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Milí čitatelia,

tohtoročné leto nám doprialo mimoriadne horúce 

týždne, zdalo sa, že pracovný ruch musí všade do is-

tej miery utíchnuť. Na obsahu septembrového Hlasu 

sa však uhorková sezóna neodráža. Skôr naopak, 

v čísle sa nám tentoraz zišlo hneď niekoľko článkov 

o dôležitých zmenách, ktoré sa dotknú života Novo-

mešťanov.

Pripravovaný projekt obytného súboru na Škul-

tétyho je zatiaľ  predstavou investora o prvej časti 

výstavby v lokalite medzi Kukučínovou a Račianskou ulicou. Vzhľadom 

na rozsah plánovaných zmien požiadal starosta mestskej časti zástupcu 

investora a tímu architektov, aby obyvateľom bezprostredne predstavili 

svoje zámery, možnosti a v ďalšej práci potom zohľadnili oprávnené pri-

pomienky.

Pred začiatkom školských prázdnin sa živo diskutovalo o pálčivej otáz-

ke parkovania. Keďže situácia je najkritickejšia v okolí Zimného štadi-

óna, NTC a budúceho futbalového štadióna, mestská časť sa rozhodla 

vyskúšať pilotný projekt práve tu. Väčší poriadok, spoplatnenie a jasné 

parkovacie pravidlá by mali zvýšiť šancu miestnych obyvateľov zapar-

kovať v blízkosti svojich domovov.

Rekonštrukčné práce sa realizujú, prípadne ešte pripravujú na via-

cerých školských budovách. Iniciatíva rodičov z materskej školy na Šu-

ňavcovej je určite príkladom, ktorý sa oplatí nasledovať. Členovia tu-

najšieho občianskeho združenia Amálka zorganizovali dobrovoľnícke 

brigády a s pomocou sponzorov, vedenia mestskej časti a pracovníkov 

EKO-podniku VPS vybudovali svojim škôlkarom bezprašný dvor.

Malí i veľkí Novomešťania majú v prvých septembrových týždňoch ešte 

zopár príležitostí vychutnať si posledné podujatia s príchuťou prázdnin 

či dovoleniek. Pestrý výber športových, hudobných i tvorivých akcií po-

núka pre každého niečo a slávnostný záver Kultúrneho leta iste neskla-

me milovníkov koncertov pod letnou oblohou ani novomestský drobizg.

Jana Škutková

Nové sídlo 
pre EKO-podnik  str. 6

Školy vychovávajú 
aj po vyučovaní  str. 9

Rodičia pomohli 
materskej škole  str. 10

Seniori športovali 
s osobnosťami str. 13

Dôležité termíny 
upratovania str. 16

Množstvo podôb 
Kultúrneho leta  str. 19

Obálka: 
Peter Nagy rozospieval 
návštevníkov Kuchajdy 
Snímka František Rajecký

V nedávnych páľavách ste to 

určite zažili na vlastnej koži. 

Pod každým stromom so šir-

šou korunou pocítil človek na 

chvíľku príjemnú úľavu. Ako-

by ho čosi pohladilo. Strom 

ochladil atmosféru, ponúkol 

lepší vzduch na nadýchnutie, 

zeleňou ulahodil očiam. Mož-

no jeho úlohu v meste ilustro-

vať názornejšie? Nie náhodou 

sa v diskusii o budúcom obyt-

nom súbore na Škultétyho ulici hovorilo aj o rozsahu tzv. rastlého terénu so 

zeleňou. Bude ho tam dosť, keď sa  plošné štandardy na obyvateľa zvyšujú? 

Uvidíme. Po čase budeme namiesto vytínania určite viac sadiť.

Stromy nielen proti horúčavám
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Otvorené Nové Mesto. Samospráva 
má za sebou prvé splnené úlohy

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
má za sebou prvé kľúčové kroky smerom 
k ešte transparentnejšej samospráve. Do 
polovice augusta splnila už viac ako dvad-
sať úloh, ktoré jej vyplynuli z nedávne-
ho auditu a odporúčaní expertov. Balík 
všetkých „80 krokov pre transparentné 
Nové Mesto“ chce splniť do jedného roka 
– teda do mája 2014. 

„Ideme podľa plánu. Naším cieľom je 

posilniť transparentnosť, zlepšiť nakla-

danie s verejnými peniazmi a majetkom, 

skrátka vytvoriť zdravé a férové prostre-

die. Prvé dôležité opatrenia sme už prija-

li a zapracovali do systému samosprávy, 

ďalšie sú pripravené, čakajú na schvále-

nie miestnym zastupiteľstvom,“ povedal 
starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Novinkou je napríklad osobitná sek-
cia na webstránke mestskej časti www.
banm.sk, kde sú zverejňované všetky ma-
teriály týkajúce sa verejného obstarávania. 
Zaviedli sa elektronické aukcie. Zverejňu-
jú sa detailnejšie informácie o hospodáre-
ní mestskej časti a čerpaní rozpočtu – za 
celý rok postupne, nielen za posledný 
mesiac. 

Už čoskoro pribudnú aj jasné pravidlá 
pre pracovníkov miestneho úradu a vo-
lených zástupcov (poslancov, starostu) 

– etické kódexy. Tie boli v čase našej re-
dakčnej uzávierky už pripravené na schvá-
lenie. „Etické kódexy jasne opisujú, čo je 

prijateľné správanie a konanie a čo už 

nie. Nastavujú mantinely, v ktorých sa 

úradník a volený zástupca môžu pohybo-

vať,“ vysvetlil prednosta Miestneho úradu 
Bratislava – Nové Mesto Ľudovít Kollárik. 

Ako sa novomestskej samospráve darí 
plniť stanovené úlohy, môžete kontrolo-
vať na špeciálnej podstránke otvorene.
banm.sk. Audit transparentnosti je sú-
časťou projektu protikorupčnej stratégie 
v mestskej časti Nové Mesto.

 (bor), snímka František Rajecký

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
získala významné ocenenie za aktivitu pri 
riešení podnetov od občanov. Inštitút pre 
dobre spravovanú spoločnosť a Odkazpre-
starostu.sk jej udelili čestné ocenenie Zla-
té vedro Milana Cupáka. Bratislavské Nové 
Mesto skončilo v hodnotení prínosu práce 
samospráv v rámci internetového projek-
tu www.odkazprestarostu.sk za prvý 
štvrťrok 2013 v rámci Slovenska na treťom 
mieste – prvé miesto obhájila Trnava, dru-
há skončila Prievidza. „Myslíme si, že je 

správne vyzdvihnúť samosprávy, ktoré 

si robia svoju prácu poctivo,“ povedala 
Mária Bulková, koordinátorka projektu.
Od jeho spustenia vyriešilo Nové Mesto 
k 1. augustu už vyše 160 podnetov. Väč-
šina upozornení od občanov sa týka 
prírody a životného prostredia, ciest a 
dopravného značenia či nepojazdných 
opustených vozidiel. „Ocenenie nás teší, 

lebo práve tento projekt považujeme za 

jeden z najvýznamnejších nástrojov na-

šej komunikácie s občanmi. Aj vďaka 

nemu sa nám spoločne darí zlepšovať 

kvalitu života v našej mestskej časti,“ po-

vedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Medzi najaktívnejšími samosprávami na 
Slovensku sme sa umiestnili aj v hodno-
teniach projektu Odkazprestarostu.sk za 
minulý rok. (bor)

Získali sme ocenenie za riešenie 
podnetov od občanov

Na pozemku medzi Podnikovou 
ulicou a železničnou stanicou Brati-
slava – Predmestie (v areáli bývalej 
továrne Istrochem) chce spoločnosť No-
belova Invest  koncom roka začať stavať. 
V osempodlažnom dome s jedným pod-
zemným podlažím by malo vzniknúť 
140 štartovacích bytov a k nim 231 par-
kovacích miest. Plány investora sa stretli 
s búrlivým protestom tunajších obyva-
teľov, súhlasné stanovisko nenašli ani u 
predstaviteľov mestskej časti. Členovia 
občianskeho združenia Dimitrovka, kto-
rých podporili miestni poslanci Andrea 
Vítková, Helena Bánska, Tomáš Kor-

ček, Stanislav Winkler, Richard Mikulec 
i ďalší, spoločne doručili Obvodnému úra-
du životného prostredia svoje pripomien-
ky. Odporcovia výstavby vidia najväčšie 
problémy v neúmernom úbytku zelených 
plôch, vo zvýšenej dopravnej záťaži, v ne-
dostatku parkovacích miest, ale aj v chýba-
júcich kapacitách v škole a škôlke. Petíciu 
doručili mestskej časti a magistrátu, ktorý 
bude posudzovať, či je zámer investora 
v súlade s územným plánom.

