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„Na svätého Martina, drž sa, synku, komína“

Viete, podľa čoho dostal meno november? V starom 

rímskom kalendári bolo len desať mesiacov a novem-

ber bol deviaty (latinské slovo novem znamená de-

väť). Slovenský názov preto na rozdiel od poetického 

českého listopadu nič nehovorí o nadchádzajúcich 

chladných dňoch. Ale zima je za dverami a kým po-

slúchneme staré príslovie a zohrejeme sa za pecou či 

pri komíne, musíme ešte všeličo stihnúť. 

Rušno je napríklad na Pionierskej ulici, začiatkom mesiaca sa tu otvára 

materská škola. V prvej etape privíta 44 detí, ďalšie dve triedy pribudnú 

v septembri 2013. Celková kapacita nového zariadenia bude 80 detí. 

Činorodé nadšenie vládne na Kramároch, kde práve štartuje prvé a zatiaľ 

jediné materské centrum v mestskej časti. Rodičom i deťom poskytne nefor-

málne priestory na stretávanie, hry, ale aj na kurzy a semináre.

Vo viacerých častiach Nového Mesta organizujú miestni obyvatelia vo voľ-

nom čase brigády, aby na jar našli svoje parky a iné verejné priestory opäť 

čisté a svieže. A pripravujú sa aj väčšie zmeny. V parku na Ľudovom námestí 

diskutovali Novomešťania s architektmi o obnove detského ihriska a lepšom 

využívaní obľúbenej zelenej oázy uprostred štvrte. Dúfajme, že rokovania 

samosprávy s Farmaceutickou fakultou UK o podmienkach sprístupnenia 

školskej záhrady pre občanov sa skončia úspešne a príťažlivý zelený priestor 

sa po úpravách otvorí študentom i verejnosti.

Uplynulý mesiac sme prejavovali úctu starším, a tak si v tomto čísle prečí-

tate o mnohých podujatiach, ktoré mestská časť pripravila pre svojich senio-

rov – niektoré i na november. Vďačíme im za výchovu, múdrosť i odovzdané 

skúsenosti. Naša pozornosť je vari to najcennejšie, čo im za to môžeme dať. 

Nemali by sme na to zabúdať ani po zvyšok roka. 

 Jana Škutková

Pomoc v čase 
zdražovania  str. 4

Zápas o podobu 
budúceho nárožia  str. 5

Jasné pravidlá pre 
sociálne centrum  str. 7

V Papierničke sa 
seniorom páčilo  str. 13

Šli ste už po 
dendrochodníku? str. 15

Kultúrna ponuka na 
chladné večery  str. 24

Obálka: 
Kráľovná novomestských 
babičiek Elena Procházková. 
Snímka František Rajecký

Mokré a studené novembrové večery nám 

naplno dajú precítiť potešenie z tepla domáce-

ho kozuba. Aj keď je ním len prozaický 

radiátor. No skúsili ste niekedy 

pridať k jeho teplu ešte kúštik 

tepla takpovediac človečieho? 

Stačí tak málo – úsmev, pohlade-

nie, záujem o zdravie toho druhého, 

pochopenie pre jeho trampoty. V takej 

chvíli neraz príde malý energetický

zázrak. Tepla je doma zrazu 

oveľa viac.

Pri domácom kozube
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Novému Mestu doteraz chýbal kom-

plexný dokument, ktorý by riešil proble-

matiku poskytovania sociálnych služieb. 

Každá oblasť (opatrovateľská služba, 

odľahčovacia služba, stravovanie, kluby 

dôchodcov) sa riadila podľa vlastných zá-

sad. Po novom ich už zastreší všeobecne 

záväzné nariadenie, ktoré koncom sep-

tembra schválilo miestne zastupiteľstvo. 

Nové ceny služieb

Nové všeobecne záväzné nariadenie 

mierne upravuje aj ceny úkonov sociál-

nych služieb – niektoré zdražejú (naprí-

klad pomoc pri výmene plienky, očiste 

po toalete, osobnej hygiene), iné zlacne-

jú (pomoc pri obliekaní, vstávaní z lôž-

ka). „Sú to však úpravy len o pár centov. 

Mestská časť k nim pristúpila vzhľadom 

na  to, že úhrady za poskytované služby 

sa nezvyšovali od roku 2009. Zohľad-

ňujú ich náročnosť a zvýšené požia-

davky zo strany prijímateľov týchto 

služieb,“ vysvetlila Hlasu Nového Mesta 

Gabriela Vojtechová, ktorá vedie sociál-

ne oddelenie novomestského miestneho 

úradu. Sadzobník nových úhrad za soci-

álne služby nájdete na webovej stránke 

www.banm.sk.

Dobré správy zo škôl

Rastúci počet žiakov, úspechy na súťa-

žiach a olympiádach, stabilizované školy. 

V správe o činnosti škôl v Novom Meste 

v školskom roku 2011/2012 našli poslan-

ci viacero potešiteľných informácií. 

Osem základných škôl v správe mest-

skej časti navštevovalo 2325 žiakov, čo 

je viac ako rok predtým. Rovnaký trend 

je aj v materských školách. Každoročne 

rastie aj počet prvákov. Viac žiakov od-

chádza na osemročné gymnáziá. Hodno-

tenie žiakov sa zhoršilo, ale len mierne, 

o pol percenta – prospelo 99,3 % žiakov. 

Najlepšie skončili školy Jeséniova (100 

%) a Za kasárňou (99,9 %). „Prechod žia-

kov z prvého stupňa na druhý stupeň 

prebieha v súčinnosti s nárokmi peda-

gógov bez väčších problémov. Žiaci pre-

javujú väčší záujem o predmety, v kto-

rých sa vyžaduje komunikatívnosť, 

logické myslenie či hľadanie súvislostí,“ 

povedal vedúci oddelenia školstva Vladi-

mír Novák.

Správa konštatuje aj dobrú úroveň 

výučby cudzích jazykov v materských 

školách – škôlkari sa učia základy anglič-

tiny, nemčiny, španielčiny či francúzšti-

ny. „Väčšinu cudzích jazykov vyučujú 

odborní učitelia základných škôl bez 

fi nančných nárokov na rodičov detí,“ 

píše sa v správe. 

Miestne zastupiteľstvo rokovalo aj 

o Tržnici. Schválilo materiál, podľa kto-

rého sa výnosy Tržnice budú kumulovať 

a použijú sa na nevyhnutné opravy, naj-

mä vzduchotechniky (viac na túto tému 

nájdete na strane 6).

 Ján Borčin, snímky František Rajecký

Z rokovania zastupiteľstva 
Nové pravidlá pre poskytovanie sociálnych služieb, fi nancovanie 

opráv Tržnice, ale aj bilancovanie uplynulého školského roka. Na 

prvom poprázdninovom zasadaní miestneho zastupiteľstva čakalo 

poslancov hneď niekoľko dôležitých bodov.

Dražba bytu 
v atraktívnej lokalite
Hľadáte menší byt za dobrú cenu? Môžete sa zú-
častniť dobrovoľnej dražby 1-izbového obecného 
bytu na Kutuzovovej ulici č. 25. Je veľmi dobre situ-
ovaný, v blízkosti sa nachádza zdravotné stredisko, 
nákupné centrá, športové areály, verejná doprava.
Byt na 2. poschodí má rozlohu 29,31 m². Ide 
o byt 4. kategórie s lokálnym vykurovaním. Má 
jednu obytnú miestnosť, kuchyňu a sprchovací 
kút. WC umiestnené mimo bytu na pavlači je ur-
čené pre dva byty (č. 10 a č. 11, spolovice je vo 
vlastníctve majiteľa bytu č. 10). Byt si vyžaduje 
rekonštrukciu.

Dražba sa uskutoční 6. novembra 2012 o 9. h 
na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Ju-
nácka 1, v zasadačke na 6. poschodí, číslo dverí 
619. Najnižšie podanie je 32 000 eur, minimál-
ne prihodenie 1 000 eur. Lehota na zloženie dra-
žobnej zábezpeky 3 200 eur sa končí otvorením 
dražby.

Viac informácií, príp. dohoda o obhliadke na 
tel. čísle 02 / 49 253 318.

V piatok 21. septembra slávnostne vyhlásili ví-
ťazov šiesteho ročníka ankety, ktorú organizuje 
Asociácia hovorcov Slovenska v spolupráci s agen-
túrou Media in Media. Hovorca našej mestskej 
časti Marek Tettinger v nej získal titul Hovorca roka 

2012 v kategórii samospráva a neziskový sektor. 

„Toto ocenenie si veľmi vážim. Vnímam ho však aj 
v širšom kontexte. Ako výsledok kvalitnej práce no-
vomestskej samosprávy a spolupráce s občanmi 
v mnohých oblastiach, vďaka ktorej je Nové Mesto 
krajšie a život v ňom lepší,“ povedal Marek Tettin-
ger, ktorý na post hovorcu nastúpil v roku 2011 po 
dlhoročnej práci v médiách. 

Víťazov v jednotlivých kategóriách vyberala 
12-členná porota zložená z odborníkov z oblas-
ti médií, PR a komunikácie. Okrem samosprávy 
udelili titul Hovorca roka 2012 aj v kategórii štát-
na správa a štátny sektor (zvíťazil hovorca Ozbro-
jených síl SR Milan Vanga, ktorý zároveň získal aj 
titul Top hovorca 2012) a v kategórii privátny a ko-
merčný sektor (vlaňajší primát obhájila riaditeľka 
odboru fi remnej komunikácie Allianz - Slovenská 
poisťovňa Lucia Muthová).  (bor)

Nové Mesto má Hovorcu roka 2012
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Od konca septembra sú potraviny a spot-

rebný tovar pre sociálne slabších občanov 

v Novom Meste dostupnejšie. Na prvom 

poschodí v Tržnici novomestská samosprá-

va slávnostne otvorila sociálnu výdajňu. 

Olej, mlieko, jogurty, cestoviny, čokolá-

dy, ale aj pracie prášky, aviváž či hygienic-

ké potreby. To všetko – a mnoho ďalšieho 

tovaru – je tu k dispozícii ľuďom, ktorí sa 

dostali do situácie, keď musia každé euro 

obracať dvakrát. V sociálnej výdajni dos-

tanú spomínaný tovar zdarma. Platia iba 

jednorazový vstupný poplatok päť eur za 

vydanie a dobíjanie čipovej karty, ktorá im 

slúži ako „kreditka“.

Pomoc v čase zdražovania

Hneď v deň otvorenia, v utorok 25. sep-

tembra, využili služby sociálnej výdajne de-

siatky občanov. Najrýchlejšie sa míňal olej, 

mlieko a cukor. „Je to veľmi dobrý nápad, 

veľmi nám to pomôže. Najmä v čase, keď 

sú potraviny stále drahšie a mnohé by 

sme si preto nemohli dovoliť,“ pochválila 

Novomešťanka pani Helena. Mestská časť 

zatiaľ vydala 130 kusov kariet, postupne 

pribúdajú ďalší žiadatelia. 

Výdajňa je určená pre osamelých invalid-

ných a starobných dôchodcov s penziou 

do výšky 350 eur, pre občanov a rodiny 

s deťmi v hmotnej núdzi a ľudí, ktorí sa 

ocitli v náhlej krízovej situácii. „Tento pro-

jekt sme pripravovali šesť mesiacov. Úče-

lom sociálnej výdajne je pomôcť obyvate-

ľom Nového Mesta, ktorí sa nachádzajú 

v ťažkej sociálnej situácii, aspoň čiastočne 

preklenúť ich problémy,“ povedal starosta 

Nového Mesta Rudolf Kusý.

Sponzorské dary

Karta obsahuje mesačný kredit v rozpätí 

od 20 do 30 bodov (v závislosti od výšky 

príjmu), ktorý sa bude každý mesiac auto-

maticky a zdarma dobíjať. Za každé nezao-

patrené dieťa do 15 rokov môže rodič zís-

kať ďalších 10 bodov. Denne môže klient 

minúť 8 bodov.

Sortiment výdajne sa postupne bude 

rozširovať, pribudne napríklad detský tex-

til, bielizeň aj hračky. Zásobovanie výdaj-

ne zabezpečuje mestská časť Nové Mesto 

prostredníctvom sponzorských darov od 

obchodných spoločností, ktoré dodali 

aj vybavenie výdajne – regály, chladiace 

a mraziace zariadenia. Každého pol roka 

sa sociálna situácia klientov výdajne bude 

prehodnocovať. 

 Ján Borčin, snímka František Rajecký

Pre sociálne slabších 
sú už potraviny dostupnejšie

Čo potrebujete vedieť:

– Výdajňa je otvorená tri dni v týždni 

–  v utorok, stredu a štvrtok 

od 10. h do 12. h.

–  O túto formu pomoci treba požiadať 

na Miestnom úrade Bratislava – Nové 

Mesto, Junácka 1, na oddelení sociál-

nych služieb (3. poschodie, telefón: 

02/49 253 529, 02/ 49 253 377)

Aj tohto roku sa osamelí dôchodcovia stretnú 
s predstaviteľmi mestskej časti a samosprávy pri 
slávnostnom vianočnom stole. Pracovníci oddele-
nia sociálnych služieb miestneho úradu pripomí-
najú osamelým dôchodcom – obyvateľom našej 
mestskej časti, ktorí žijú v domácnosti sami, sú 
bezdetní, bez partnerov a najbližšej rodiny a majú 

záujem zúčastniť sa na tomto spoločenskom 
podujatí, že do 21. novembra 2012 sa ešte môžu 
prihlásiť na oddelení sociálnych služieb (Junácka 
1, 3. poschodie, číslo dverí 307). Môžu tak urobiť 
osobne, telefonicky (na tel. čísle 49 253 130), prí-
padne mailom (socialne@banm.sk). Od každého 
záujemcu sa bude požadovať vyplnené vyhlásenie, 

kde uvedie svoje osobné údaje – dátum narode-
nia, adresu, číslo OP a stav, okrem toho stručné 
údaje o deťoch a prípadných súrodencoch. Tlačivo 
dostane na spomenutom oddelení, dá sa stiahnuť 
aj z webovej stránky miestneho úradu.

Gabriela Vojtechová

Nezabudli ste sa prihlásiť?