Starosta Rudolf Kusý považuje projekt 
za neúmerne veľký a nasilu vtlačený do 
územia: „Často počúvam, že brzdím vý-

stavbu a každý projekt chcem znižovať. 

Nie je to pravda. Ale ako inak sa môžem 

postaviť k výrubu viac než 220 zdravých 

stromov, než nahlas povedať NEPRIJA-

TEĽNÉ!? A nielen to. Práve v Dimitrovke 

v súčasnom období budujeme nadstavbu 

materskej školy, aby sme uspokojili mla-

dé rodiny, ktoré potrebujú umiestniť deti 

do predškolského zariadenia. Čo sa stane 

po vybudovaní 140 nových, navyše štar-

tovacích bytov určených predovšetkým 

pre mladé rodiny? Noví obyvatelia budú 

požadovať školu, škôlku, športoviská, 

venčisko, parky... Postavenie podobných 

bytov bez vytvorenia sociálnej infraštruk-

túry je od investora nezodpovedné. Dnes 

už skutočne nestačí len kúpiť si pozemok 

a postaviť to svoje. Treba brať ohľad na 

obyvateľov, ktorí tu žijú, a zároveň počí-

tať s požiadavkami tých, ktorí sa do no-

vých bytov nasťahujú. Inak to zaplatíme 

všetci.“ Jana Škutková

Výstavba štartovacích bytov 
na Podnikovej vyvolala protesty
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Mestská časť Bratislava - 
Nové Mesto vyhlasuje obchod-
nú verejnú súťažna uzatvorenie 
nájomnej zmluvy o prenájme 
časti HORNEJ A DOLNEJ LA-
NOVKY vrátane ich príslušen-
stva – visutej osobnej sedačkovej 
jednolanovej obežnej lanovej drá-
hy s neodpojiteľnými vozňami na 
lanovej dráhe Bratislava, ŽELEZ-

NÁ STUDNIČKA – KAMZÍK, stožiarov lanovej dráhy aj 
prislúchajúcich pozemkov.

Podmienky súťaže je možné získať na adrese Miestny 
úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 
Bratislava, III. poschodie, číslo dverí 316 – oddelenie 
právne, podnikateľských činností a správy majetku, alebo 
si ich stiahnuť zo stránky www.banm.sk/data/att/2535.
pdf

Viac informácií: 02/49 253 133, 02/44 452 584, 
pravne@banm.sk (právna časť), 0903 715 991, 
pavlovic@ekovps.sk (technická časť)

Súťažný návrh spolu s prílohami je potrebné doručiť 
poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úra-
du Bratislava – Nové Mesto v termíne do 6. septembra 
2013 do 12. h v zalepenej obálke s výrazným označením 
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ - LANOVKA - NEOTVÁRAŤ!“ 

Atraktívne administratívne priestory na prenájom
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ponúka do prenájmu voľné 

kancelárske priestory v administratívnej budove na Hálkovej č. 11.
Záujemcom je k dispozícii trinásť kancelárskych miestností s rozlohou od 13,4 

do 75,9 m2, nachádzajú sa na 1. až 4. poschodí. Niektoré miestnosti majú vnútor-
né prepojenie, takže sú vhodné na zriadenie sekretariátu či recepcie.

Výška nájomného je pri všetkých miestnostiach 68 eur/ m2 za rok, v uvedenej 
sume nie sú zahrnuté služby.

Bližšie informácie a obhliadku si možno dohodnúť na tel. č. 49 253 255 
a 49 253 318. 

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto vyhlasuje obchod-
nú verejnú súťaž na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme 
nebytových priestorov na 2. a 3. nadzemnom podlaží 
v objekte KONSKEJ ŽELEZNICE na Krížnej č. 33 v Bratislave.

Podmienky súťaže je možné získať na adrese Miestny úrad 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, 
VII. poschodie, číslo dverí 720, alebo si ich stiahnuť zo strán-
ky www.banm.sk/data/att/2536.pdf

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky na telefón-
nom čísle 02/49 253 318, e-mail spravabytov@banm.sk

Podlahová plocha 2. podlažia: kancelárie 133,62 m², ostatné 
priestory (WC, kuchynky, chodby) 78,90 m². Podlahová plocha 
3. podlažia: kancelárie 134,27 m², ostatné priestory (WC, chod-
by, sklady) 46,55 m².

Súťažný návrh je po-
trebné doručiť poštou 
alebo podať osobne do 
podateľne Miestneho 
úradu Bratislava – Nové 
Mesto v termíne do 6. 
septembra 2013 do 
14. h v zalepenej obálke 
s výrazným označením 
„OBCHODNÁ VEREJNÁ 
SÚŤAŽ - KONSKÁ ŽELEZ-
NICA – NEOTVÁRAŤ!“

V zastupiteľstve 
mestskej časti pôso-
bím už piate volebné 
obdobie. Najbližšia je 
mi oblasť životného 
prostredia, ktorej som 
venovala väčšinu mojej 
profesionálnej činnosti, 
keď som viedla kolektív 
záhradníkov v EKO-pod-
niku VPS. Skúsenosti 

z nej uplatňujem v Komisii dopravy, životného 
prostredia a verejného poriadku, som členkou Ko-
misie pre kultúru, šport, mládež a informačné sys-
témy a Komisie pre spoluprácu s EKO-podnikom 
VPS.  

Od roku 2013 som vicestarostkou mestskej 
časti. Spolupracujem pri príprave revitalizácie par-

kov na Račianskom mýte, Sadovej ulici, Ľudovom 
námestí a Hálkovej ulici, aj prícestnej zelene na 
Račianskej ulici. Viac ako polovica z týchto lokalít 
nie je v správe mestskej časti Nové Mesto. Je po-
trebné rokovať s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, 
uzatvárať s nimi zmluvy o prenájme, aby sa mohli 
uskutočniť rekonštrukčné zásahy, napr. odstráne-
nie suchých a chorých stromov, osadenie mestské-
ho mobiliáru, rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
kontajnerových stojísk či chodníkov. 

Mrzia ma nedôsledne urobené úpravy po roz-
kopávkach na verejných priestranstvách i nedo-
statočná starostlivosť o novovysadené stromy zo 
strany fi riem. V dôsledku ich stavebnej činnosti 
prichádzame o desiatky stromov, čo ochudobňuje 
životné prostredie. Zeleň v meste má nezastupiteľ-
nú funkciu pri zachytávaní hluku, čistote ovzdušia, 
pomáha udržiavať vlhkosť a ani estetické hľadiská 

nie sú zanedbateľné. Ako môžeme chcieť od mla-
dej generácie, aby mala v dospelosti zmysel pre 
krásu, keď vyrastá v neporiadku, nevidiac správny 
príklad nás dospelých?              

Ďakujem obyvateľom, ktorí ma upozorňujú na 
rôzne nešváry a neporiadky. Čím viac bude ľudí, 
ktorým leží na srdci vzhľad, estetická úroveň a 
čistota našich verejných priestranstiev, čím vyššia 
bude zodpovednosť majiteľov psov či šoférov, ktorí 
dbajú na správne parkovanie, tým príjemnejšie 
sa nám bude v Novom Meste žiť. Veď objektom 
vandalstva sa stáva najmä to, čo má slúžiť nám 
všetkým.