V uplynulých týždňoch sa ma via-

cerí ľudia pýtali na sociálnu výdajňu. 

V mnohých prípadoch sa rozhovor kon-

čil rovnako: „Ja tam nepôjdem, aj keď to 

potrebujem, ja sa hanbím.“ 

Nehanbite sa. To, že z 340 eur mesačne 

sa po odrátaní nájomného a liekov nedá 

vyžiť, nie je vaša hanba. Nech sa hanbia 

tí, ktorí zapríčinili, že Slovensko je dnes 

v postavení treťotriednej krajiny, ktorej 

úlohou je spotrebúvať nekvalitný tovar 

zo západnej Európy.

Sociálnu výdajňu sme otvorili preto, 

aby sme aspoň trocha pomohli. Už dnes 

máme toľko ľudí čo podstatne väčšia 

Petržalka a ich počet stále rastie. Klienti 

výdajne, ktorým pomáhame, sú až na 

výnimky normálni ľudia. Okrem dô-

chodcov, ktorých je najviac, aj osamelí 

rodičia či ľudia, ktorí sa ocitli s úverom 

bez práce. Ktokoľvek z nás sa môže ocit-

núť medzi nimi.

Uvedomujeme si, že sociálna výdajňa 

všetko nevyrieši, ani nedokáže pomôcť 

všetkým. Preto už dnes pripravujeme 

ďalší projekt, ktorý pomôže tým, ktorí to 

potrebujú.

Rudolf Kusý

Nehanbite sa
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Taký je názor obyvateľov z okolia Vaj-

norskej a Bartoškovej ulice. Na nárožie 

ulíc Vajnorskej a Odbojárov sa pripravuje 

stavba, ktorej má padnúť za obeť nielen 

dvojpodlažná budova bývalej školy, ale aj 

44 vyrastených stromov. Nahradiť by ich 

mal osempodlažný bytový dom. Situácia v 

parkovaní, ktorú už dnes sťažuje prevádz-

ka rekonštruovaného Zimného štadióna 

O. Nepelu, sa tým ešte viac skomplikuje. 

Pôvodne všetko nasvedčovalo, že príde 

k dohode. Počas rokovania na miestnom 

úrade v októbri 2011 súhlasili predstavi-

telia spoločnosti KLM Group, s.r.o. s pod-

mienkami prijateľnými aj pre obyvateľov. 

Tí požadovali, aby na Bartoškovej ulici 

zostalo pôvodné stromoradie, aby vjazd 

a výjazd viedli z ulice Odbojárov a pred 

domom na Bartoškovej zostali zachované 

parkovacie miesta. Investor to prisľúbil. 

Obvodnému úradu životného prostre-

dia (OÚŽP) v apríli 2012 však investor 

predložil na posúdenie úplne odlišný zá-

mer. Nový projekt obsahoval 111, alterna-

tívne až 122 bytov, kompletný výrub zele-

ne, výjazd do Bartoškovej ulice a iba 125 

parkovacích miest (nezodpovedá STN 73 

6110). OÚŽP nezohľadnil pripomienky 

obyvateľov a vydal rozhodnutie, že daný 

zámer nebude posudzovať podľa zákona 

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie. 

Odborný posudok, ktorý si petičný vý-

bor nechal vypracovať na Ústave urbaniz-

mu a územného plánovania na Fakulte 

architektúry STU, upozorňuje, že aj keď 

zámer vyhovuje územnému plánu funkč-

ným využitím, nevyhovuje urbanistickým 

požiadavkám, požiadavkám na zeleň a 

nezodpovedá norme v kapacitách static-

kej dopravy. Podľa výrubového povolenia 

(platného pod podmienkou získania sta-

vebného povolenia) sa má na vlastnom po-

zemku investora vysadiť 20 stromov, pred-

ložený projekt s tým však nepočíta. Ďalším 

problémom je predpokladané opretie no-

vostavby o susedný bytový dom (Vajnorská 

26-30) so zásahom do konštrukcie strechy, 

s čím však nesúhlasia jeho vlastníci.

Koncom augusta 2012 odovzdali ne-

spokojní obyvatelia petíciu primátorovi 

Milanovi Ftáčnikovi a starostovi Rudolfovi 

Kusému. Protestujú v nej proti neprime-

ranému objemu stavby, jej vzhľadu a rie-

šeniu, aj proti likvidácii zelene. Požadujú 

vypracovanie variantu, ktorý podstatne 

zmenší objem stavby a prispôsobí jej výš-

ku okolitej zástavbe, splní predložené po-

žiadavky na dopravu a predpísané normy 

parkovacích kapacít. Na prízemí budovy 

žiadajú vytvoriť podmienky pre občiansku 

vybavenosť a na pozemku zachovať hod-

notné stromy aj stromovú aleju na Bartoš-

kovej ulici.

Po dohode s Michalom Muránskym, po-

slancom mestského zastupiteľstva a pred-

sedom Komisie územného a strategického 

plánovania, životného prostredia a výstav-

by, zástupcovia obyvateľov osobne prezen-

tovali svoje výhrady poslancom. Členovia 

komisie sa oboznámili so skutočnosťami 

uvedenými petičným výborom a v názo-

rovej zhode prijali uznesenie. Žiadajú pri-

mátora nevydať záväzné stanovisko k uve-

denému zámeru, pokým ho neodsúhlasí 

Rada hlavnej architektky.

Ľudia, ktorí podpísali petíciu, sa ne-

chcú nečinne prizerať, ako sa ich životné 

prostredie neúnosne zhoršuje. Veria, že 

predstavitelia magistrátu zastavia proble-

matický projekt a pred fi nančnými záuj-

mami uprednostnia kvalitu života obyva-

teľov.

Tibor Hulín, Ľuboš Ševčik, 

zástupcovia petičného výboru

Na jar budúceho roka rozkvitne Nové Mesto tisíc-
kami tulipánov. Mestská časť zabezpečila zhruba 
50 tisíc cibuliek tohto obľúbeného kvetu, viac než 
tretinu z nich pre občanov a ich predzáhradky. Zvy-
šok je určený pre parky a iné verejné plochy. 

„Tulipány v minulosti už akosi tradične patrili k Bra-
tislave. Mnohí si istotne pamätajú pestrofarebné 
záhony, ktoré ju na jar skrášlili. Obnovenie tejto 
tradície nebude mať len estetický účinok, určite 
spríjemní aj životné prostredie Nového Mesta,“ 
povedal starosta Rudolf Kusý.

Tulipány na jar rozkvitnú na šesť až sedem týždňov. 
Tulipánové záhony budú napríklad na Račianskom 
mýte, Ľudovom námestí, na Teplickej, v parkoch 
na Sadovej, Ovručskej, Hálkovej a na mnohých 
iných miestach. 

Mestská časť zabezpečila cibuľky z Holandska za 
polovičnú cenu v porovnaní s ponukou domácich 
dodávateľov. Nákup bol možný vďaka sponzorskej 
podpore Tatra banky, a.s. Na kvetinovú výzdobu sa 
teda tešíme spoločne. A ďakujeme.
 (bor)

„Neodmietame výstavbu, ale musí byť 
primeraná prostrediu!“

Päťdesiattisíc tulipánov 
pre parky i predzáhradky

Takmer celú parcelu má zaplniť mohut-

ná stavba

Obyvatelia žiadajú zachovať aleju na 

Bartoškovej ulici



 Lepšie podmienky pre 
nájomcov i návštevníkov

Tržnica musí obstáť v silnej konkuren-

cii moderných nákupných centier. Aj keď 

je budova staršia, ťaží zo svojej výhodnej 

polohy. „Prvoradé sú čistota a bezpeč-

nosť návštevníkov. Urobili sme nátery 

všetkých interiérových priestorov, odstrá-

nili sme grafi ty z fasády budovy, teraz sa 

chystáme na vnútorné schodištia. Rozbi-

té chodníky v najbližšom okolí sme dali 

vyasfaltovať, veď ľudia sem prichádza-

jú pešo. K tomu, aby sa zákazníci cítili 

bezpečne, by mala prispievať aj aktívna 

strážna služba. Musí vedieť zakročiť pro-

ti vreckárom, ale aj proti každému, kto 

by sa správal neprístojne. Radi by sme 

súčasný stav zlepšili, preto prehodnocu-

jeme prípadný výber vhodného dodáva-

teľa bezpečnostných služieb. Spolu s ním 

chceme viac dbať na prevenciu než riešiť 

nepríjemnosti na polícii,“ hovorí Ľudovít 

Kováč, vedúci strediska.

 Miesta pre nájomníkov 
sa ešte nájdu

Tržnica sa rozkladá na ploche 15 000 m2, 

plocha obchodných prevádzok je 5360 m2 

a predajcovia majú k dispozícii 80 stolov. 

Záujem zo strany podnájomníkov je vy-

soký napriek konkurencii nákupných cen-

tier. Vítajú podporu mestskej časti a snahu 

o oživenie obchodného ruchu. „Na pre-

nájom sa ešte nájdu zeleninové stoly či 

obchodné prevádzky s plochou okolo 20 

m2,“ hovorí vedúci strediska Ľudovít Ko-

váč a pokračuje: „Vedel by som si predsta-

viť aj skultúrnenie prostredia a dohodu 

s mladými umelcami, ktorí by na podes-

tách vystavili svoje práce. Dokonca by 

bolo možné využiť niektoré priestory na 

klubovú činnosť. Ak niekto príde s dob-

rým návrhom, rád sa s ním o tom poroz-

právam. Podnikanie v ťažších časoch si 

vyžaduje pružný prístup.“

 Zisk sa použije na 

fi nancovanie rekonštrukcií

Na hospodárení Tržnice na Trnavskom 

mýte sa spoločne podieľajú mestské časti 

Bratislava - Nové Mesto (71%), Rača (24%) 

a Vajnory (5%). Rovnakým kľúčom si delili 

aj výnosy, o správu sa však stará výlučne 

Nové Mesto. 

Keďže technológie majú už takmer 30 

rokov a v minulosti sa do rekonštrukcií ne-

investovalo, hrozia častejšie poruchy, a to 

predovšetkým na zariadeniach vzducho-

techniky. Starosta Rudolf Kusý sa na konci 

minulého roka obrátil na starostov Rače 

a Vajnor listom, ktorým ich oboznámil 

s tým, že výťažok z výnosov za rok 2011 vo 

výške 157 377 eur bude predstavovať spo-

ločný vklad na rekonštrukciu a podobne 

sa budú sústreďovať prostriedky aj v na-

sledujúcich rokoch. Oslovení starostovia 

si uvedomujú potrebu fi nancovania opráv 

aj to, že ani tieto prostriedky nebudú sta-

čiť a potrebné je hľadať aj ďalšie spôsoby 

fi nancovania. 

  Jana Škutková 

Snímka František Rajecký
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V miestnom za-

stupiteľstve pôso-

bím ako poslanec 

za volebný obvod, 

ktorý tvoria Koliba 

a Kramáre. Som čle-

nom komisie pre 

školstvo a vzdeláva-

nie i členom fi nanč-

nej komisie. Venu-

jem úsilie a energiu 

predovšetkým deťom, mladým rodinám 

a ich sociálnej situácii, školstvo ako sys-

tém považujem za oblasť podceňovanú, 

a pritom veľmi perspektívnu. 

Budem konkrétny. V mestskej časti 

máme 8 základných škôl, ku ktorým pat-

rí 11 materských škôl. Zákon, ktorý upra-

vuje personálny výber na miesta riaditeľov 

škôl, zdôrazňuje pedagogické vzdelanie, 

no nevšíma si manažérske zručnosti. Stále 

sa poukazuje na nízke rozpočty škôl a malé 

platy učiteľov. Myslím, že školy hlavne ne-

majú priestor na zamestnávanie manažé-

rov. Problém sme sa rozhodli riešiť, onedl-

ho spúšťame pilotný projekt v prvej škole, 

kde popri riaditeľovi začne pôsobiť aj eko-

nomický manažér, jeho zástupca pre hos-

podárenie. Bude mať na starosti všetkých 

nepedagogických pracovníkov, procesy 

verejného obstarávania, sledovanie ná-

kladov. Sám bude platený z veľkej miery 

z toho, čo dokáže usporiť. 

Potenciál úspor vidím aj v školskom 

stravovaní. Denne sa varí takmer 3000 

obedov, ale každá škola nakupuje surovi-

ny samostatne. Ak by sa nákup sústredil, 

znížili by sa nákupné ceny. Aj to by si mal 

vziať na mušku spomínaný ekonomický 

pracovník. Chceme takýto model otesto-

vať a ak sa osvedčí, aplikovať aj v ostatných 

školských zariadeniach. Som presvedčený, 

že školy dokážu hospodáriť efektívnejšie, 

no musia mať na to priestor a podporu.

Rád by som spomenul ešte jeden pro-

jekt, z ktorého mám úprimnú radosť. Obe 

komisie, kde som členom, podporili tábor 

v Tatrách pre desať detí zo sociálne zne-

výhodneného prostredia. Máme v úmysle 

pokračovať v podpore a ďalej pomáhať pri 

ich výchove. V tom vidím zmysel a prínos 

mojej poslaneckej práce.

Kontakt: peteragoston@yahoo.com, 

0903 700 845

Predstavujeme členov miestneho zastupiteľstva

Peter Ágoston (nezávislý)

Tržnica na Trnavskom mýte má vždy čo ponúknuť

Ak máte záujem o prenájom predaj-

nej plochy v Tržnici alebo iný spôsob 

spolupráce, obráťte sa na vedenie stre-

diska prostredníctvom mailovej adresy 

ekotrznica@ekovps.sk alebo na tele-

fónnom čísle 0911 434 024.
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Poslanci hlavného mesta schválili vy-

tvorenie denného centra pre ľudí bez 

domova. Tí budú môcť využívať jeho 

priestory na osobnú hygienu, stravova-

nie, poradenstvo a zapojiť sa aj do práce. 

Denný stacionár bude sídliť na Mýtnej 

ulici 33, teda v blízkosti Nového Mesta. 

Vedenie mestskej časti nespochybňu-

je jeho opodstatnenosť, netají však ani 

obavy. „Mohla by sa zhoršiť situácia 

v parku na Račianskom mýte,“ hovorí 

starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Už 

dnes totiž tento park vyhľadávajú nepri-

spôsobiví ľudia bez domova. 

Pod dohľadom polície

Starosta preto požiadal primátora Bra-

tislavy o rešpektovanie štyroch bodov. 

„Žiadame trvalú prítomnosť mestské-

ho policajta v zóne Račianske mýto 

– Mýtna – Legionárska – Šancová, čo 

predpokladá zvýšenie počtu policaj-

tov.“ Presadzuje aj možnosť, aby hlavné 

mesto mohlo vypovedať prevádzkovate-

ľovi zmluvu, ak budú s klientami centra 

problémy. 

Centrum bude prevádzkovať Občian-

ske združenie Vagus (prenájom domu 

s dvorom na Mýtnej mestské zastupi-

teľstvo), ktoré dnes zabezpečuje okrem 

iného aj výdaj stravy pre bezdomovcov 

v parku na Račianskom mýte. A práve 

sem smeruje tretia požiadavka Nového 

Mesta. „Chceme, aby sa výdaj stravy pre-

sunul priamo do priestorov na Mýtnej, 

len čo začnú fungovať,“ spresňuje sta-

rosta Rudolf Kusý. Štvrtou požiadavkou 

je, aby centrum neposkytovalo bezdo-

movcom ubytovanie. 

Žiadna ubytovňa

Podľa predsedu združenia Vagus Ser-

geja Káru centrum nebude slúžiť ako 

nocľaháreň či ubytovňa. Sociálni pracov-

níci v ňom budú pracovať so zhruba päť-

desiatimi bezdomovcami z centra mesta, 

hlavnej stanice, Račianskeho mýta a oko-

lia. 

„Cieľom je stiahnuť počas dňa týchto 

ľudí z ulice do centra, kde sa im bude 

niekto venovať a riešiť ich situáciu. Cen-

trum bude opúšťať človek naďalej bez 

domova, ale nebude špinavý, nebude 

zapáchať a pohoršovať tým okolie,“ vy-

svetlil Hlasu Nového Mesta Sergej Kára. 

Ľudia z ulice sa budú môcť v centre 

osprchovať, oholiť, dostanú čisté šaty, 

v prípade potreby ošetrenie i stravu. Po-

núknu im aj poradenstvo či asistenciu 

pri vybavovaní na úradoch. 

Budú môcť aj pracovať

Podľa Sergeja Káru bude centrum 

plniť aj integračnú funkciu – bezdo-

movcov budú zapájať do pracovného 

procesu. „Napríklad pri skrášľovaní 

a upratovaní okolia, čím budú prospeš-

ní aj pre obyvateľov mesta.“ Centrum by 

malo naplno začať fungovať v priebehu 

budúceho roka, provizórne chcú základ-

né služby poskytovať už v zimnom obdo-

bí. 

„Bezdomovcov z centra a širšieho 

centra nevytlačíme. Preto je dôležité 

rozptýliť ich po celom meste a podporo-

vať vznik rôznych zariadení, ktoré im 

pomáhajú. Zároveň potrebujeme vytvo-

riť systém zabezpečujúci, aby sa aspoň 

časť z nich vrátila späť do normálneho 

života. Aj to je úlohou denného stacio-

nára,“ uzatvára starosta Rudolf Kusý.

Ján Borčin, snímky František Rajecký

Ľuďom bez domova otvorí 
dvere denné centrum

ZARIADENIA PRE ĽUDÍ 
BEZ DOMOVA V BRATISLAVE

Strava: Milosrdní bratia (Hattalova 

6, denné centrum), Góvinda (Námestie 

SNP), Betlehem sv. Matky Terezy  (Rov-

niankova 10), Vagus a Kresťania v mes-

te (park, Račianske mýto), Kláštor sv. 

Alžbety (Špitálska 21)

Sprcha a ošatenie: Milosrdní bra-

tia, Domov pre každého (Hradská 

2/C), Betlehem sv. Matky Terezy, Sklad 

solidarity (Jasovská 6, iba oblečenie), 

Vagus a Kresťania v meste (iba obleče-

nie)

Ubytovanie: Depaul (Ivánska cesta 

32), Mea Culpa (Hradská cesta 2/B), 

Domov pre každého, Ubytovňa Resoty 

(Pri trati 13), Betlehem sv. Matky Te-

rezy (len pre ťažko chorých), Útulok 

sv. Lujzy de Marillac (Krčméryho 8-10, 

len pre ťažko chorých)

Zdravotné ošetrenie: Ošetrov-

ňa sv. Alžbety (Nám. 1. mája), Vagus 

a Kresťania v meste, Betlehem sv. Mat-

ky Terezy

Zdroj: www.notabene.sk

Bratislavu čakajú nové pravidlá v parkovaní. Platiť 
by mali od apríla budúceho roka. Koncom sep-
tembra mestskí poslanci schválili základné pravid-
lá parkovacej politiky v hlavnom meste.

Ich cieľom je vyriešiť dnešnú zúfalú situáciu. Za-
vádza sa systém rezidentského parkovania, ktorý 
zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom v meste. Tí 
získajú rezidenčnú kartu, vďaka ktorej budú môcť 
svoje auto parkovať v zóne svojho bydliska. Za kar-
tu zaplatí rezident ročný poplatok 20 eur. Karta sa 
však vzťahuje len na jedno auto, za ďalšie sa bude 

platiť vyšší poplatok. V najvyťaženejších mestských 
častiach, kam patrí aj Nové Mesto, sa zavedú zóny 
spoplatneného parkovania - napríklad krátkodobé 
parkovanie (maximálne do dvoch hodín) by malo 
stáť 25 centov na 15 minút.

Mesto pripraví všeobecne záväzné nariadenie 
a v spolupráci s mestskými časťami uvedie novú 
parkovaciu politiku do života. Viac informácií 
nájdete na www.banm.sk, tejto téme sa budeme 
venovať aj v ďalších vydaniach Hlasu Nového Mes-
ta.  (bor)

Parkovacia karta za 20 eur ročne

Sídlo pripravovaného denného centra



ABY VÁM PRI OBNOVE A ZATEPLENÍ NECHÝBALO ŠŤASTIE
Obnova a zateplenie bytového domu je vážna investícia, pri ktorej sa neoplatí spoliehať iba na šťastie. Stačí, keď do výbe-a na šťasttieie. StStačí, keďď d o výbee-žna investícia, pri ktorej sa neooplatí spol hať

rokým zázemím a odbornými tímami, ktorá ím a dborný i tímami, ktoráárok m zárového konania pozvete stabilnú certifi kovanú spoločnosť so skúsenú spoločnosť so skúseno
Zatepľujeme, obnovujeme a zazeleňujeme.ňujeZattepľujemme, obnnovujeme a  zaze ňujeme..vášmu domu dokáže poskytnúť komplexnú obnovu. Samoobnovu. Samozre

Garantujeme
Na vykonané práce poskytujeme
60 mesiacov záručný aj pozáručný 

Zazeleňujeme
Pri pozvaní do výberového konania
a vyplnení Zeleného šeku váš vchod
získa poukážku na výsadbu zelene
v hodnote 100 €. Ak si našu ponuku
vyberiete, váš vchod zazeleníme na
naše náklady v dvojnásobnej výške.
Ponuka platí do 30. 11. 2012.

Radíme s fi nancovaním
Vieme vám poradiť, kde a ako získateeme vám poradiť, kde a ako získatete

né fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZRB,né fi nancovanie – dotácie, ŠFRB, SZZRRB,
erčné zdroje. V spolupráci s Wüstenrot,néné zdroje. V spolupráci s üüsste

avebnou sporiteľnou, vám ponúkameebnoouu spspororititeľeľnono vváám ponúkame
nú možnosť fi nancovať obnovu domuvu d

P sadzbams extra zvýhodnenými VIP sadzbami.

Benefi t na výber
Návrh farebného riešenia, energetickývrh fafarebného riešeniaa, energeti ý

certifi kát, termovízia. Pri realizáccertififikkátá termovv ia. Pri real cii
projektu si môžete vybrať, ktoprojektu si môžete vybrať,ť, torý

z benefi tov na projekte zrealizujemzz benefi tov na projekte zr zujeme.

Gagarinova 7/A, 821 03 Bratislava
tel.: +421 2 45 64 05 92
info@psstavby.sk, www.psstavby.sk

Máte otázky?

Kontaktujte našich 

manažérov pre obnovu budov:

0914 33 99 45, 0914 32 32 93

Presvedčte sa, že na to máme
Kukučínova, Robotnícka, Plzenská, Bratislava – komplexná obnova bytového domu
Rozsah prác komplexnej obnovy: 

Začiatok prác júl 2011, ukončenie prác apríl 2012.

PS STAVBY ponúkajú komplexnú obnovu:

Samozrejmosťou je odborné poradenstvo zamerané na identifi káciu stavu domu, návrh vhodných 
technických riešení, zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierske činnosti, poradenstvo 
s fi nancovaním diela a záručný a pozáručný servis.
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Ľudové námestie patrí k výnimočne 

príjemným a funkčným oddychovým 

zónam mestskej časti a jeho obyvatelia 

si ho preto cenia i chránia. V živej dis-

kusii si s architektmi vymieňali návrhy, 

argumenty i želania, aby park vo svojej 

budúcej podobe vyhovel rôznym pred-

stavám. Predložený návrh na revitalizá-

ciu parku rešpektuje súčasné trasovanie 

chodníkov, pričom dopĺňa cestičky, ktoré 

tu vyšliapali chodci. Hlavný peší ťah cez 

námestie odporúča architekt predĺžiť 

aj naprieč detským ihriskom. Zmenené 

oplotenie by umožnilo vstup na ihrisko aj 

zo strany parku, bezpečnosť detí by chrá-

nila posuvná bránka. Na hlavnú komu-

nikáciu sa viažu zóny oddychu, okrasnej 

zelene či detských hier. Za trafostanicu, 

ktorú dnes nie je možné zrušiť, navrhli 

architekti premiestniť smetné nádoby. 

Uzamykateľný priestor by bol dostupný 

len pre obyvateľov štvrte, ukrytý za popí-

navou zeleňou a vyvýšenými terénnymi 

vlnami. Počítalo sa s inštalovaním nové-

ho osvetlenia, premiestnením fontány 

a postavením tieniacich prístreškov. Mul-

tifunkčná športová plocha ihriska by mala 

dostať opačnú orientáciu, detským hrám 

by slúžili drevené herné prvky.

Nie všetky časti návrhu sa ľuďom páči-

li. Obyvatelia upozornili, že kvetinová vý-

sadba bude náročná na údržbu i fi nancie, 

prístrešky by radšej nahradili tieňom vy-

rastených stromov. Dynamické rozvrstve-

nie terénu navýšenými vlnami sa niekto-

rým zdalo nevhodné, zvykli si už na park 

v jednej rovine. Upozornili na potrebu 

regulovať dopravu v okolí parku cest-

nými spomaľovačmi, aby sa zvýšila bez-

pečnosť detí a chodcov. Padli aj výhrady 

voči spojeniu parku a ihriska spoločnou 

komunikáciou. Vecná pripomienka prišla 

zo strany najmladších účastníkov. Deťom 

sa vôbec nepáčilo, že návrh nepočíta so 

zachovaním pieskoviska, a tu sa na ich 

stranu jednoznačne postavili aj dospelí. 

Je prirodzené, že názory sa líšia, rovna-

ko ako potreby rôznych vekových skupín. 

To, čo je príjemné (tieniaca strieška nad 

pieskoviskom), neraz nie je vhodné z hľa-

diska hygieny (slnko piesok dezinfi kuje). 

Majitelia psov žiadajú, aby časť parku 

bola sprístupnená zvieratám, prípadne 

aby na venčenie bol vyhradený iný blíz-

ky priestor, veď neraz býva v rodine pes 

i malé dieťa zároveň. Občas bolo potreb-

né aj trochu upokojiť emócie. Starosta vy-

svetlil, že cieľom diskusie je objasniť a pri-

blížiť protichodné pohľady, aby sa zvolila 

optimálna možnosť. Želania obyvateľov 

budú autori rešpektovať a zahrnú ich do 

svojich návrhov. 

Jana Škutková

Akú podobu dostane Ľudové námestie?
Cestičkou spojiť park a detské ihrisko, vytvoriť priestor na oddych aj aktívne trávenie voľného času 

pre všetky vekové skupiny, zatraktívniť a skultivovať námestie, v zeleni ukryť trafostanicu aj nádoby na 

separovaný zber odpadu – to sú hlavné princípy architektonického riešenia, ktoré predstavil Ing. arch. 

Tomáš Hál miestnym obyvateľom. 

Už niekoľko dní funguje v mestskej časti Bratisla-
va – Nové Mesto telefonická Linka čistoty. Miestna 
samospráva ju spustila spolu s novou interneto-
vou stránkou www.banm.sk. Svoje podnety môžu 
občania nahlásiť na čísle 0915 650 102 – aj 
prostredníctvom textovej SMS-správy, obrazovej 
MMS-správy či odkazu na odkazovači. Linka čis-
toty bude čakať na vaše informácie o nelegálnych 
skládkach odpadu, neodhrabanom lístí, neod-

hrnutom snehu či poškodenom detskom ihrisku 
nepretržite 24 hodín. Na neporiadok môžete upo-
zorniť aj prostredníctvom elektronického formulá-
ra na novej stránke www.banm.sk – nájdete ho na 
podstránke Čisté mesto. 

Podnet sa okamžite dostane k príslušnému pra-
covníkovi miestneho úradu. Prípadne za odstrá-
nením problému vyrazia pracovníci EKO-podniku 
VPS.  (bor)

Našli ste neporiadok? 
Kontaktujte novú Linku čistoty

Majitelia psov 
šli príkladom 
Park na Ľudovom námestí je obľúbeným mies-
tom, kde sa podvečer stretávajú majitelia štvor-
nohých miláčikov z okolia. Ich komunita neraz 
býva terčom kritiky za znečistené prostredie, 
preto sa tentoraz rozhodli dokázať opak. Na so-
botu 6. októbra iniciovali miestni psičkári bri-
gádu, ktorej sa zúčastnilo zo tridsať obyvateľov 
Ľudovej štvrte. Boli medzi nimi nielen chovatelia 
psov, v peknom počasí prišli pomôcť mladí rodi-
čia i dôchodcovia, ktorí si v parku radi posedia 
a oddýchnu. Odmenou za pomoc bol chutný 
guláš a zaujímavým pokračovaním dňa sa stala 
diskusia s architektmi o novej podobe parku.