Kontakt:  
e-mail: zorno123@gmail.com
tel.: 0903455905

Miestni poslanci sa predstavujú

Ing. Anna Jánošová

Súťaže na prenájom lanovky a časti Konskej železnice
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 Projekt sa blíži k vyhláseniu 

územného konania

Tím Michala Oborného (Penta In-
vestmens, s.r.o.) si uvedomuje, že rieši 
budúcnosť lokality dôležitej aj pre rozvoj 
mesta, nielen mestskej časti. Nové Mesto 
očakáva, že nová výstavba prinesie bene-
fi ty všetkým obyvateľom mesta a kladie 
vysoké nároky na kvalitu riešenia. Pova-
žuje za dôležité spojiť výstavbou územie 
dnes starou železničnou traťou rozdele-
né. Vnímať budúcu lokalitu ako rozšíre-
nie širšieho centra mesta, to znamená, 
rátať v nej nielen s bývaním, ale (popri 
komerčnej) aj s tzv. nekomerčnou ob-
čianskou vybavenosťou, napríklad so 
vzdelávacími zariadeniami. A zabezpe-
čiť, aby verejné priestory – najmä tie ze-
lené - ponúkala nielen miestnym, ale aj 
ďalším obyvateľom (najmä ak sa podarí 
nadviazať sídliskový bulvár, tzv. „lineár-
ny park“ na park na „Račku“). Lokalita 
s vitálnou miestnou ekonomikou by na-
vyše mala mať osobitý charakter a pod-
porovať dobré sociálne vzťahy. - Na jeden 
obytný súbor sa toho pospomínalo azda až 
priveľa, ale v podstate sú to črty, ktoré oča-
kávame od každého dobrého obytného 
prostredia. Nový kus mesta rodiaci sa, ako 
sa vraví, „na zelenej lúke“ (120 000 m2) má 
na ne zatiaľ lepšie predpoklady.

Predovšetkým by sa z tvorivého pro-
cesu ani na chvíľku nemala vytratiť 
zaklínacia formulka „mestotvornosť“ 
– miestami sa ešte žiada pripomínať ju. 
Tvorcovia projektu tvrdia, že na rozdiel 
od mnohých developerov usilujúcich sa 
o maximálnu zástavbu oni vidia vyššie 
kvalitu prostredia - aj preto súbor, laicky 
povedané, „neprehustili“. Tento proces, 
pravda, odštartovalo vedenie mestskej 
časti už dávnejšie, veď ešte pred dvo-
ma rokmi išlo o projekt s tisícimi bytmi 
a vyše tridsaťposchodovými vežami. Až 
po dlhých rokovaniach so starostom in-
vestor ustúpil a po etapách projekt výš-
kou i počtom bytov postupne prispôso-
bil neďalekému sídlisku Februárka. 

„Mestská časť mala pripomienky 

snáď ku všetkému, naposledy k výzo-

ru parkovacieho domu, ktorého prvé 

stvárnenie bolo vraj rušivé,“ hovorí ar-
chitekt Oborný.

Doprava – najtvrdší oriešok?

O čomkoľvek sa v diskusii začalo hovo-
riť, obvykle to vždy skončilo pri doprave. 
Vďaka polohe obytného súboru a súčas-
nej dopravnej situácii v jeho okruhu to 
bude zrejme najtvrdší oriešok celej sta-
vebnej aktivity. Čo prinesie preťaženej 
Račianskej, a najmä jej križovatke? Ako sa 
zmení súčasná funkcia Škultétyho či Ko-
minárskej ulice? Odznela kopa námetov 
a pripomienok, no dopravní inžinieri 
neskrývali svoju skepsu. Podľa Ing. Dulu 
sú problémom chýbajúce podklady zo 
strany mesta (dopravný generel), ale 
aj presnejšie zadania od mestskej časti. 
Dôležité sú napríklad pri riešení prepo-
jenia ulíc, lebo to sa zväčša týka širšieho 
územia, nie iba toho, o ktorom rozhodu-
jú tvorcovia predstavovaného projektu 
(napr. prepojenie so Škultétyho ulicou). 
Ing. Bútora zo združenia Lepšia dopra-
va pripomenul, že v projekte sa treba 
venovať všetkým druhom dopravy – aj 
verejnej a cyklistickej -  a jej vybaveniu, 
napríklad zastávkam MHD. 

Pri otázkach dopravy sa teda vytrva-
lo vracala téma spolupráce investora a 
tvorcov projektu s mestom a s mestskou 
časťou, za pomoci a spolupráce občian-
skych združení. Projekt tohto typu sa 
bez nej jednoducho nezaobíde. Spo-
luprácu s Novým Mestom si architekt 
Oborný v podstate pochvaľoval. Dobre 
vie, že tvrdá práca na konfl iktných bo-
doch hodnotu projektu v konečnom dô-
sledku zvyšuje. 

Starosta Kusý zhrnul požiadavky mest-
skej časti na poslednú verziu projektu 
do štyroch bodov: 

-  vyriešiť uspokojivo dopravu,

-  zabezpečiť prepojenie Račian-
skej so Škultétyho ulicou pre 
peších, cyklistov aj motorové 
vozidlá,

-  vytvoriť verejnú zónu, ktorá 
bude plynule prechádzať do ved-
ľajšieho projektu (oproti polícii 
na Račianskej),

-  dohodnúť sa na vyvolaných 
investíciách v mestskej časti 
(škôlka, zeleň)

Na webovej stránke Nového Mesta 
nájdu záujemcovia podrobný záznam 
o tomto nanajvýš užitočnom podujatí. 

Viera Vojtková

Investor od plánovaného 
megaprojektu Slovany ustúpil
Novovznikajúci projekt Škultétyho sledujú obyvatelia aj odborníci

Na podvečernú diskusiu o výstavbe obytného súboru na Račianskej ulici v areáli bývalej BEZ-

ky prišlo napriek horúčavám množstvo ľudí – dôkaz, že okolité prostredie je dôležité pre 

väčšinu z nás. Najmä keď sa projekt budúceho súboru ešte vždy vyvíja, teda v niečom ho ešte 

vždy možno ovplyvniť a zapracovať doň pripomienky obyvateľov i odborníkov. To bol napokon 

podľa starostu Rudolfa Kusého aj hlavný motív stretnutia.
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Úlohou EKO-podniku VPS je zabezpe-
čovanie verejnoprospešných služieb pre 
Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto. Sta-
rá sa o letnú a zimnú údržbu miestnych 
komunikácií III. a IV. kategórie, o údrž-
bu zelene, spravuje a udržiava detské ih-
riská, parkoviská, verejné priestranstvá, 
v správe má areál Kuchajda, objekt Tržni-
ce a lanovku Kamzík – Železná studnička. 
Aj odvoz a likvidácia komunálneho od-
padu mu patrí. Netreba zdôrazňovať, že 
všetko sú to činnosti veľmi dôležité pre 
plynulý chod našej mestskej časti a spo-
kojnosť obyvateľov. V EKO-podniku ich 
dnes vykonáva asi 170 zamestnancov.  

Hlavné základne má podnik na troch 
miestach: riaditeľstvo, dielne pre ihriská 
a Kuchajdu na Halašovej, dopravu a me-
chanizmy na Zátiší a správu zelene na 
Račianskej ulici. V minulosti boli značne 
zanedbávané, takže stavby ani jednotlivé 
prevádzky už dávno nevyhovujú. Nie ná-
hodou skrsla v súčasnom ambicióznom 
vedení podniku myšlienka, že by prospe-
lo, a to aj ekonomicky, keby roztrúsené 
zariadenia sústredili na jednom mies-
te. Pozemky na Halašovej a Račianskej 
územný plán mesta aj tak určil na býva-
nie a občiansku vybavenosť, nie na výro-
bu a sklady. Mestská časť ich teda môže 
využiť oveľa rozumnejšie.