Vizualizácia HAL, s.r.o.
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GIUSEPPE VLASTNÝMI SLOVAMI

Kedy sa začala Vaša cesta do sveta 

kulinárstva?

Začal som vo veku 13 rokov v hoteli 

Cristallo v horskom stredisku Cortina 

D’Ampezzo a prešiel som kuchyňami 

tých najlepších hotelov a reštaurácií. 

Počas štúdia som sa snažil naberať 

cenné praktické skúsenosti a zároveň 

mať v škole vynikajúce výsledky. Som 

absolventom školy varenia Dolce & 

Salato, ale dnes už varenie aj sám učím.

Varia Taliani inak ako „tí druhí“?

Som typický Talian a to sa prejavuje 

vo všetkom, čo robím... najradšej 

používam tradičné postupy, pre ktoré 

je charakteristická jednoduchosť, 

nekomplikovaná rýchla príprava 

a čerstvé a dostupné suroviny. Nielen 

výsledné jedlo, ale aj samotný proces 

varenia „musí mať šťavu“. 

Tvrdíte, že najlepšia gastronómia 

vychádza z lokálnych surovín, 

tradičných postupov a receptov...
Áno, to platí... vytvoril som aj projekt, 

ktorý malé reštaurácie v mojej 

rodnej provincii Caserta zasväcuje 

do kulinárskeho umenia, a v ktorom

im radím ako poskytovať kvalitné 

služby a využívať jednoduché a predsa 

efektné recepty, ktorých základom sú 

miestne suroviny.

Čo je pre Váš spôsob varenia typické? 

Povedal by som, že rovnováha – 

rovnováha medzi modernosťou 

a tradičnými postupmi a rovnováha 

medzi kvalitou a cenou. Aj 

z jednoduchých surovín a základných 

prísad môžete vytvoriť špecialitu 

s mimoriadnou chuťou, a to 

predovšetkým vďaka ich kvalite! Pri 

varení sa vždy zameriavam na kvalitu 

a čerstvosť. Aj preto rád nakupujem 

v BILLE. Je presne podľa mojej chuti!

Giuseppe Daddio / Šéfkuchár

Spoločnosť BILLA začiatkom septembra 2012 predstavila 

novú komunikačnú kampaň s novou tvárou a sloganom 

„Presne podľa mojej chuti“. 

Dlhoročnú BILLA-rodinku nahradil taliansky šéfk uchár 

Giuseppe Daddio. Ten bude zákazníkom nielen 

predstavovať aktuálnu ponuku supermarketov BILLA, ale 

bude im aj radiť, ako chutne, lacno a rýchlo variť z bežných 

potravín, čerstvej zeleniny a ovocia a s použitím výrobkov 

Clever, Billa a Naše bio.
 
Giuseppe Daddio varil vo viacerých talianskych 

michelinských reštauráciách a pripravoval jedlo aj pre 

anglickú kráľovnú či excentrika Woodyho Allena. 

Rád varí jednoducho, efektne a z miestnych surovín. 

Prevádzkuje svoju vlastnú reštauráciu v regióne Caserta, 

vedie kuchársku školu a vydáva knihy o varení. Spoločne 

s kuchárom Antonellom Colonnom pred rokmi vytvoril 

aj úspešný televízny program o varení, v ktorom divákom 

ponúkli viac ako 450 výnimočných receptov. Jeho kniha 

receptov získala ocenenie Gourmand World Cookbook 

Awards 2009 v kategórii „Najlepšia kuchárska kniha“.

Tipy šéfk uchára a inšpiratívne recepty nájdu zákazníci 

BILLY nielen v akciových letákoch, ale aj vo forme kartičiek 

v špeciálnych stojanoch umiestnených priamo v predajniach. 

Kampaň je podporená reklamou v televízii, v tlači 

a na vonkajších nosičoch.

Nová BILLA oslovuje vaše chuťové bunky...
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V sobotu 17. novembra o 10. h bude 

pristavený kontajner na zelený odpad 

na parkovisku na Záborského ulici. 

Pomôže najmä obyvateľom rodinných 

domov na Zátiší ekologicky zlikvidovať 

odpad po jesennom upratovaní v zá-

hradách. 

Špeciálnu pozvánku na tento deň ad-

resujú všetkým psičkárom členovia Ko-

misie pre zavedenie nových pravidiel 

pre chov psov. Spoločne sa chystajú vy-

čistiť uličky oddeľujúce záhrady medzi 

Riazanskou a Pluhovou ulicou od psích 

exkrementov a veria, že ich v hojnom 

počte prídu podporiť majitelia štvorno-

hých miláčikov z okolia. Komisia, ktorá 

sa zaoberá zlepšovaním podmienok na 

chov psov v Novom Meste, plánuje v or-

ganizovaní podobných brigád pokračo-

vať. V spolupráci s poslancami bude 

oboznamovať obyvateľov s ich konkrét-

nymi termínmi a miestami.

Alena Rybáriková

Pomôžete na Zátiší?
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Minulý rok mala Bratislava prvý raz par-

ticipatívny rozpočet – ako prvé mesto na 

Slovensku. (Najvyšší čas, vo svete s ním 

má skúsenosti už 150 miest.) Návrhy ako 

tento rozpočet využiť pripravilo päť tema-

tických komunít – seniori, juniori, zelené 

mesto, kultúra a doprava. Boli to projekty 

na skvalitnenie služieb samosprávy alebo 

na zavedenie nových služieb. Občania 

rozhodovali, na ktoré z týchto projektov 

použiť prostriedky vyčlenené z rozpočtu 

mesta. Podporu dostali napríklad plavár-

ne, zelená hliadka, komunitné centrum 

generácií. 

V mestskom rozpočte na rok 2013 pod-

kapitola participatívny rozpočet už exis-

tuje. A tak sa v spomenutých komunitách 

už od konca septembra na verejných fó-

rach hovorí o ťažiskových témach ďalších 

projektov a o tom, čo je prvoradé. 

Prví záujemcovia o participatívny roz-

počet z našej mestskej časti majú úvodné 

stretnutie už za sebou. Najbližšie bude 
8. novembra od 15. h do 17. h v Stre-

disku kultúry na Vajnorskej. Odtiaľ 

sa môžu rovno presunúť na verejné po-

sudzovanie projektov na rok 2013, ktoré 

bude v Primaciálnom paláci.

Mestské záujmové komunity sa stretá-

vajú v YMCA na Karpatskej 2. Kto sa teda 

chce zapojiť do rozhodovacieho procesu, 

môže prísť – je otvorený pre každého. 

A kto potrebuje viac informácií, nech si 

pozrie pr.bratislava.sk 

Viera Hrdinová, 

v.hrdinova@upcmail.sk

Keď o rozpočte rozhodujú občania

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava - 

Nové Mesto vykonáva od začiatku októb-

ra do konca novembra 2012 preventívne 

protipožiarne kontroly, aby majiteľov 

domov upozornil na možné riziká vzniku 

požiarov. Podľa pracovného plánu sa ha-

siči teraz zameriavajú na rodinné domy 

v lokalite Koliba. Každý vlastník alebo uží-

vateľ nehnuteľnosti je povinný v zmysle 

zákona o ochrane pred požiarmi umožniť 

kontrolnej skupine protipožiarnu pre-

hliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou 

obytných miestností. Pri prehliadkach sa 

kontroluje predovšetkým suterén domu, 

pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory, 

kde hrozí najväčšie riziko vzniku požiaru.

Prehliadky sa uskutočňujú počas sobôt, 

v popoludňajších hodinách aj v pracov-

ných dňoch.

Pracovníci sa preukážu tlačivami, na 

ktorých sú uvedené ich mená, potvrdené 

pečiatkou Dobrovoľného hasičského zbo-

ru Bratislava – Nové Mesto. Jeden pracov-

ník má preukaz člena kontrolnej skupiny, 

podpísaný starostom Rudolfom Kusým.

Dušan Žák, Dobrovoľný hasičský zbor

Nezabudnite 
na jesennú 
deratizáciu

Od začiatku októbra do konca no-

vembra 2012 je potrebné vykonať 

celoplošnú jesennú deratizáciu na 

území Bratislavského kraja. Pripo-

míname, že deratizácia je povin-

nosť vyplývajúca zo zákona NR SR 

(č.355/2007 Z.z.). 

Hubenie myšovitých hlodavcov je 

dôležité v záujme verejného zdravia, 

pretože pomáha minimalizovať epi-

demiologické riziko. Bez pravidelnej 

regulácie by sa živočíšni škodcovia 

ľahko premnožili a rýchlo by roznies-

li prípadné prenosné ochorenie ľudí 

či zvierat. Dôležitá je jednak pravidel-

nosť, jednak synchrónne zásahy na 

širokom území, aby sa zabránilo mig-

rácii živočíšnych škodcov do neošet-

rených objektov. 

Obce, podnikatelia, fi rmy a iné 

právnické osoby musia na deratizáciu 

využiť služby profesionálov, teda fi r-

my oprávnené na túto činnosť. Aktu-

álna je nielen v objektoch a areáloch 

určených na podnikanie a bývanie, 

ale aj v skladoch, v kanalizačných 

a kolektorových rozvodoch, na sklád-

kach odpadov a pod. Občania môžu 

postupovať aj svojpomocne, príprav-

ky určené na tento účel si možno 

zaobstarať v obchodnej sieti. Najviac 

ohrozené bývajú pivničné priestory 

bytových a rodinných domov a objek-

ty na chov hospodárskych zvierat.

(red)

Protipožiarne kontroly 
do konca novembra 
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Kráľovnou novomestských babičiek 
sa stala Elena Procházková
Nové Mesto má svoju Naj babič-

ku roka 2012. Je ňou 63-ročná 

Elena Procházková, ktorá v 

polovici októbra ovládla fi nále 

premiérového ročníka súťaže 

Babička mestskej časti Bratisla-

va – Nové Mesto.

Pani Elenka uspela v konkurencii de-

viatich súťažiacich. Porotu zaujala nielen 

svojím bohatým životopisom, ale aj vystú-

pením – v ľudovom kroji zaspievala piesne 

z Pukanca, pričom ju na husliach sprevá-

dzala jej najstaršia vnučka. Víťazka sa nám 

po súťaži priznala, že mala trému. „Sama 

by som sa do súťaže neprihlásila, nenaš-

la by som na to odvahu. O to viac som 

prekvapená, že som uspela v takej silnej 

konkurencii,“ povedala nová Babička No-

vého Mesta, ktorú do súťaže prihlásili jej 

kamarátky z Klubu dôchodcov Zlatý dážď 

na Račianskej. 

Na javisku Strediska kultúry na Vajnor-

skej pred zaplneným hľadiskom však už 

pôsobila suverénne. Spomedzi súťažiacich 

bola najmladšia, babkou je však už dlhé 

roky – stala sa ňou už ako 41-ročná. Dnes 

má už štyri vnúčatá, najstaršia má 22, naj-

mladšia len dva. „Dávam im všetku moju 

lásku a energiu a ony mi to potom vraca-

jú všetko dvojnásobne.“ Sama pritom svo-

jich starých rodičov nemala možnosť spo-

znať, osud to zariadil tak, že zomreli, keď 

bola ešte veľmi malá. „Veľmi mi chýbali. 

O to viac sa ja teraz odovzdávam svojim 

vnúčatám.“ Pani Procházková pracovala 

celý život v administratíve. Dnes je okrem 

rodiny aktívna aj v Slovenskom červenom 

kríži, kde vedie miestny spolok a pôsobí aj 

v samospráve sídliska a klubu Zlatý dážď.

Porota to pri rozhodovaní mala skutoč-

ne náročné. Na druhom mieste skončila 

85-ročná Anna Chuťková z Klubu dôchod-

cov Stromová, ktorej robí radosť až 9 vnú-

čat a jedno pravnúča. Dlhé roky sa venuje 

turistike, cvičí v Sokole a venuje sa aj joge. 

„Päťkrát do týždňa chodím na štvorki-

lometrové prechádzky po lesoparku,“ 

doplnila svoj recept na zdravie čerstvá 

novomestská Vicebabička. Rovnaký titul 

získala za tretie miesto aj 81-ročná Valéria 

Grebéčiová, babka troch vnúčat. O svojom 

poslaní hovorí: „Byť babičkou je to naj-

krajšie obdobie života.“

Najúspešnejšie tri babičky získali od 

mestskej časti Nové Mesto okrem titulu 

aj hodnotné ceny. Víťazka z rúk starostu 

Rudolfa Kusého prevzala aj hlavnú cenu, 

fi nančný dar 500 €. A na záver popoludnia 

čakal všetky babičky spoločný darček – vy-

stúpenie speváka Roba Kazíka. Predsed-

níčka poroty Terézia Szabová-Kornošová, 

ktorá vlani získala titul prvej vicemissis 

Česko-Slovenska v súťaži Eurobabička 

2011, „vystrúhala“ novomestským vrstov-

níčkam veľkú poklonu: „Novomestské 

seniorky môžu byť vzorom nielen pre 

Bratislavu, ale pre celé Slovensko! Je úžas-

né sledovať, ako aktívne napĺňajú svoj 

život.“ Pred druhým ročníkom súťaže je 

latka nastavená skutočne vysoko. 

Ján Borčin, snímky František RajeckýV prvom ročníku súťaže sa o titul uchádzalo pätnásť odvážnych babičiek 
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Novomešťanky Amália, Mária a Agnesa 

ešte pred pár dňami jedna o druhej ne-

vedeli, hoci bývajú blízko seba. Dnes sú 

z nich veľké kamarátky. Cestu k sebe si 

našli v rekreačnom zariadení v Častej-Pa-

pierničke, kde naša mestská časť zabez-

pečila v októbri pobyt pre 320 seniorov.

„Je tu o nás postarané po všetkých strán-

kach. Na takéto niečo sme v minulých 

rokoch neboli zvyknuté, o to viac si to 

teraz užívame a vážime. Navyše si od-

tiaľto odnesieme aj niečo veľmi cenné 

– nové veľké priateľstvo,“ povedala za tri 

kamarátky pani Amália. Pobyt seniorov 

v Papierničke hradila mestská časť Brati-

slava – Nové Mesto ako jedno z podujatí 

pripravených v Mesiaci úcty k starším.

„Seniori si zaslúžia úctu a vďaku za 

svoj celoživotný prínos pre spoloč-

nosť po celý rok, nielen v Mesiaci úcty 

k starším. Preto pre nich organizuje-

me podujatia a rôzne aktivity počas 
celého roka. Teraz na jeseň je to popri 

rekreácii v Papierničke návšteva di-

vadla, v novembri zasa tradičný gala-

koncert,“ povedal starosta Rudolf Kusý, 

ktorý medzi seniorov zavítal aj osobne.

Bazén, fi tnescentrum, prednášky o by-

linkách, piatich Tibeťanoch či prstovej 

joge, cvičenie chrbtice, vychádzky do 

okolia, živá hudba, tanec a množstvo 

ďalších možností na relax – to všetko si 

Novomešťania v Papierničke užívali na-

plno. Všetci ocenili prekrásnu prírodu 

a pokoj, aký tu našli. „Pre nás, ktorí sme 

sem prišli z rušného mesta, je to doslo-

va oáza pokoja,“ potvrdila pani Mária.

Pre veľký záujem pripravuje mestská časť 

ďalší turnus v Papierničke v marci budú-

ceho roka.

 Ján Borčin, snímky František Rajecký

S pribúdajúcimi rokmi sa u väčšiny 

ľudí zhoršuje pamäť, schopnosť koncen-

trácie aj udržania pozornosti. Nehovo-

ríme o veku okolo osemdesiatky, neraz 

majú podobné problémy už ľudia po 

päťdesiatke. Pritom to tak vôbec nemu-

sí byť, udržanie psychických schopností 

jednotlivca až do vysokého veku je mož-

né dosiahnuť vhodnou duševnou akti-

vitou. Ide o to, aby náš mozog pracoval, 

bol nútený vyvíjať úsilie, a tak sa udržia-

val v dobrej kondícii. Príkladom takého 

cvičenia je napríklad lúštenie krížoviek, 

ale aj učenie sa cudzím jazykom.

Po dobrých skúsenostiach z minulého 

roka pripravila mestská časť nové cykly 

kurzov pamäti, ktoré sa postupne zrea-

lizujú vo všetkých kluboch dôchodcov. 

Účastníkmi sa môžu stať aj seniori, ktorí 

nie sú členmi klubu, stačí sa prihlásiť. 

„Od druhej polovice septembra sa pod 

vedením odborných lektorov postup-

ne rozbehli kurzy pamäti v kluboch 

na Nobelovej, Račianskej, Vajnorskej, 

Stromovej aj Športovej ulici. V priesto-

roch klubov na Jeséniovej a Chemickej 

ulici sa začne trénovať od januára, po 

dokončení rekonštrukcie zavítame aj 

na Sibírsku. V každej skupine pracuje 

15 až 17 účastníkov. Nejde o jednora-

zovú aktivitu, v tréningoch chceme po-

kračovať, aby každý záujemca dostal 

možnosť zúčastniť sa,“ hovorí Alena 

Rybáriková, ktorá užitočné kurzy pomá-

ha organizovať. Tréning prebieha počas 

desiatich týždňov, každý týždeň sa usku-

toční jedno 90-minútové stretnutie. Za-

čína sa ľahkým fyzickým cvičením, aby 

sa v organizme rozprúdila krv, potom 

prichádzajú úlohy zamerané na tréning 

psychických schopností. Účastníci do-

stanú návod, podľa ktorého môžu svo-

je schopnosti rozvíjať a precvičovať aj 

doma. Rovnako dôležitá je možnosť 

stretnúť sa a porozprávať s vrstovníkmi 

a zmysluplne využívať voľný čas.

Ak máte záujem o účasť, skontaktujte 

sa s pani Rybárikovou na e-mailovej adre-

se rybarikova.alena@gmail.com alebo 

telefonicky na čísle 0905 228 804. Podľa 

aktuálnych možností vás poinformuje o 

termínoch a miestach pripravovaných 

kurzov, ktoré by ste mohli navštevovať.

Jana Škutková

V Papierničke sa zrodili nové priateľstvá

Aby pamäť slúžila lepšie 
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Kto nevysky|al Kiu,
neza il Slovensko.

Objednajte si u n`s sky|obny jazdu e|te dnes:
Slovakia Auto, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, tel.: +421 2 32 42 13 86
prevádzka: Panónska cesta 30, 851 04 Bratislava, tel.: +421 2 68 23 08 01, www.slovakiaauto.sk

Na Ftvrtinky bez navWFenia
s bonusom a  1 200 

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. Kia cee´d – uveden? cena je Ftvrtina z ceny za model 1.4 CVVT pri cennJkovej cene 13 290  a po zapofJtanJ bonusu 700 . Kia Venga – uveden? cena 
je Ftvrtina z ceny za model 1.4 CVVT pri cennJkovej cene 11 690  a po zapofJtanJ bonusu 1 200 . Poplatky za prihl?senie vozidla sa pri modeloch Kia cee´d a Kia Venga nemenia. 
Kia Sportage – uveden? cena je Ftvrtina z ceny za model 1.6 GDi pri cennJkovej cene 18 440  a po zapofJtanJ bonusu 300 . Financovanie na 36 mesiacov, akont?cia 25 %, spracovate,skW poplatok 
1 % z OC s DPH, RPMN 5,775 % vr?tane havarijnFho poistenia. Kombinovan? spotreba 3,7 – 8,2 l/100km, emisie CO2: 97 – 195 g/km. Z?ruka 7 rokov/150 000 km. Podrobnosti n?jdete 
v zmluvnWch podmienkach. Fotky sT ilustrafnF.

www.kia.sk
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Aj keď zelených plôch v meste nikdy nie 

je dosť, niektoré ležia ladom bez možnosti 

využitia. Za budovou Farmaceutickej fakul-

ty UK na Odbojárskej ulici mávali kedysi 

študenti k dispozícii veľkoryso vysadenú 

záhradu. Žiaľ, už dlhé roky areál oddychu 

pustne, z bezpečnostných dôvodov je uzav-

retý, na jeho revitalizáciu a otvorenie niet 

fi nančných zdrojov. Pomoc a spoluprácu 

pri obnovení záhrady ponúkol univerzite 

starosta Rudolf Kusý. Mestská časť by sa 

postarala o nevyhnutné opravy a revitali-

záciu zelene, za čo by fakulta sprístupnila 

parčík obyvateľom z okolia. 

Dospejú k dohode?

Na októbrovom stretnutí diskutovali 

predstavitelia mestskej časti a dekanátu 

fakulty o možnosti spoločného využívania 

záhrady. Zástupcovia akademickej obce 

informovali, že o prenájme musí rozhod-

núť rektorát. Za sprístupnenie požadovali 

náročné investície, ako je nové oplotenie, 

oprava schodísk, inštalovanie osvetlenia, 

závlahového systému či osadenie bezpeč-

nostných kamier. Takéto požiadavky v sú-

časnej situácii prevyšujú možnosti mestskej 

časti, a tak sa v rokovaniach bude pokračo-

vať. Verme, že sa napokon nájde rozumný 

kompromis, veď záhrada, v ktorej si môžu 

posedieť študenti aj Novomešťania, by bola 

pre túto lokalitu vítaným osviežením.

Výbeh by uvítali aj psičkári

Trávnatú plochu, ktorá obklopuje fakul-

tu, hojne využívajú majitelia psov, ktorí ne-

majú v okolí veľa možností na venčenie. Sú 

tu osadené koše na psie exkrementy, poze-

mok však nie je ohradený. Starosta navrhol 

predstaviteľom fakulty, aby umožnili tráv-

nik oplotiť a dať k dispozícii chovateľom 

z okolia. Na súčasnom stave by sa veľa ne-

zmenilo, prispelo by to však k čistote oko-

lia a bezpečnosti okoloidúcich i samých 

psov. Jana Škutková 

 Snímka František Rajecký

Jeseň sa schyľuje k záveru, príroda sa 

oblieka do farebného. Môže byť vari lep-

šia príležitosť navštíviť náš malý dendro-

chodník? Viete vôbec, kde ho nájdete? 

No hneď pod parkoviskom za Červeným 

mostom. Od studničky, ktorej okolie 

krášli drobná architektúra podobná hu-

bám a u nás netypická jedľa, pôjdete úz-

kym chodníčkom a tabuľky pod stroma-

mi vás upozornia, popri akom strome 

práve prechádzate. 

Je až neuveriteľné, ako sa lesníkovi Pet-

rovi Pivkovi podarilo nájsť práve takéto 

miesto: na malej rozlohe toľké dreviny! 

A aby sme poznali aj vlastnosti dreva, 

na konci chodníka nájdeme drevený 

xylofón - veď každé drevo má vlastný 

zvuk, a tu si ich môžeme vypočuť jeden 

po druhom, ba aj celý orchester naraz. 

Stromy rozpoznávame aj podľa ich kôry. 

Ozdobný hrubokôrový šat agátu tu kon-

trastuje s hladučkou sivou kôrou buka. 

Nájdete tu aj prierez storočným dubom. 

Jeho letokruhy jasne hovoria o tom, čo 

sa v našom lesoparku odohrávalo v uply-

nulom storočí. Hrubšie kruhy hovoria 

o vlhkejších letách, tie tenšie a suchšie 

zasa o tých, keď príroda pociťovala ne-

dostatok vody. Letokruhy patria k dôle-

žitým ukazovateľom klímy v prostredí 

stromu. Okolo ich „záznamov“ je dnes už 

rozpracovaná celá veda.

Na konci tohto 250-metrového chodní-

ka je maketa ďatľa, ktorý upozorňuje na 

význam stromov ako dôležitých hniezd-

nych priestorov pre vtáctvo. 

Je to určite najmenší náučný chodník 

na Slovensku. Napriek tomu rodičia, kto-

rí mienia urobiť niečo užitočné pre svo-

je deti, nazbierajú im tu popadané lístie, 

zoberú ho domov a dajú im obkresliť ich 

tvary. Možno práve ony vzbudia detský 

záujem o prírodu. Užitočný je aj fotoa-

parát. Stretla som tu otecka, ktorý práve 

učil syna fotografovať stromy a nastaviť 

fotoaparát na prítmie lesa. 

Lesopark nám poskytuje inšpirácie 

v každom ročnom období. Jeseň je tichá, 

ale farebne najpríťažlivejšia. Povedzte, 

ktoré mesto má prírodu dostupnú mest-

skou hromadnou dopravou tak blízko 

ako Bratislava? Využime túto jedinečnú 

možnosť! Blažena Schenková 

 Snímka autorka

Záhrada by mohla slúžiť 
študentom i verejnosti 

Jablkové dobroty 
potešili maškrtníkov 

Na záver sezóny oberania jabĺk pri-

pravil Bratislavský samosprávny kraj 

Jablkové hodovanie, do ktorého sa 

tohto roku zapojila aj mestská časť Bra-

tislava - Nové Mesto. V tržnici FRESH 

Market na Tomášikovej ulici pribudli 

12. októbra tri príjemne rozvoniava-

júce stánky. Aj tu spojilo svoje sily päť 

šikovných gazdiniek z Klubov dôchod-

cov na Vajnorskej, Športovej a Stromo-

vej ulici. „Piekli sme celé dva dni a pri-

pravili sme viac než dvadsať druhov 

rozličných zákuskov a koláčov, mohlo 

to byť tak 700 až 800 porcií,“ uviedla 

pani Etela Polčicová, medzi priateľmi 

dobre známa svojím pekárskym ume-

ním. Najväčší úspech mala jablkovo-

gaštanová torta, ale rýchlo sa míňali aj 

mrežovníky či obrátený koláč. Záujem 

kupujúcich bol taký veľký, že napriek 

bohatým zásobám už o tri aj pol hodi-

ny boli stánky úplne „vyjedené“. 

(jš), snímka František Rajecký 

Šli ste už po dendrochodníku? 



Sme radi, že v dnešnom článku môže-

me už do centra pozvať prvých veľkých 

i malých návštevníkov. Priestory sa po-

darilo nájsť na Uhrovej ulici, neďaleko 

ihriska na Jahodovej. Prevádzkuje ho 

občianske združenie Rodinné centrum 

Kramárik, ktoré vytvorili aktívne mamič-

ky. Už dnes možno povedať, že pre túto 

komunitu spravili možno viac než na za-

čiatku dúfali. Aj vďaka tomu, že ich ini-

ciatívu podporila mestská časť a starosta 

Rudolf Kusý prisľúbil šikovným mladým 

ženám podporu aj v budúcnosti. 

Rodinné centrum bude miestom na 

neformálne stretávanie sa rodín s ma-

lými deťmi, predovšetkým s tými naj-

menšími, ktoré ešte nenavštevujú pred-

školské zariadenia. V popoludňajších 

hodinách tu radi privítajú aj škôlkarov 

a staršie deti. Centrum tvorí veľká herňa, 

pohybová miestnosť a priestor na kurzy 

a semináre. Rodičia s deťmi tu príjemne 

strávia čas, porozprávajú sa a vymenia si 

skúsenosti.

Združenie pozýva do tohto projektu 

všetkých Novomešťanov. Ako možno 

mladému centru pomôcť? Napríklad 

účasťou na zariaďovaní a skrášľovaní 

priestorov. Knižkami a hračkami, s kto-

rými sa vaše deti už nehrajú. Výbavou 

pre bábätká či darmi vhodnými na vyba-

venie kuchynky...

Ale aj inak. Centrum hľadá dobrovoľ-

níkov, ktorí pomôžu s každodenným 

chodom centra. Je to príležitosť najmä 

pre mamičky na materskej či rodičovskej 

dovolenke, lebo túto prácu možno skĺbiť 

aj so starostlivosťou o dieťa. Ale aj pre se-

niorov, ktorí chcú byť ešte užitoční.