Konkrétnu predstavu už máme

Architektonická štúdia od kolektívu 
autorov overila možnosť sústrediť pod-
nikové prevádzky do areálu v priemy-
selnej zóne na Starej Vajnorskej ceste. 
Pozemok s rozlohou asi 9840 m2 patrí 
mestskej časti. Návrh riešenia v plnej 
miere zohľadňuje požiadavky vedenia 
podniku, rešpektujúc zároveň reálne 
možnosti pozemku. Pre optimálne využi-

tie radí návrh objekty na jeho pozdĺžnej 
osi, aby vzdialenosti obslužných komu-
nikácií medzi príbuznými prevádzkami 
boli čo najkratšie. 

Vjazd do areálu cez posuvnú bránu a 
automatickú rampu opatrenú čipovým 
zariadením je spoločný pre všetky do-
pravné prostriedky. Za vjazdom je par-
kovisko, v prednej časti administratívny 
objekt a v rade za ním dielne a sklady. 
Okrem administratívnej budovy bude 
areál po celom obvode oplotený, osvet-
lený a zabezpečený kamerovým systé-
mom. Z komunikácie v prvej polovici 
areálu budú  prístupné stojiská pre malú 

dopravnú techniku a mechanizmy, diel-
ne údržby a sklady. V ďalšom trakte od 
komunikácie sú zámočnícke, stolárske 
a vodoinštalatérske dielne so skladom 
ich mobiliáru.

Dôležitou súčasťou areálu je samostat-
ne oplotený zberný dvor drobného sta-
vebného odpadu a druhotných surovín 
pre obyvateľov Nového Mesta. Opticky 
bude ukrytý za objektom administratívy. 
Umiestnenie zberného dvora zabezpečí 
dobrý prístup zvonka, a zároveň znemož-
ní pohyb cudzích osôb v priestore areá-
lu. Predpokladá sa asi desať kontajnerov 
na odpad s objemom 20 m3. Pri vjazde je 
prejazdná nákladná váha pre autá.

Komunálny a zelený odpad sa bude 
skladovať mimo údržbárskych prevá-
dzok a dielní, na konci pozemku, kde 
bude stáť asi dvadsať kontajnerov s ob-
jemom 20 m3. Rezervná plocha za nimi 
je určená na zariadenie dotrieďovania 
odpadu. V dosahu je k dispozícii „zemná 
priehlbeň“ na postupnú kumuláciu voľ-
ne uloženého zeleného odpadu. Súčas-
ťou dvora je plocha na rastlinný materiál 
a zásobu zeminy. V tomto priestore je 
studňa zásobujúca areál úžitkovou vo-
dou, resp. cisterna na polievanie verej-
nej zelene. Komunikačný systém tvorí 
hlavná komunikácia na osi areálu, do-
plnená bočnými vetvami podružných 
komunikácií. Pohyb veľkého dopravné-
ho prostriedku v areáli je tak priamy, 
bez zbytočných slučiek, s možnosťou 
krytého parkovania pri zbernom dvore. 

Nové sídlo pre EKO-podnik

EKO-podnik VPS sídli dnes v nevyhovujúcich priestoroch roztrúsených po mestskej 

časti. Takáto prevádzka je nielen neprehľadná, ale aj neekonomická

Vizualizácia architektonického návrhu



7

O tom, ako by mali vyzerať zásady no-
vomestskej parkovacej politiky (v prvom 
kroku) v najexponovanejších oblastiach, 
diskutovali v júni starosta Rudolf Kusý, 
dopravný inžinier Igor Dula a obyvatelia 
lokality vymedzenej ulicami Vajnorská, 
Bajkalská a Trnavská. Tu je situácia vzhľa-
dom na koncentráciu športových zaria-

dení (NTC, Zimný štadión, pripravovaný 
futbalový štadión) najkritickejšia.

Autor projektu Ing. Dula uviedol, že 
cieľom nového spôsobu parkovania je 
uprednostnenie rezidentov, ktorým by 
v dôsledku spoplatnenia parkovania 
malo zostať k dispozícii viac miest. Záro-
veň však upozornil, že k dispozícii budú 
len parkovacie miesta riadne vyznačené 
a zvýšia sa sankcie za parkovanie na tráve 
či na chodníkoch. Úplne zrušené by mali 
byť miesta doteraz vyhradené pre fi rmy, 
ich zamestnanci - nerezidenti budú do-
nútení platiť za parkovanie plné sadzby. 
Výnimkou budú, samozrejme, telesne 
postihnutí vodiči či špeciálne prípady 
(polícia a pod.).

Rezidentskú kartu, vďaka ktorej by 

obyvateľ nemusel platiť za parkovanie 
vo vlastnej obytnej zóne, budú môcť 
získať (za navrhovaný poplatok 30 eur) 
len obyvatelia s trvalým pobytom, vodič-
ským preukazom a preukázaným vzťa-
hom k osobnému autu (vlastné, lízing, 
prípadne pridelené služobné vozidlo). 
Druhá karta pre rodinu by bola podstat-

ne drahšia (uvažuje sa o cene maximálne 
do 10-násobku ceny prvej karty). Náklad-
né autá nezískajú povolenie na rezidenč-
né parkovanie.

Vo vecnej diskusii položili obyvatelia 

starostovi aj tvorcovi projektu množstvo 
otázok. Týkali sa úpravy parkovania vo 
vnútroblokových priestoroch, zmien 
počas výstavby futbalového štadióna 
a po nej, vyhradenia istej kvóty (napr. 30 
percent) parkovacích miest výlučne pre 
obyvateľov zóny, rozšírenia parkovacích 
možností na Vajnorskej ulici či pridele-
nia viacerých rezidenčných  kariet pre 
väčšie byty. 

Mnohé problémy bude potrebné vy-
riešiť individuálne, ide o to, aby pravidlá 
parkovacej politiky boli prehľadné, čo 
najjednoduchšie, a predovšetkým pomá-
hali riešiť situáciu rezidentov. Tí si však 
budú musieť zvyknúť na povinnosť par-
kovať len na vyznačených miestach a pla-
tiť parkovné za hranicou vlastnej obytnej 
zóny (teda v iných mestských častiach, 
ale aj v iných obytných zónach Nového 
Mesta). Pocítia tiež tlak na využívanie 
mestskej hromadnej dopravy, resp. až 
snahu o zníženie počtu áut na obyvate-
ľa, ktorý je podľa  Ing. Dulu v Bratislave 
vyšší než vo Viedni. 

V závere diskusiu zhrnul starosta Kusý: 
„Naším cieľom je zaviesť do parkovania 

poriadok. Zatiaľ ide o pilotný projekt, 

na ktorom si chceme vyskúšať a otes-

tovať pravidlá, aby sa veci nastavili čo 

najlepšie pre väčšinu obyvateľov.“ Sta-
rosta zároveň prisľúbil ďalšie stretnutia 
s občanmi a zohľadnenie ich názorov 
a skúseností pri zavádzaní zmien.

Jana Škutková

Cieľom je väčší poriadok      
Diskusia o pilotnom projekte parkovania v Novom Meste

V tejto zóne sú tiež stojiská pre multiká-
ry, haly na opravu a údržbu dopravných 
mechanizmov so zdvihákmi, mazacou 
a umývacou linkou, sklady a ďalšie pra-
coviská. Nachádzajú sa tu silá na posy-
povú soľ a štrkovú drvinu. Pri výjazde 
zo stojísk je navrhnutá interná čerpacia 
stanica pohonných látok. Jednotlivé pra-
coviská budú vybavené hygienickými za-
riadeniami a kuchynkami s možnosťou 
konzumovania vlastných jedál.

 Riešenie umožňuje 

výstavbu po etapách

Pôdorys trojpodlažnej administratív-
nej budovy má podobu troch štvorcov. 
Na  prízemí je spoločný vstup a foyer 
s recepciou, odkiaľ sa prechádza turni-
ketmi do dvoch ďalších častí - do šatne 
pre remeslá, členenej podľa stredísk 
(doprava, zeleň, údržba)  a do časti admi-
nistratívy. V tej sú prevažne kancelárie 

pracovníkov, sekretariát riaditeľa a jeho 
zástupcu a pracoviská vedúcich stredísk. 
Malá terasa je súčasťou zelenej  strechy 
nad zasadačkou. Každé podlažie má svo-
je spoločenské (kuchynka) a hygienické 
zázemie, sklady, resp. archív. 