Slovom, dobrému dielu treba teraz dať 

ešte vysnívanú podobu, a to je práca pre 

mnohých zapálených ľudí, ochotných 

spraviť čosi navyše pre deti, pre Kramá-

re, pre našu mestskú časť. Občianske 

združenie je otvorené akejkoľvek spo-

lupráci a pomoci. Veríme, že dobrých 

ľudí opäť nájdu. Tí sa môžu prihlásiť na 

adrese rckramarik@gmail.com alebo cez 

Facebook – www.facebook.com/RCKra-

marik. Viac informácií nájdete na strán-

ke www.rckramarik.sk  (red) 
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Dobré dielo sa podarilo! 
Rodinné centrum Kramárik otvorené od novembra

Možno si ešte spomínate na článok o iniciatíve mamičiek založiť na Kramároch rodinné centrum 

Kramárik – vyšiel v tohtoročnom májovom vydaní HLAS-u NM. Najväčším, hoci nie jediným 

problémom vtedy bolo nájsť preň vhodné priestory.

Krédom občianskeho združenia Moon-

light Camp je organizovať pre deti tábo-

ry, kurzy či podujatia, na ktoré nikdy ne-

zabudnú. Oddych, poznávanie nových 

priateľov i miest, testovanie kondície 

a vytrvalosti, pochopenie dôležitých zá-

sad prvej pomoci, ale aj príprava divadel-

ného predstavenia a spoznanie zákulisné-

ho života divadla v spoločnosti známych 

tvárí. Finančná podpora mestskej časti 

pomohla zrealizovať prázdninový sen 

desiatim deťom z novomestských rodín, 

ktoré by si to z vlastných prostriedkov 

nemohli dovoliť. Integrácia znevýhod-

nených detí a podpora talentov je totiž 

jedným z cieľov združenia.

„Organizátori Moonlight campu vy-

svetlili svoj zámer poslancom z komisie 

pre školstvo a vzdelávanie. Presvedčili 

nás zanieteným prístupom a úsilím roz-

víjať talenty nadaných detí zo sociálne 

slabšieho prostredia, ale aj začlenením 

detí s miernym telesným či mentálnym 

postihnutím. Preto sme jednohlasne 

odporúčali schválenie fi nančného prí-

spevku,“ hovorí poslankyňa Andrea Vít-

ková a pokračuje: „Mysleli jednoducho 

na všetko, vybavili pre deti aj zľavu na 

nákup športovej obuvi, aby sa mohli 

bezpečne zúčastniť výletov a túr po Vy-

sokých Tatrách.“

Vstupom Slovenska do Európskej únie 

sa v našom slovníku začal objavovať po-

jem „inklúzia“. Má vytvárať možnosti pre 

skutočnú, nie iba formálnu rovnopráv-

nosť a partnerstvo, podporovať vzdelá-

vanie znevýhodnených detí a mládeže, 

aby neboli vylúčené zo spoločnosti kvôli 

odlišným schopnostiam, na základe ra-

sovej, jazykovej, náboženskej alebo inej 

odlišnosti. Výchovný projekt Na palu-

be jednorožca pozostáva z celoročných 

kurzov (herectva, prvej pomoci, spo-

ločenských tancov a hip-hop tanca), zo 

sústredenia a pobytu v Tatrách, zo spo-

ločnej prípravy divadelného predstave-

nia a záverečného podujatia, na ktorom 

predvedú získané vedomosti a zručnosť. 

„Aj tu bude spolupráca pokračovať 

a mestská časť zaplatí účasť v projekte 

ôsmim deťom z Nového Mesta. Spolu 

s riaditeľmi škôl sme vybrali deti, ktoré 

takúto pomoc najviac potrebujú,“ dodá-

va Andrea Vítková.

 Jana Škutková

Rovnaké šance deťom
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„Deti, viete, načo sú kozičke rohy?“

„Aby sa bránila.“

„A pred čím?“ 

„Pred mäsožravými zvieratami.“ 

Novomestskí prváci absolvovali 

v posledný septembrový týždeň vzde-

lávací výlet do bratislavskej zoo. Deti 

sprevádzali pracovníčky zoologickej zá-

hrady, ktoré sa v diskusii s nimi mohli 

presvedčiť, že viacerí prváčikovia majú 

svet zvierat v malíčku a o živote medve-
ďov, tigrov či opíc vedia toho dosť. Od 

skúsených sprievodkýň sa však o kaž-

dom zvieratku dozvedeli aj niečo nové.

Návštevu zoo zabezpečila prvákom ôs-

mich základných škôl z mestskej časti 

Bratislava–Nové Mesto miestna samo-

správa. „Chceli sme im takto ukázať, 

že škola nemusí byť len sedenie v lavi-

ciach, ale učiť sa dá aj veselou a hra-

vou formou. Verím, že sme tak prváči-

kom trochu uľahčili prechod zo škôlky 

do školy,“ povedal starosta Rudolf Kusý.

Výletu do zoo sa zúčastnilo vyše tristo 

detí s pedagogickým sprievodom. 

 Ján Borčin, snímky František Rajecký

Prváci sa učili o živote zvierat priamo v zoo

Pätina chlapcov v stredoškolskom veku 

má nadváhu, alebo sú obézni, u dievčat 

je to približne 10 percent. Takmer tre-

tina chlapcov a 22 percent dievčat má 

zvýšený krvný tlak. Väčšina detí spáva 

menej ako osem hodín denne. Význam-

ný počet dievčat užíva antikoncepciu, 

u chlapcov zaznamenali zvýšenú svalovú 

hmotu v dôsledku užívania špeciálnych 

potravinových doplnkov. Fajčí takmer 

80 percent študentov. Sú to alarmujúce 

výsledky projektu Rešpekt pre zdravie, 

ktorým Bratislavský samosprávny kraj 

spolu s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva mapoval zdravie stredo-

školákov. 

O tom, že je potrebné venovať väčšiu 

pozornosť športu a pohybovým krúžkom, 

vari ani netreba hovoriť. Začať treba už 

na základných školách, nechuť k športo-

vaniu má neraz korene v nezaujímavých 

hodinách telesnej výchovy. Ako sa snažia 

zvýšiť obľubu pohybu u detí v škole na 

Sibírskej, nám porozprávala Mgr. Milena 

Partelová, riaditeľka školy:

 „Záujem o pohyb klesá, preto sa snaží-

me pritiahnuť deti k športovaniu atrak-

tívnymi možnosťami. V školskej telo-

cvični trénovala skupina mladých ľudí 

Capoeiru. Nadviazali sme spoluprácu 

s trénermi a deti mohli navštevovať krú-

žok, ktorý viedli .Cvičenie žiakov zauja-

lo, aj to, že ich trénoval niekto iný ako na 

bežnej hodine. Neskôr sme počas telocvi-

ku vyskúšali taj-či, čo sa tiež osvedčilo.“

Školu to priviedlo na myšlienku ponúk-

nuť žiakom alternatívu k jazykovému 

vzdelávaniu a vytvoriť triedu so športo-

vým zameraním. Zohnať dobrých tréne-

rov si vyžaduje kontakty. Aj vďaka nim za-

čali spolupracovať s klubom Hydrorock, 

úspešným účastníkom medzinárod-

ných súťaží v akrobatickom rokenrole. 

„V tomto školskom roku skúšobne pri-

pravujeme triedu zameranú na špor-

tový tanec. Najskôr musíme overiť zá-

ujem u detí, preto sme začali vyučovať 

telesnú výchovu v spolupráci s tréne-

rom. Členovia klubu ukázali, čo všetko 

sa dá dosiahnuť a vzbudili nadšenie 

u žiakov, učiteľov i rodičov,“ hovorí ria-

diteľka Partelová.

Zatiaľ prichádza do školy tréner, kto-

rý vedie športovo tanečný krúžok pre 

ročníky najmladších žiakov. Začínajú 

u prvákov, aby sa podchytili talenty, aj 

keď činnosť nie je zameraná na tvrdý 

tréning. Tréner pomáha skvalitniť a za-

traktívniť bežnú vyučovaciu hodinu telo-

cviku. Je profesionál a má dar nadchnúť 

deti a zabaviť ich, jeho hodiny sú nes-

mierne obľúbené. „Začiatok je sľubný, 

verím, že nájdeme talenty a v budúcom 

roku otvoríme prvú triedu zameranú 

na športový tanec. Aktivity ponúkneme 

aj deťom materských škôl, aby rodičia 

pred zápisom vedeli, čo môžu pre svoje 

deti vybrať,“ dodáva pani riaditeľka.

 Jana Škutková 

Ilustračná snímka František Rajecký

Nie je pohyb ako pohyb
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Každá stavba je vec verejná 

Architektúre neujdeme 

My sme sa zhovárali s Novomešťankou, 

ktorá je poprednou odborníčkou v tejto 

oblasti na Slovensku – s teoretičkou a his-

toričkou architektúry doc. Dr. Ing. arch. 

Henrietou Moravčíkovou, autorkou kníh 

Architektúra 20. storočia na Slovensku, 

Stručné dejiny architektúry na Slovensku, 

Nová slovenská architektúra, Bratislava: 

atlas sídlisk či Divadelná architektúra na 

Slovensku. 

Nie každú stavbu môžeme nazvať 
architektúrou. Ako by ste laikovi jed-
noducho vysvetlili, čím sa architektú-
ra musí vyznačovať?

Netreba vymýšľať nové defi nície. O tom 

už pred stáročiami výstižne písal architekt 

Vitruvius. Architektúra mala byť podľa 

neho užitočná, pevná a krásna. Čo k tomu 

dodať? 

S akým vzťahom k architektúre sa 
medzi ľuďmi stretáte najčastejšie? 
Badáte rozdiely v ich prístupe k pa-
miatkovým objektom a k súčasným 
budovám?

Samozrejme, že verejnosti je bližšia his-

torická architektúra. Vyrástli sme pri nej, 

je tradičnou súčasťou nášho prostredia, 

máme s ňou skúsenosti. Jej tvaroslovie - 

teda to, ako vyzerá - je nám blízke. Naproti 

tomu moderná architektúra je tu relatívne 

krátko, ešte ani nie sto rokov, nestihla vrásť 

do nášho podvedomia. Zväčša je taká ab-

straktná ako moderné umenie, teda nároč-

nejšia na vnímanie. Človek - ak nie je voči 

nej otvorený sám od seba - potrebuje istú 

mieru vzdelania, aby ju dokázal pochopiť, 

či dokonca obdivovať. 

Čo ma privádza k otázke: Skutočne 
vnímame architektúru správnejšie či 
plnšie, keď o nej vo všeobecnosti viac 
vieme?

Určite je to tak. Realita, ktorá nás dnes 

obklopuje, je taká zložitá, že ak ju chceme 

plnohodnotne vnímať, potrebujeme na to 

určitú mieru informácií. Je naivné očaká-

vať, že súčasná architektúra k nám bude 

prehovárať sama od seba. Aj my musíme 

urobiť krok k nej – získať o nej určité po-

znatky. Vo vyspelých spoločnostiach pat-

ria elementárne vedomosti o architektúre 

k všeobecnému vzdelaniu. Tak ako dokáže-

me odlíšiť pop od džezu či klasickej hudby, 

mali by sme vedieť odlíšiť aj architektúru 

renesančnú od modernej. Je to čosi ako 

pridaná hodnota, bez ktorej náš zážitok 

z hmotného prostredia ostane neúplný.

Asi aj škola je v tomto ohľade čosi 
dlžná. 

Dlhujeme to už niekoľkým generáciám. 

Vo väčšine západoeurópskych krajín sa 

o architektúre učia už deti na základnej 

škole, rovnako ako o hudbe či výtvarnom 

umení. Hlbšie poznanie architektúry, 

ale aj umenia všeobecne totiž kultivuje 

jednotlivca a v konečnom dôsledku celú 

Satirickú báseň Ľubomíra Feldeka Čo Slovák, to architekt 

poznajú všetci naši tvorcovia architektúry, aj tí, ktorí poéziu 

nečítajú. Vyjadruje totiž to, s čím sa pri práci bežne stretajú 

– každý stavebník im do nej „fušuje“ a je presvedčený, že je 

to tak v poriadku, hoci u zubára by mu to ani nenapadlo. Do 

istej miery vyvažuje túto nevýhodu výhoda, akú všetky druhy 

umenia nemajú – záujem verejnosti o architektonické diela. 

Neujdeme im, lebo žijeme medzi nimi, a tak ich vnímame, 

chválime či haníme, prosto, zhovárame sa o nich. 

Henrieta Moravčíková, 

snímka Hertha Hurnaus

Obchodný dom Slimák, Hostinského sídlisko (Ivan Matušík, 1963), 

snímka Archív Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV
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spoločnosť. Aj naše hmotné prostredie by 

pravdepodobne čoskoro vyzeralo inak, 

ako vyzerá dnes.

Chabé je povedomie našich súčasní-
kov o autorstve a autorskom zákone 
v architektúre. Chápeme, že zasaho-
vať do olejomaľby je neprípustné, že 
by sme maliarovo dielo znehodnotili, 
ale s architektúrou tak zaobchodíme, 
žiaľ, takmer bežne. V praxi ju zrejme 
nezaraďujeme medzi umenia, naj-
mä nie novodobé diela. Mnohí ľudia 
zrejme ani nepredpokladajú, že by 
mohlo ísť o umelecké dielo, keď nevi-
dia ozdobné články a prvky, na aké sú 
zvyknutí pri historickej architektúre.

Či je architektúra umením, alebo len vý-

sledkom istej praktickej činnosti, je večná 

dilema, na ktorú sa v dejinách odpovedá 

raz tak, raz onak. Moderná architektúra 

napríklad pri svojom vzniku deklarovala, 

že nie je umením, ale vedou a technikou. 

Zdá sa, že teraz sa jej to vypomstilo. Archi-

tektúra je však stále najmä individuálnym 

autorským prejavom, aj keď vzniká na ob-

jednávku. 