Takto by po čase mohol vyzerať mo-
derný areál podniku, ktorý je motorom 
mestskej časti a my po celý rok od neho 
očakávame rýchle a kvalitné výkony.

Otto Novitzký, Viera Vojtková

Zátišie čaká veľké upratovanie. V pia-
tok 20. septembra sa každý, komu nie je 
táto lokalita ľahostajná, bude môcť zapo-
jiť do jej čistenia. Brigáda, ktorá sa usku-
toční v rámci Dní dobrovoľníctva 2013, 
sa začína o 10. h a potrvá približne do 
15. h. Rukavice a plastové vrecia budú 
k dispozícii na mieste. Táto akcia záro-

veň ofi ciálne odštartuje celoslovenské 
Dni dobrovoľníctva 2013. Na otvorení 
sa zúčastnia zástupcovia mestskej časti 
Nové Mesto, magistrátu, Zelenej hliadky 
či občianskeho zduženia C.A.R.D.O. Ak 
sa chcete zapojiť do Dní dobrovoľníc-
tva, viac informácií nájdete na stránke 
www.dobrovolnictvo.sk.

Pomôžte vyčistiť Zátišie

Diskusiu s obyvateľmi 

pomáhali viesť starostovi 

Rudolfovi Kusému 

(v strede) moderátorka 

Ing. arch. Zora Paulíniová 

a dopravný inžinier 

Igor Dula.
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Kto sa má starať o stromy? 

Trávniky, tešte sa!   

Viete, čo spája stromy v parku na Ľudovom námestí, na Račianskej pri Man-
hattane či na Riazanskej ulici? Sú z nich len suché pahýle. Na príčinu sme 
sa spýtali Mgr. Adriany Kmeťkovej, odbornej referentky z oddelenia životného 
prostredia a územného plánovania:
„Všetky vyschnuté stromy pochádzajú z náhradnej výsadby. To zname-
ná, že keď stavebník kvôli výstavbe v minulosti vyrúbal strom, musel 
ho nahradiť vysadením niekoľkých nových. Keď vyschne jeden či dva 
stromy, problém môže byť v čomkoľvek. Keď však vyschnú všetky, vin-
ník je jasný – ten, kto bol zodpovedný, sa o stromy dostatočne nesta-
ral. Mestská časť nemá páky prinútiť investora, aby sa o strom staral, 
a sama to robiť nesmie. Keďže investor má povinnosť udržať stromy pri ži-
vote minimálne tri roky, prinútime každého jedného, aby stromy vysadil 
znova. A keď bude treba, opakovane. Až kým dotyční podnikatelia, keď už 
nehľadia na životné prostredie, neprídu na to, že lacnejšie je stromy vysadiť 
a po tri roky sa o ne riadne starať.“ (jš)

Podľa dobrých správ z EKO-podniku VPS bude odteraz ľahšie udržiavať trávni-
ky v našej mestskej časti svieže. I keď so zreteľom na nedávne horúčavy trocha 
oneskorene, ale predsa sa podarilo ešte tohto leta doplniť technické vybave-
nie podniku novým prenosným čerpadlom špeciálne určeným na zalievanie 
trávnatých plôch. Chystajú sa využiť ho predovšetkým na Kuchajde.
A Kuchajdy sa týka aj ďalšia správa – k „veľkej“ fontáne pri reštaurácii Mólo, 
ktorú sa podarilo „spojazdniť“ už začiatkom leta, pribudne aj aktivita menšej 
fontány pri ostrove. Fontány už nie sú nové, nie je ľahké udržiavať obe v čin-
nosti, no treba sa o to usilovať, lebo v letnom období nesporne spríjemňujú 
naše hojne navštevované rekreačné prostredie. Po oprave bude vraj menšia 
fontána slúžiť už na začiatku budúcej sezóny.  (red)
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Aby deti nechodili s kľúčom na krku
V septembri nastúpi do škôl našej mestskej časti približne 450 nových prvákov. Po vyučovaní väčšina 

z nich strávi veľkú časť popoludnia v školských kluboch. Čo tu deti očakáva, ako budú môcť rozvíjať svo-

je kreatívne myslenie a zručnosť, porozprávali vychovávateľky zo školského klubu na Riazanskej.

Pani Margita Banášová pracuje s deťmi 

už 47 rokov, Ivana Mičuchová je mladá 

učiteľka, ktorá má za sebou prvý rok 

praxe. Obe tvrdia, že sa navzájom veľmi 

obohacujú. Výchova nie je jednoduchá 

záležitosť, rady skúsenej kolegyne prídu 

vhod. Mladosť je zase výhodou pri práci 

s audiovizuálnou technikou či zavádzaní 

iných noviniek.

Aká je spolupráca s rodičmi, majú 

záujem o pobyt detí v školskom klu-

be?

„Áno, záujem je veľký,“ zhodujú sa vy-

chovávateľky. Škola zabezpečí starostli-

vosť o deti, kým sa rodičia vrátia z práce 

a väčšinou si tu napíšu aj úlohy. „Školský 

klub by mal v deťoch rozvíjať tvorivosť, 

talent, komunikačné schopnosti. Musia 

si tiež oddýchnuť po vyučovaní. Písanie 

úloh by preto malo mať skôr zábavnú 

formu, treba ponechať priestor hrám 

a záujmovej činnosti z oblasti kultúry, 

histórie či poznávania prírody. Je dob-

re, ak si rodičia udržia prehľad o práci 

detí v škole a nespoliehajú sa len na vy-

chovávateľov,“ hovorí pani Banášová. 

Čo všetko patrí do denného progra-

mu?  

„Výchova je súčasťou pedagogického 

procesu, preto sa s deťmi často rozprá-

vame o tom, čo majú nové, čo ich teší 

a trápi. Výhodou školského klubu je 

kontakt s rodičmi – keď si prídu  deti 

zo školy vyzdvihnúť, každý problém 

s nimi hneď riešime. Občas treba pou-

žiť rozumný trest, aby aj živšie deti po-

chopili, že musia byť určité mantinely 

a naučili sa dodržiavať režim. Rôzne 

znalosti a kreatívne zručnosti oboha-

cujú detský svet. Strihanie, maľovanie, 

výroba darčekov či užitočných predme-

tov, ale aj tanec, spev – to všetko sa spo-

jí napríklad do prípravy divadelného 

predstavenia, „zeleného“ ekologického 

projektu či športových súťaží. Príleži-

tosť dostanú aj deti, ktoré sú plaché a 

treba ich povzbudiť. Nenásilne sa pri 

hre zlepší čítanie, pamäť, odvaha aj 

schopnosť niečo povedať,“ dopĺňa Ivana 

Mičuchová.

Škola na Riazanskej má svoj klub ma-

žoretiek, čitatelia Hlasu ich poznajú z vy-

stúpení na kultúrnych podujatiach mest-

skej časti. „Dievčence sú naozaj šikovné, 

pochodujú a točia paličkami, usmieva-

jú sa a ukazujú svoje tanečné umenie. 

Sú to aj veľké parádnice,“ smeje sa pani 

Banášová, „svieže kostýmčeky sme im 

ušili spolu s mamičkou Gondášovou.“

Aký program majú najradšej samy 

deti? Obľubujú spoločné činnosti, či 

uprednostnia čas pre seba? 

V klube sa vystrieda zo všetkého tro-

chu. Obľúbená je „chvíľa na hračku 

alebo chvíľa na kamaráta“. Malí žiaci 

prinesú svoje hračky a ukážu ich priate-

ľom, alebo sa hrajú hry vo dvojici či v ko-

lektíve. „Pri rozhovoroch v lavici je síce 

veľa kriku, ale vydržíme to, lebo deti 

táto forma komunikácie baví. Po obede 

10 minút relaxujeme, aby sme všetci na-

brali energiu. A potom sa zase venuje-

me práci, úlohám, záujmovej činnosti, 

výtvarnej výchove,“ hovoria s úsmevom 

moje spoločníčky.

Vychovávatelia sa zhodujú, že dnešné 

deti sú múdrejšie, vzdelanejšie, majú 

väčší rozhľad ako generácia ich rodičov. 