Pred nežiaducimi zásahmi môže archi-

tektonické dielo chrániť zákon, keď sa sta-

ne napríklad národnou kultúrnou pamiat-

kou. No architektúra nemusí byť ofi ciálne 

vyhlásená za pamiatku, aby sme ju rešpek-

tovali. Práve jej hlbšie poznanie by mohlo 

viesť k tomu, aby sme sa k nej správali sluš-

ne, a nie tak barbarsky ako v prípade ob-

chodného domu Slimák v našej mestskej 

časti. Pôvodný Slimák patril medzi najhod-

notnejšie diela slovenskej architektonickej 

scény 20. storočia, písalo sa o ňom v ča-

sopisoch, knihách... Po desiatkach rokov 

dobrej služby sme dovolili prestavať ho 

na nepoznanie, úplne znehodnotiť. Po-

važujem to za prejav našej nekultúrnosti 

a neschopnosti oceniť výnimočné archi-

tektonické dielo.

Spomenuli ste objednávku. Málokto 
si pri kritike architektúry pripome-
nie, že na začiatku práce bol staveb-
ník, ktorý zadal architektovi konkrét-
nu úlohu - i s programom, čo všetko 
chce v objekte mať. Do akej miery je 
objednávka záväzná? Môže architekt 
investora presvedčiť, že niečo sa žia-
da urobiť celkom inak, povedzme, 
v mene výslednej kvality diela? 

Architekt nie je všemocný, bytostne zá-

visí od objednávateľa - bez jeho fi nancií 

dielo nemôže vzniknúť. Predpokladá sa 

však, že investorovi, ktorý nemá architek-

tonické vzdelanie, bude architekt aj radiť. 

Ak nie pre iné, tak preto, že každá stavba 

je vecou verejnou. Aj škaredý rodinný 

dom za plotom vstupuje do nášho života 

negatívnymi pocitmi, aké vyvoláva. V tom 

je zodpovednosť architekta obrovská, pri 

každom svojom diele by mal mať na pamä-

ti, že ovplyvňuje širšie prostredie. Mal by 

dokázať vytvoriť takú architektúru, ktorá 

ho bude zveľaďovať, a nie ničiť. Nezriedka 

však naráža na investorov, ktorí vidia len 

výšku fi nančného zisku. Práve preto by 

mal dobrého architekta a verejný záujem 

brániť a podporovať územný plán, hlavný 

architekt, rozličné regulačné komisie... To 

sú nástroje na udržanie investora v istých 

medziach a na celkovú kultiváciu výstavby.

Do akej miery je už reálny obraz, 
ktorý ste načrtli? Vskutku to tak fun-
guje?

Máme ešte obrovské podlžnosti. Ale 

som optimistka a dúfam, že to zvlčilé ob-

dobie deväťdesiatych rokov, keď sa mohlo 

všetko zbúrať a čokoľvek postaviť, máme 

už za sebou. No keď vidíte, ako ešte stále 

miznú cenné diela 20. storočia, industriál-

ne pamiatky, ako mnohé stavby rastú bez-

ohľadne k svojmu okoliu, je jasné, že sme 

ešte nezvíťazili. Je to dlhodobá úloha nie-

len pre úrady, ale aj pre nás občanov. 

 Zhovárala sa Viera Vojtková

 (Dokončenie nabudúce)

Európsky projekt zážitkového učenia 

oslovil aj našu školu zameranú na vý-

tvarnú tvorbu detí najmä v oblasti deko-

ratívnej tvorby a módneho návrhárstva. 

Cieľom je zvyšovať kredit umeleckej vý-

chovy detí, a to nielen v oblasti výtvar-

nej, ale aj hudobnej, telesnej, etickej a li-

terárnej, a popri tom obohatiť vzdelávací 

proces o prácu s multimédiami.

Navyše projektom sledujeme skva-

litnenie vzťahov v detskom kolektíve. 

Chceme deti motivovať k vzájomnej to-

lerancii, empatii, viesť ich k spolupráci, 

vzájomnej pomoci a predchádzať šikane 

či intolerancii v triednych kolektívoch. 

Každý žiak objaví seba samého, svoju ši-

kovnosť, talent a prezentačné zručnosti.

Zapojili sa do neho dve triedy, ktoré 

vytvoria dve autorské diela prezentova-

né v slovenskom a anglickom jazyku. Po-

čas ôsmich mesiacov budú tvoriť scená-

re, do ktorých zakomponujú svoj región, 

históriu školy v spojitosti so 120. výro-

čím jej vzniku, a zároveň chcú prezen-

tovať súčasný život detí. Spoločne budú 

maľovať a vyrábať umelecké pomôcky, 

kulisy, šiť kostýmy, skladať pesničky, 

básničky a texty. Vo svojom autorskom 

umeleckom diele teda spoja rôzne druhy 

umenia a využijú možnosti multimédií 

a videoklipov. 

Ľubica Daneková, 

ZŠ s MŠ Odborárska 

Projekt SUPERTRIEDA 
zvýši kultúrnosť detí v EU

Mnohé spomienky 
máme spoločné

List čitateľky namiesto opravy

Dovolím si reagovať na článok od 

pána Čestmíra Hýbla, ktorým v ok-

tóbrovom čísle reagoval na váš člá-

nok Parčík na Hálkovej opeknie. Veľ-

mi ma potešilo, že si niekto spomína 

na môjho dedka Ernesta Hiselského 

(školníka zo ZDŠ Slovany), ktorého 

som, žiaľ, nemala šancu spoznať, 

keďže zomrel ešte pred mojím naro-

dením. 

Spomienky pána Hýbla živo vy-

kresľujú prostredie „Emyhazu“, sú 

však už trochu nepresné. Preto by 

som chcela poprosiť o uverejnenie 

opravy, lebo dedko sa nevolal Hyseľ-

ský, ale Hiselský, a  pani triedna uči-

teľka sa nevolala Madajdíková, ale 

Machajdíková.

Vopred Vám ďakujem za uverejne-

nie opravy.

 S úctou a pozdravom

Katarína Almássyová, rod. Hiselská

 (vnučka školníka zo ZDŠ Slovany, 

prezývaného Tiger)
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Bratislavská župa 
je najtransparentnejšia 
Z prieskumu o zverejňovaní zmlúv Transparency Interna-

tional Slovensko vyplynulo, že spomedzi všetkých vyšších 

územných celkov je práve Bratislavský samosprávny kraj 

najtransparentnejší spomedzi všetkých žúp na Slovensku. 

Z možných sto bodov získal 99.

„Od svojho nástupu sa snažím viesť 

župu otvorene. Sľub som splnil, Bra-

tislavská župa je aj podľa výsledkov 

prieskumov najtransparentnejšia na 

Slovensku,“ povedal predseda Brati-

slavského samosprávneho kraja Pavol 

Frešo.

Bratislavský kraj začal so zverejňova-

ním zmlúv a faktúr na svojej interneto-

vej stránke v apríli 2010, v auguste za-

čal predávať svoj nadbytočný majetok 

prostredníctvom elektronickej aukcie. 

Občania majú možnosť sledovať roko-

vanie každého zastupiteľstva v pria-

mom prenose na internete.

Transparency International Sloven-

sko uskutočnila prieskum v auguste 

2012. Hodnotili zverejňovanie zmlúv 

v piatich kategóriách (úplnosť, mož-

nosť vyhľadávania a kopírovania z do-

kumentov, existencia relevantných 

popisných údajov, zložitosť nájdenia 

zmlúv na stránkach a užívateľský kom-

fort) na stupnici od 0 do 100. 

Dve tretiny práce 
na územnom pláne 
má župa za sebou 

Medzi najdôležitejšie otázky patrí 
riešenie dopravy, rozvoja osídlenia 
a v neposlednom rade aj ochrana 
cenných vinohradníckych plôch na 
svahoch Malých Karpát, ktoré tvo-
ria charakteristický krajinný obraz 
Bratislavskej župy.

Pripomienkové konanie k variantné-

mu riešeniu konceptu Územného plánu 

regiónu Bratislavského samosprávneho 

kraja je ukončené. Ďalším krokom je prí-

prava súborného stanoviska s pokynmi 

na vypracovanie invariantného návrhu 

územného plánu BSK a jeho predlože-

nie na schválenie poslancom krajského 

zastupiteľstva. 

Bratislavský kraj má dnes platný územ-

ný plán spracovaný v rokoch 1993 až 

1997 a schválený uznesením Vlády SR 

v roku 1998. Odvtedy sa zmenami a do-

plnkami viackrát menil a dopĺňal.

Modrania obhájili vlaňajší titul 
Zo Župnej olympiády seniorov sa stane tradícia
Víťazom druhého ročníka športového podujatia pre seniorov zo zariadení v pôsobnosti 

Bratislavskej župy a hlavného mesta sa stalo družstvo Mestského centra sociálnych služieb 

v Modre, ktoré bolo najúspešnejšie vo väčšine disciplín. Najstarší súťažiaci mal 88 rokov, 

najstaršie družstvo Domov pri kríži malo vekový priemer 77 rokov.

„Odštartovali sme už druhý ročník 

Župnej olympiády pre seniorov, podu-

jatia, z ktorého chceme v Bratislavskom 

kraji urobiť tradíciu,“ povedala pod-

predsedníčka BSK Gabriella Németh.

V sobotu 29. septembra si trinásť seni-

orských družstiev zložených z 91 súťa-

žiacich zmeralo sily v desiatich disciplí-

nach: v štafetovej chôdzi, petangu, hode 

granátom, kope do bránky, hode do koša 

a v hode šípkami. Seniori si zahrali fl orbal 

a ruské kolky, riešili hlavolamy a piekli 

štrúdle. Vstupenkou pre každé družstvo 

bol vlastnoručne upečený domáci koláč, 

v súťaži O najchutnejší župný koláčik 

zvíťazilo družstvo z Domova sociálnych 

služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ 

zo Stupavy.

Tento rok bola olympiáda v Domove 

sociálnych služieb pre deti a rehabilitač-

nom stredisku ROSA na Patrónke. 

 (mr), snímky BSK
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Novomestské 
seniorky bodovali
Na Župnej olympiáde seniorov, ktorá sa konala 
koncom septembra v Domove sociálnych služieb 
ROSA, reprezentovalo našu mestskú časť počet-
né ženské družstvo. Vytvorili ho členky Klubov 
dôchodcov na Športovej, Vajnorskej a Stromovej 
ulici. Naše dámy úspešne zabojovali a v súťažnej 
disciplíne Ruské kolky získali prvé miesto. Srdeč-
ne gratulujeme! Jolana Zvarová

Prebúdzajúce sa ráno, hrmot a cinkanie starých 
električiek, ponáhľajúci sa otcovia rodín s kanvička-
mi na mlieko, príchod poštového voza ťahaného ko-
ňom po Vajnorskej ulici, príjemné zvuky tenisových 
loptičiek z neďalekých tenisových kurtov, džavot detí 
z parku, romantické večery a nespočetné množstvo 
dobrodružstiev, taká bola atmosféra Novej doby 
a Tehelného poľa na konci päťdesiatych a počas 
krásnych šesťdesiatych rokov minulého storočia.

Pri troške neskromnosti si dovoľujem tvrdiť, že na 
celom svete azda niet štvrte, kde by sa na takej ma-
lej ploche pohybovalo také množstvo olympijských 
víťazov, majstrov sveta či majstrov Európy v toľkých 
športových odvetviach ako práve tu. Popri nás sku-
točne kráčala história… 

Mali sme česť stretávať také osobnosti ako Ján 
Popluhár, Viliam Schrojf, Anton Ondruš, Vladi-
mír Dzurilla, Karol Divín, Ondrej Nepela, Václav 

Nedomanský či Anton Tkáč, nehovoriac už ani 
o svetoznámych tréneroch, akým je napríklad Jozef 
Vengloš. Naši športovci z Tehelného poľa doniesli 
„domov“ v rokoch 1954 –1978 celkovo približne 90 
medailí z OH , ZOH , MS alebo ME, popri nás chodilo 
20 olympijských víťazov, majstrov sveta alebo Eu-
rópy. V roku 1969 vyhrali futbalisti Slovana CHZJD 
Bratislava Pohár víťazov pohárov.

Človek so silne vyvinutým lokálpatriotizmom, s urči-
tou dávkou predstavivosti a zveličovania by mohol 
Novú dobu II, jej „sestry“ a okolie prirovnať k liver-
poolskej štvrti Penny Lane, ktorú tak čarovne zhu-
dobnila legendárna skupina Beatles.

Takto romanticky si na svoje detské a mladícke roky 
spomína autor knihy Čaro starej Novej doby Ľubomír 
Mikulay. Ak si aj vy radi prečítate spomienky na mi-
nulosť Nového Mesta, na pultoch väčších bratislav-
ských kníhkupectiev ju ešte nájdete.  (jš)

Ľubomír Mikulay: Čaro starej Novej doby

Príspevok do knižnice 
novomestských lokálpatriotov

Mestská časť Nové Mesto zorganizovala na Kolibe už 
druhý ročník Novomestskej veselej šarkaniády. Šar-
kany najrôznejších farieb, veľkostí, tvarov a vzhľadu 
spestrili tak v prvú októbrovú sobotu nielen Cvičnú 
lúku, ale najmä priestor nad ňou.

Krásne slnečné počasie prilákalo na Kolibu stovky 
detí a rodičov. So šarkanmi sa nielen lietalo, ale aj 
súťažilo – ten, kto mal najmenšieho, najväčšieho či 

najoriginálnejšieho, získal medailu a jednu z pekných 
cien. Deti sa okrem toho mohli vyšantiť aj v iných sú-
ťažiach alebo v tvorivých dielňach, ktoré zabezpečilo 
detské pohybové centrum The Little Gym. Za aktivitu 
každé čakala sladká odmena. Vydarené popoludnie 
sa zakončilo pri ohnisku, kde sa opekali špekáčiky. 
 (bor), snímky František Rajecký

Pozvánka na galakoncert
Na november pripravila mestská časť pre seniorov 
už  4. ročník tradičného Galakoncertu úcty k star-
ším. Uskutoční sa v piatok 16. novembra 2012 
o 17. h vo Veľkej sále Istropolisu. V pútavom 
programe vystúpia známe dychové hudby. Aj na 
toto predstavenie sa lístky míňajú rýchlo. Informá-

ciu o ich dostupnosti a rezervácii je možné získať na 
telefónnom čísle 02/49 253 424 alebo na Útvare 
komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného 
času na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto 
na Junáckej 1 (číslo dverí 413).
Všetci seniori sú srdečne pozvaní!  (bor)

Šarkaniáda 
pritiahla stovky 
detí a rodičov

Láska ku knihám 
sa rodí v detstve
Školské knižnice sú kľúčom k minulosti, prítom-
nosti i budúcnosti – také je motto Medzinárod-
ného dňa školských knižníc, ktorý si pripomíname 
vždy vo štvrtý októbrový pondelok. Slovenská pe-
dagogická knižnica pripravila pri tejto príležitosti 
súťaž pre školy o najzaujímavejšie podujatie, ktoré 
zábavnou formou podporuje prácu detí s knihou, 
lásku k čítaniu a poznávaniu nového.