Ale zároveň menej poslúchajú, nerady sa 

podriaďujú pravidlám správania, niekto-

ré sa ťažko prispôsobujú kolektívu. „Veľa 

malých žiakov trávi čas pri počítači, aj 

do školy si neraz prinesú mobily, PSP, 

tablety. Po víkende nám rozprávajú, 

ako strávili voľné dni v nákupnom cen-

tre. S rodičmi cestujú do sveta, no veľ-

mi málo poznajú Slovensko,“ počúvam 

smutné konštatovania vychovávateliek. 

A tak sa v školskom klube snažia podpo-

rovať sociálne a rodinné väzby, vyrábajú 

darčeky pre rodičov a priateľov, zorgani-

zovali trebárs čajovú party pre mamičky. 

Alebo sa vyberú s deťmi električkou do 

historického centra, do múzeí a na špor-

toviská. 

Vyplniť voľný čas náročnej najmladšej 

generácii, naučiť deti komunikovať, reš-

pektovať iných a dať im do života schop-

nosť sebarefl exie nie je jednoduché. Darí 

sa to lepšie, ak rodičia s učiteľmi spolu-

pracujú a vzájomne si pomáhajú.

Jana Škutková

„Práca v školskom klube si vyžaduje kreativitu, trpezlivosť, pevné nervy, 

ale aj veľa lásky a pochopenia,“ zhodujú sa vychovávateľky
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Škôlkarom sa už nepráši
Veľa prospešných vecí sa v novomest-

ských škôlkach podarí vybudovať vďaka 

pomoci rodičov. Aby sa dobré nápady dali 

zrealizovať aj s fi nančnou pomocou spon-

zorov, vznikajú občianske združenia. Jed-

ným z nich je aj OZ Amálka pri materskej 

škole na Šuňavcovej. Stretli sa v ňom ener-

gickí mladí ľudia, ktorí sa rozhodli zlepšiť 

životné prostredie svojim deťom.

„V našej škôlke bol veľkým problémom 

prašný dvor, na namáhaných miestach 

pod vysokými stromami sa nedokázala 

udržať tráva. Chceli sme deťom vytvoriť 

spevnenú plochu, kde sa budú môcť hrať,  

aj keď trochu poprší. Riešenie malo byť 

ekologické a efektívne, samozrejme, mu-

seli sme naň získať fi nančné prostriedky. 

Pomoc sme našli prostredníctvom portá-

lu www.darca.sk a nadácie Pontis , ktorá 

zastrešila grantový projekt Nadácie TES-

CO,“ hovorí Ing. arch. Katarína Veselov-

ská, jedna z mamičiek, a zároveň garantka 

projektu Amálkino ihrisko. „Na plochu 

ihriska sme položili ekologické zatráv-

ňovacie dlaždice a medzery vysypali 

riečnym štrkom. Sú priepustné a pevné, 

vhodné na detské hry. Aby sme zvýšili 

bezpečnosť, v budúcom roku chceme 

pripraviť ďalší grantový projekt a získať 

peniaze na mäkkú bezpečnostnú dopa-

dovú plochu,“ dodáva.

Prísľub peňazí získali v marci, hneď 

potom sa rozbehli intenzívne práce a prí-

prava realizácie. Počas série brigád sa 

rodičia spoznali a skamarátili, ale do prá-

ce zapájali aj svojich malých potomkov. 

„Natreli sme farbami staré pneumatiky 

a premenili ich na kvetináče, do ktorých 

sme vysadili rastliny a zeleninu. Najprv 

nás bolo málo, ale postupne brigádnici 

pribúdali, samy deti prosili rodičov, aby 

sa zapojili,“ usmieva sa pani Veselovská. 

V ďalších etapách podporili dobrovoľní-

kov starosta aj pracovníci EKO-podniku 

VPS. Spevnenú plochu vybudovali sami 

otcovia bez stavebného dodávateľa. V zá-

vere im EKO-podnik pomohol vyrovnať 

terén a zhutniť podkladovú vrstvu, do 

ktorej položili dlaždice a medzery vysy-

pali štrkom.

„Odpracovali sme obrovské množstvo 

dobrovoľníckych hodín, ale výsledok sto-

jí zato. Na všetkých prácach sa podieľali 

deti aj rodičia. Išlo nám o podporu vzťa-

hov v komunite, dobrý príklad našim 

škôlkarom. Aj úctu k prírode vštepíme 

deťom najlepšie vlastným príkladom,“ 

dodala na záver neúnavná organizátorka.

Jana Škutková

Snímky Katarína Veselovská

Dni
škôlok

13. a 14. 9.
od 11.00

do 18.00 h

RÁTAJTE S NAMI 
DO ŠKOLY!

mamicka sk
web komunity

Program 
pre mamičky 

a deti

VYBAVTE DETI DO NOVEJ SEZÓNY
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Prvá augustová nedeľa patrila najmlad-

ším Novomešťanom z Dimitrovky. Mestská 

časť pre nich pripravila už tretí ročník Dňa 

detí z Dimitrovky. Horúce leto im na ihris-

ku Základnej školy Odborárska spríjemnili 

súťaže o pekné ceny, tvorivé dielne, kde si 

deti mohli vlastnoručne vymaľovať hrnček 

či vyrobiť náramok, vystúpenie žonglérov 

i kúzelníka. Do súťaží sa zapojilo 83 detí. 

K vydarenému popoludniu prispeli aj pria-

telia z vietnamskej komunity, ktorí pripra-

vili pre návštevníkov ochutnávku svojich 

gastronomických špecialít. 

Súčasťou akcie bola prezentácia rekon-

štrukcie miestnej materskej školy. Pribud-

ne nadstavba s dvomi novými triedami 

(každá bude mať vlastnú herňu a spálňu), 

vynoví sa jedáleň. Po úpravách bude môcť 

materskú školu navštevovať približne sto 

detí. „Škôlka v Dimitrovke je najviac pre-

plnená. Deti si zaslúžia krajšie a väčšie 

priestory. Zároveň vytvoríme nové miesta 

pre neprijaté deti nielen z Dimitrovky, ale 

aj zo Slanca a Mierovej kolónie,“ povedal 

rodičom starosta Rudolf Kusý. Riaditeľka 

školy na Odborárskej Ľubica Daneková 

informovala o opatreniach, ktoré si stavba 

vynúti (napr. dočasné presťahovanie škôl-

karov do iných priestorov). 

Rekonštrukcia s nadstavbou sa začala 

v polovici augusta. Podľa zmluvy môže tr-

vať štyri mesiace, zhotoviteľ však uviedol, 

že práce chce dokončiť do konca novem-

bra. Ide o najväčšiu investíciu, akú Nové 

Mesto v tomto roku robí. Verme, že všetko 

pôjde podľa plánu a nové triedy sa čoskoro 

zaplnia deťmi.

Ján Borčin, snímky František Rajecký

Deti z Dimitrovky mali svoj deň. 
Dostanú vynovenú škôlku

Začiatkom školského roka opäť otvára svoje dve-
re Rodinné centrum Kramárik. Na bratislavských 
Kramároch funguje vďaka podpore mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto približne rok a od septembra 
pripravuje množstvo overených aj nových aktivít pre 
najmenšie deti a ich rodičov. Novinkou je napríklad 
cvičenie s bábätkami už od troch mesiacov.

Lucia Gregorová, riaditeľka Kramárika, dúfa, že 
záujem vzbudí najmä novootvorená herňa Montesso-
ri, určená pre deti od  poldruha do troch rokov, ktorá 
bude otvorená dvakrát do týždňa – raz sa tu bude ko-
munikovať v slovenčine, raz v angličtine.  