Učiteľky zo školy na Českej ulici vzali výzvu vážne. 
Pre svojich školákov pripravili súťaž inšpirovanú 
dobrodružným televíznym programom Pevnosť 
Boyard. „Chceli sme zorganizovať dramatický 
program, kde deti dokážu svoju odvahu, šikov-
nosť a zapoja aj hlavičky. Deti v triede spoločne 
prečítali rozprávku, a potom pripravili štyri indície, 
podľa ktorých museli súperiace triedy uhádnuť, 
o akú rozprávku išlo,“ hovorí Mgr. Andrea Pavlíko-
vá, „krstná mama“ celého projektu. Súťažiaci mu-
seli indície svojich partnerov vyhľadať, vytiahnuť 
napríklad z vedra pudingu alebo suchého lístia, 
a tak bolo o zábavu postarané. Na konci súťažných 
úloh čakal na deti „abecedný hrad“, kde za správ-
ne uhádnutú odpoveď získali sladkú odmenu. 
Podujatie sprevádzala výstavka najstarších kníh, 
ktoré sa žiakom podarilo objaviť. Ukázalo sa, že 
skutočným pamätníkom školskej knižnice je kniha 
Sváko Ragan z Brezovej od spisovateľa Ela Šándo-
ra, vydaná v roku 1927. Jana Škutková
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Moderný tanec v súčasnom chápaní sa objavil po prvej svetovej vojne. Jeho 
hlavnými znakmi sú temperament, neobmedzený počet variácií tanečných kro-
kov a choreografi í, dynamika.

Svoje umenie predvedú slovenskí tanečníci 10. novembra na podujatí H&T CUP 
Bratislava v Hant aréne na Pasienkoch. Jeho deviaty ročník očakáva viac ako ti-

síc tanečníkov, ktorí budú súťažiť v de-
viatich tanečných štýloch vo všetkých 
vekových kategóriách. 

Najmladšou kategóriou je Tvorivá ta-
nečná dielňa pre predškolákov. Vy-
stupujú v nej deti z materských škôl a 
detských centier. Výkony malých ta-
nečníkov možno nie sú dokonalé, ale 
uchvátia divákov nefalšovaným nadše-
ním. Ďalšie vekové kategórie od šies-
tich rokov po seniorov sa zameriavajú 
na disco, show, streetdance, hip hop, 

scénický tanec, ladie‘sstyle. Novinkou je kategória Dancemission. V nej súťažia-
ci predvedú choreografi u na určenú hudbu; hodnotí sa choreografi cká tvorba, 
nápaditosť, využitie tanečných štýlov a tímová práca, tanečníci môžu používať 
kulisy. Organizátor vybral skladbu CLOSER interpréta NE-YO. V porote zasadnú 
renomovaní rozhodcovia z radov učiteľov na VŠMU a FTVŠ UK, aktívni tréneri, 
choreografi , súčasní i bývalí tanečníci. 

Pozvaní sú všetci, ktorí chcú obdivovať a potleskom odmeniť výkony plné emócií. 
Handicapovaným mladým ľuďom umožnia organizátori vstup zdarma. Viac na 
www.h-t.sk.

Inštalatér – lacno a rýchlo. Kontakt: 0904 572 977
Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861

INZERCIA:

Mestská časť BANM ponúka na prenájom: 

Bližšie informácie získate na MÚ Bratislava – Nové Mesto na Junáckej č. 1, 
na oddelení správy bytov a nebytových priestorov, 
tel.: 02/ 49 253 318, 44 258 426, 44 258 427).

Mapu s prístupom nájdete na našej internetovej stránke 10%
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OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok 12:00 - 16:00 
Utorok - Piatok 12:00 - 17:30

Návštevu mimo otváracích 
hodín je možné dohodnúť 
telefonicky.

Všetky druhy rámarskych prác

Široký výber rámov a paspárt

Antirefl exné číré obrazové sklo CLARYL

Výroba zrkadiel na mieru 

Odborné poradenstvo profesionálneho výtvarníka

Pohodlné parkovanie pri prevádzke 

Platí do 31.01.2013M
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1. Kancelárske priestory v administratívnej budove na Hálkovej č. 11

Na 3. poschodí: 
Kancelária č. 315 (13,4 m²) 
a č. 316 (29,97 m²)
Kancelária č. 317 (14,90 m²) 
a č. 318 (15,10 m²)
Dvojice kancelárií sa 
prenajímajú ako celok.

Na 4. poschodí:
Kancelária č. 401 (17,20 m²)
Kancelária č. 403 (14 m²) 
Spojené kancelárie 412 a 413 (29,63m²)

Cena za prenájom kancelárií: 68 €/m2 za rok + cena služieb

2. Skladovacie priestory v krytoch civilnej obrany

Kryty CO sa nachádzajú v suterénoch obytných domov, preto prevádzka skladu 
nesmie byť rušivá. K dispozícii sú plochy s rozsahom od 70 do 210 m².
Cena za prenájom krytov CO: 20 €/m2 za rok

Výstavka na Kramároch
Výstavku Čaro jesene pripravili na Kramároch, v Klube dôchodcov na Stromovej 
18. O príťažlivú prezentáciu kvetov a plodov, ktoré vypestovali členovia klubu, 
sa pričinila pani Janka Menkynová, výtvarníčka, autorka návrhov na šúpolové 
košíky a prestierania, do ktorých živé výpestky naaranžovala. Škoda, že to „ku-
kuričné stolovanie“ nevydrží dlhšie... (vv)

Všetko pre pohyb
Projekt s takýmto názvom vypracovalo občianske združenie AVOS, založené 
na podporu nadaných detí, ktoré úzko spolupracuje so Školou a Gymnáziom 
pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici. V minulom roku sa tu podarilo 
zrekonštruovať telocvičňu, no v havarijnom stave boli už aj šatne a sociálne 
zariadenia. Bratislavský samosprávny kraj prispel sumou 4000 eur, niečo 
doplnili rodičia a vďaka tomu sa v novom školskom roku podarilo zlepšiť nie-
len podmienky na šport, ale aj po športe. Žiaci a študenti už môžu využívať aj 
sprchy a škola je schopná organizovať školské športové podujatia, prípadne 
prenajímať telocvičňu rôznym fi rmám. Silvia Kováčová

Roztancovaná Hant aréna

Súťažte o 2 x 2 celodenné vstupenky! 
Do 8. novembra 2012 zašlite na adresu
 jmprofi @gmail.com odpoveď na otázku: 

V ktorom roku sa konal prvý ročník súťaže H&T CUP? 
Možno sa pri losovaní usmeje šťastie práve na vás.



Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 

NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21
tel.: 44373771, 44372620

e-mail: info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

7. 11. 2012, streda 16. h
Krst kníh Viery Švenkovej (Rozprávky pre Aničku) 
a Jany Vozníkovej (Súhvezdia snov)

7. 11. 2012, streda 19. h
Mafi ánske historky 1 (English is easy, Csaba is 
dead!) Pozor! V tomto predstavení budú použité aj 
vulgárne výrazy.

14. 11. 2012, streda 17. h
Zážitkové cestovanie – komentovaná fotoshow

24. 11. 2012, sobota 8. – 12. h
Deň medu, prezentácia a predaj medu, poradenstvo

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY 
9. 11. 2012, piatok 19. h      
Country a swing saloon bál

10. 11. 2012, sobota 17. h  
Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 z Ivanky, 
tanečná zábava pri dychovej hudbe pre všetkých, ktorí 
ju majú radi

17. 11. 2012, sobota 17. h  
Čaj o piatej s HS KARTAGO, 
tanečné podujatie pri sviečkach a dobrej hudbe 60.-
90.rokov so žrebovaním vstupeniek

22. 11. 2012, streda 19. h  
Koncert skupiny PREŠPOROK, folk rocková kapela 
vystúpi pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. 
Prezentuje mestský folk rock, na koncerte pokrstí svoj 
nový CD nosič

24. 11. 2012, sobota 17. h  
Čaj o piatej s HS, tradičné tanečné podujatie pri dobrej 
hudbe 60. – 90. rokov v príjemnom prostredí pri svieč-
kach, so žrebovaním vstupeniek na ďalšie podujatia

29. 11. 2012, štvrtok 19. h  
Koncert skupiny NEZMAŘI s Mikim Ryvolom 
Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie  

KLUBOVÉ STRETNUTIA 

5.,12.,19., 26. 11. 2012, pondelok 18. h  
Sahadža joga, pokročilí - ako sa zbaviť stresu, napä-
tia, klubové stretnutie, vstup voľný

6.,13., 20., 27. 11. 2012, utorok 18. h  
Sahadža joga, začiatočníci - ako sa zbaviť stresu, 
napätia, stretnutie pre nových záujemcov, vstup voľný

15. 11. 2012, štvrtok 16. h   
Klub Patchwork, pre členov

20. 11. 2012, utorok 17. h   
Bratislavský včelársky spolok, 
pravidelné stretnutie členov a záujemcov 

28. 11. 2012, streda 18. h 
Túlavé topánky, klub milovníkov spoznávania 
kultúry, krás a zaujímavostí iných krajín

30. 11. 2012, piatok 14. h   
Informačné centrum zdravia

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (ĎALEJ VSZ)

10. 11. 2012, sobota 8. h – 12. h
VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, starých 
pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, fi latelie, 
plagátov, gramofónových platní

24. 11. 2012, sobota 8. h – 12. h 
VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb 
a modelov automobilových, železničných, leteckých 
a lodných

VÝSTAVY

6. - 18. 11. 2012    
XIV. FOTO – SALÓN, výstava ocenených fotografi í 
mladých neprofesionálnych fotografov
Vernisáž 6.11. 2012, 17. h

6. - 18. 11. 2012
Autorská výstava fotografi í, vystavujú seniori – absol-
venti vzdelávania vo fotografovaní na UTV v Bratislave

20. 11. - 1. 12. 2012
DUK vo fotografi i

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

Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda 16. h – 19. h 
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, 
tel.: 02/44373763. Zmena programu vyhradená

KURZY

JAZYKOVÉ KURZY

Angličtina 
klasický a polointenzívny kurz, 50 hodín
pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých
konverzácia 1x týždenne alebo 2 x týždenne, 50 hodín 

Nemčina pre dospelých 
Pozor – posledné voľné miesta pre začiatočníkov!

VÝTVARNÉ KURZY

Výtvarné techniky 
maľba, kresba, grafi ka a kombinované techniky 
pre dospelých 1 x týždenne, utorok 17. h – 20. h

Výtvarné štúdio
základné princípy kompozície obrazu, teória farieb 
a perspektívy

Výtvarná škola D. Zacharovej
pre malých aj veľkých a príprava na školy umeleckého 
zamerania, 1 x týždenne, štvrtok 15.30 – 17.45 h, 
piatok 14.30 – 16.45 h

PRAKTICKÉ

Šijeme s Burdou: škola strihov a šitia, návrhárstvo, 
nové módne trendy, utorok, streda, štvrtok 17. h – 20. h

KURZY A SEMINÁRE

Moderovanie a komunikácia, Etiketa a verejné 
vystupovanie, Rozvoj osobnosti, Poznaj svoj hlas, 
Fotografi a, Pletenie z papiera, Tvorivé písanie, Objav 
svoj hlas - zápis

POHYBOVÉ

Joga 
pre dospelých 1x týždenne, utorok 17.15 h – 18.45  h

HUDOBNÉ

Prenájom priestorov na semináre, spoločenské pose-
denia, prezentácie, tel. 44372620
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty - vrátane 
grafi ckých návrhov, tel. 44372512

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18, tel.: 54 77 11 48
http://www.skvajnorska.sk, 
e-mail: dkkramare@chello.sk 

PROGRAM PRE DETI

10. 11. 2012, sobota 16. h 
Hlúpe kura, divadelné predstavenie pre deti 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA  

12. 11. 2012, pondelok 19. h
125. Poetický večer s Jurajom Sarvašom

18. 11. 2012, nedeľa 15. h
Zumba párty – workshop zumby v štýle latino tancov 
ako merengue, salsa, cumbia, reggaeton, belly dance

KLUBOVÉ STRETNUTIA

6., 21. 11. 2012, streda 16.30 h  
Klub Venuša, Liga proti rakovine

KURZY, KRÚŽKY

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov 
1x mesačne (sobota + nedeľa)
24. a 25. 11. 2012 od 9. h do 14. h 
(úvodné stretnutie po prázdninách, možnosť zápisu)
VYT FIT- výtvarné relaxcentrum - info v DK

POHYBOVÉ KURZY, KRÚŽKY

Škola pred škôlkou 
cvičenie pre deti od 15 mesiacov do 3 rokov 
s mamičkami na MD, utorok 10. h - 11.30 h

Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy, pokročilí v utorok 18.15 h - 19.45 h

Pilatesove cvičenia  
pondelok 17. h – 18. h a 18.15 – 19.15 h
štvrtok 18.45 h – 19.45 h

ZUMBA, v tanečnom štýle latino 
pre dospelých v utorok 17. h – 18. h, 
pre deti od 4 do 7 rokov v utorok 16. h – 16.45 h

Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy, začiatočníci vo štvrtok 17. – 18.30 h

HUDOBNÉ KURZY 

Služby - prenájom priestorov na semináre, spoločenské 
posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda od 
16. h do 19. h, Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia 
predstavenia. Zmena programu vyhradená. Vstupenky 
nerezervujeme.