Anglickou herňou Montessori sa cudzojazyčná 
aktivita Kramárika nekončí. Dospelým od septembra 
ponúkneme komunikáciu v angličtine, zameranú na 
zvládnutie situácií v každodennom živote. V angličti-
ne sa budú môcť rodičia i deti naďalej zdokonaľovať 
aj v medzinárodnej herni. International Playroom si 
svojich priaznivcov získala už pred prázdninami. „Je 
to skvelé miesto, kde sa môžem porozprávať svojím 
rodným jazykom, stretnúť priateľov z rôznych krajín 
sveta a získať veľa nových kontaktov a informácií po-

trebných pre život v cudzej krajine,” hovorí Joe, ktorá 
sa z Británie na Slovensko prisťahovala s manželom 
a trojročným synom.

Program Kramárika zaujme aj jednorazovými podu-
jatiami. Napríklad 5. októbra bude detská burza ob-
lečenia, na jeseň sa chystá burza hračiek a detských 
kníh. Rodinné centrum Kramárik privíta každého, kto 
sa chce aktívne zapojiť do organizovania jeho chodu 
a stať sa členom. Bližšie informácie o aktivitách Kra-
márika nájdete na stránke www.rckramarik.sk

Zuzana Kapustová, RC Kramárik

V Kramáriku otvorili herňu Montessori

Ako nás OLO 
vtiahlo do hry
Neseparuj sa – separuj! Toto heslo, bratislav-
ským žiakom už dobre známe, znelo minulý 
školský rok aj v Novom Meste. Ako silne kde 
znelo, či kde našlo najlepšiu ozvenu, ukázali vý-
sledky prvých Olompijských hier, pripravených 
spoločnosťou OLO, a.s., slávnostne vyhlásené 
v júni na Veľkom fi nále na Partizánskej lúke. 

Do hlavných dis-
ciplín – zberu plastov 
a papiera – sa počas 
roka zapojilo 10 555 
detí z 58 školských 
zariadení v meste – 
to už je nejaká sila!  
Z Nového Mesta sa 
súťaží zúčastnilo šesť 
škôl a v nich 907 žia-
kov. Dovedna vyzbie-
rali 653, 68 kg plastov a 3160, 56 kg papiera. 
Nie je to málo, ale celomestský priemer na žiaka 
sa tu našim školám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť. 
Súťažilo sa však vo viacerých disciplínach. Podľa 
konečného hodnotenia sa Nové Mesto umiestni-
lo na prvom mieste v sponzorskej súťaži – vďaka 
Spojenej škole internátnej na Hrdličkovej ulici. 
Okrem toho sme získali tretie miesto v literárnej 
súťaži – vynikajúco sa uplatnila práca 6. A triedy 
zo Základnej školy na Riazanskej. 

Čo je podstatné? Namiesto prostého sledova-
nia kilogramov v „praveku“ súťaženia v zbere dru-
hotných surovín predstavuje zber pre dnešných 
žiakov veľkú hru na území celého mesta. Popri 
rozmanitých súťažiach sa v nej stretajú so zaují-
mavými ľuďmi a náučné podujatia sú lákavejšie 
než zábava – návšteva zoo i spaľovne odpadu, 
premietanie ekofi lmov, majstrovstvá v hokejba-
le... Mladí účastníci fi nále Olompiády na Parti-
zánskej lúke sotva dokážu zabudnúť na skladanie 
mozaikového chodníka z nápojových plechoviek, 
ktorý pripomína ich recykláciu spoločne s plastmi 
po zhromaždení v žltých kontajneroch. Slovom, 
prostredníctvom najmladších Bratislavčanov 
vtiahlo OLO do hry všetkých a vychováva nás k no-
vému životnému štýlu. Dômyselný projekt. (vv)
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Predbiehajme 
skládky  
Keď sme písali o jesennej „úrode“ starých 
elektrospotrebičov, ktoré sa podarilo vyzbierať 
v spolupráci so združením výrobcov elektro-
spotrebičov pre recykláciu ENVIDOM koncom 
októbra minulého roka, spomenuli sme, že 
ďalšie nepotrebné spotrebiče sa v domácnos-
tiach Novomešťanov určite zas nazbierajú do 
jari. Stalo sa. Do určeného termínu pred 18. 
májom nahlásili obyvatelia na miestny úrad 
dvesto adries, kde vozidlá bezplatného zberu 
opäť čakalo 27 chladničiek a ďalších veľkých 
domácich spotrebičov, 200 malých spotrebi-
čov, 45 monitorov a iných zariadení informač-
ných technológií, 56 televízorov a 40 kusov inej 
spotrebnej elektroniky. Dovedna to všetko váži-
lo úctyhodných 4300 kg. Darmo, (aj) technika 
v domácnostiach starne, opotrebúva sa a kazí. 
Je to nekonečný proces – štatistiky z posled-
ných rokov potvrdzujú, že napriek odvážaniu 
niektorých starých spotrebičov pri kúpe nových 
sa do ďalšieho termínu bezplatného zberu za-
každým nazbiera slušná kopa elektroodpadu. 
Koľko z neho by sa inak nenápadne presunulo 
na čierne skládky?  (vv)

Takto kedysi vyzerali „trojetážové“ brati-

slavské fontánky, ktoré po roku 1900 dala 

vyrobiť a rozmiestniť prosperujúca fi rma 

Stollwerck. Tak sa aspoň píše o ich pôvo-

de  na portáli webnoviny.sk. Boli oveľa 

dôležitejším mestským vybavením než 

tie dnešné, hoci aj tie sú veľmi užitočné, 

najmä v lete. V tom čase Bratislava mala 

už síce vodáreň (od roku 1886), no v uli-

ciach pitná voda zrejme chýbala. Dovte-

dajšie mestské fontány nestačili, navyše 

ich funkcia bola iná. (Tie pôvodne privá-

dzali vzácnu vodu do mesta z malokar-

patských prameňov. Nie je teda náhoda, 

keď sa objavujú návrhy podobne vodou 

zásobovať vodné prvky vo vybavení par-

ku na Račianskom mýte - jednoducho 

nadväzujú na históriu.) 

Ako dokladá tvarovanie kovových fon-

tánok, slúžili kedysi ľuďom i zvieratám 

– každá „etáž“ inej skupine vysmädnu-

tých: menším zvieratám, koňom, ľuďom 

i vtákom. Jedna z posledných takýchto 

„trojetážových“ fontánok stála podľa spo-

menutého portálu na Račianskom mýte, 

vraj ešte v päťdesiatych rokoch minulé-

ho storočia. Neskôr ju premiestnili do 

jazdeckého areálu na Čiernej vode. Na 

fotografi i je jej replika umiestnená dnes 

v Starom Meste. Novému Mestu by sa zišlo 

viac pitných fontánok, o každej novej radi 

napíšeme.  (vv), snímka F. Rajecký

Pitné fontánky dôležité 
odnepamäti 
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Tím denného centra na Sibírskej 

ulici sa stal víťazom Športového 

dňa novomestského seniora začiat-

kom júla v priestoroch Školak klubu.

Seniori zo siedmich novomestských 

denných centier súťažili medzi sebou 

v štyroch disciplínach: v hode šípkami, 

kope na bránku, streľbe z infravzdu-

chovky a petangue. Na druhom mies-

te sa v celkovom hodnotení umiestnil 

tím zo Športovej, tretí skončili seniori 

z Nobelovej. Prvé dva tímy budú re-

prezentovať Mestskú časť Bratislava 

- Nové Mesto na Olympiáde seniorov 

2013, ktorú na 21. septembra pripra-

vuje Bratislavský samosprávny kraj.

Počasie Športovému dňu prialo, bolo 

príjemne slnečno. O dobrú náladu sa 

postaral aj vzácny hosť – hokejová le-

genda Jozef Golonka, ktorý súťažné 

popoludnie slávnostne otvoril. „Zaslú-

žite si veľkú poctu už len za to, že ste 

prišli a zúčastníte sa súťaží. Nech žije 

víťaz! Vy všetci ste víťazi!“ prihovoril 

sa seniorom a vyzdvihol novomestskú 

samosprávu za to, že organizuje pre 

svojich starších občanov takéto aktívne 

podujatia: „Inde by si z vás mohli brať 

príklad.“ Súťažiacim držala palce pri 

jednotlivých disciplínach aj zástupkyňa 

starostu Nového Mesta Anna Jánošová, 

ktorá ocenila ich odvahu a vôľu.

Ján Borčin

Kulinárski odborníci hodnotili výsled-

ky súťaže o zdravý letný recept. V brati-

slavskom nákupnom centre Polus City 

Center sa počas trojdňovej kulinárskej 

súťaže pre kuchárskych amatérov vy-

striedalo takmer 20 variacich a ukuchti-

lo sa mnoho skvelých zdravých receptov. 

Prísni porotcovia nešetrili radami, kriti-

kou, ale ani  chválou. Aj oni ako profe-

sionáli ukázali kúsok zo svojho umenia 

v exhibičnom vstupe. Pod názvom Ra-

dosť variť sa tak podarilo pripraviť pre 

návštevníkov nákupného centra prvú 

aktivitu s jasnou  fi lozofi ou.

Programom sprevádzal krívajúci Ro-

man Juraško, ktorý napriek zranenému 

kolenu ako veľký profesionál moderoval  

trojdňovú akciu a neodmietol ani pózo-

vanie s fanúšičkami. Prísny Ľubo Herko 

stihol zasa nielen hodnotiť v role porot-

cu, ale zároveň v role babysitter aj postrá-

žiť deti jednej z variacich účinkujúcich. 

Spomedzi súťažiacich, ktorí sa pri-

hlásili do súťaže e-mailom, vyhrala pani 

Andrea z Bratislavy so svojím skvelým 

kôprovo-petržlenovým šalátom, kus-ku-

som a pečenou zeleninou. Ako hlavnú 

cenu za svoje kulinárske umenie získala 

celodennú stáž v profesionálnej kuchyni 

reštaurácie ALBRECHT pod vedením Ja-

roslava Žídeka. 

„Radosť je korením života a Polus sa 

podujal na veľmi záslužný čin trans-

formovať tento pojem do svojho nové-

ho projektu. Dnes nie je prekvapením 

vidieť variť na pódiu profesionálneho 

kuchára či televízne hviezdy. Pre mňa 

je hviezdou každý amatérsky kuchár, 

ktorý pripravuje zdravé jedlo doma. Sú-

ťažiacim radili skvelí šéfkuchári, no aj 

lídri profesionálnych kuchýň si odniesli 

od súťažiacich námety na netradičné 

kombinácie surovín. Takže podujatie 

bolo obojstranne prospešné. Som rada, 

že sa nákupné centrum venuje svojim 

návštevníkom aj formou edukačného 

programu školy varenia s dlhodobou 

vyhliadkou. Je to ambiciózny, výborný 

nápad, ktorý mnohým pomôže stráviť 

čas pri nákupoch naozaj užitočne,“ 

uviedla Henrieta Peškovičová, kulinár-

ska supervízorka tohto projektu.

Projekt Radosť variť vznikol za pod-

pory partnerov DECODOM, TESCOMA 
a ELECTROLUX.

V POLUSE súťažili zdravé recepty
Kuchárske celebrity Žídek, Herko a ďalší skvelí profi -kuchári rozhodovali o víťazoch amatérskeho varenia

www.poluscitycenter.sk 
www.facebook.com/poluscitycenter
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Športový deň ovládli seniori zo Sibírskej
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Už viac ako 40 rokov žijete v za-
hraničí. Čo bolo pre vás rozhodujú-
cim impulzom na emigráciu v roku 
1969?

- Bola to séria nepríjemných udalostí, 

s ktorými sme sa sami nedokázali vyrov-

nať a vyriešiť ich. Ako mladomanželia oča-

kávajúci rodinu sme sa všemožne usilova-

li zohnať byt. Napriek rôznym prísľubom 

sa naše žiadosti odsúvali na neurčito.  

Počas tejto našej „osobnej kalvárie“ 

som bol v častom spojení s bratom, kto-

rý v tom čase už žil v emigrácii v kanad-

skom Edmontone. Presviedčal nás, aby 

sme tiež emigrovali do Kanady, hovoril, 

že pre tých, čo chcú skutočne pracovať, 

je tam práce vyše hlavy a veľa bytov na 

prenájom. Vtedy sme prvý raz začali váž-

ne uvažovať o emigrácii.

Opustiť rodné mesto, blízkych ka-
marátov asi nebolo pre vás ľahké. 
Ako ste to vtedy prežívali?

- Najťažšie bolo lúčenie s matkou, kto-

rej tak emigrovali obaja synovia. Nevedeli 

sme, či sa ešte niekedy v živote stretne-

me... Otcovi som sa s mojím odchodom 

radšej nezdôveril, lebo som vedel, že 

by urobil všetko, aby mi ho prekazil. Vo 

Viedni sme museli čakať šesť mesiacov na 

vybavenie žiadosti. Počas tejto lehoty nás 

navštívilo množstvo priateľov, kolegov, 

členov rodiny. Boli to ťažké lúčenia. 

Vráťme sa ešte v čase. Čím ste sa ži-
vili na Slovensku?

- Pred ukončením štúdia na strojníckej 

fakulte mi bola odporučená diplomová 

práca nového Amerického normovacie-

ho systému (MTM), vtedy považované-

ho za revolučný. Uplatňovali ho v dvoch 

podnikoch v Európe – BMW a Volvo. Ten-

to systém nebol v Československu dovte-

dy známy. Mojou úlohou bolo naštudovať 

si ho z americkej príručky a pokúsiť sa ho 

uplatniť na montážnej linke na výrobu 

tranzistorového rádia Diana v bratislav-

skom podniku Tesla. Po polročnom úsilí 

sa mi podarilo zmeniť výrobu tejto linky 

na základoch MTM do tej miery, že s rov-

nakým množstvom pracovníkov sa pro-

dukcia zvýšila o 32 percent. Po obhájení 

diplomovky a získaní titulu strojného 

inžiniera v odbore ekonómia, organizá-

cia a plánovanie strojárskych a elektro-

technických závodov som v roku 1967 

dostal ponuku pracovať pre Teslu v no-

vozaloženom oddelení racionalizácie vý-

roby. Tesla mi umožnila štúdium systému 

MTM v Prahe, tu som získal diplom kva-

lifi kovaného technológa systému MTM, 

ktorý bol neskôr v Kanade rozhodujúcim 

dokumentom naštartovania mojej budú-

cej profesijnej kariéry v Albertskom vý-

skumnom ústave.

Prvé kroky v novej krajine, v no-
vom prostredí určite neboli jedno-
duché. Ako si na to spomínate? Čo 
bolo najťažšie? 

- Začiatky v Edmontone boli na jednej 

strane spojené s pocitmi spokojnosti (bý-

vali sme konečne v novom byte, ktorý 

vybral a na tri mesiace dopredu zaplatil 

môj brat), na druhej strane boli spojené 

so starosťami o budúcnosť. Hneď po prí-

chode nás zamestnala jedna upratovacia 

fi rma, spolu s priateľom Ivanom Bart-

kom sme upratovali v jednom z najväč-

ších obchodných domov v Edmontone. 

Upratovali sme od 23. h do 7. h ráno za 

minimálnu tamojšiu mzdu – 1,47 dolára 

na hodinu. Obaja sme boli radi, že máme 

prácu, ktorá nám hravo zabezpečí nájom-

né a slušnú stravu. 

Pri tejto práci ste však dlho nezo-
stali.

- Hneď v prvý deň v Edmontone som 

sa stretol s naším dobrým bývalým priate-

ľom z Belehradskej ulice Vladom Zaťkom. 

On zorganizoval – proti mojej vôli – poho-

vor s dekanom fakulty strojného inžinier-

stva na Albertskej univerzite Dr. Fordom. 

Ten mi pootvoril dvere do Albertského 

výskumného ústavu. Vybavil stretnutie 

s inžinierom Jimom Ergilom, vedúcim 

oddelenia industriálnej poradenskej služ-

by pre malé a stredné výrobné podniky. 

Po dvojhodinovom rozhovore som hneď 

na druhý deň nastúpil k nemu do ústavu. 

Vladovi Zaťkovi som dodnes vďačný za 

jeho nástojčivosť. 

Naštartovali ste úspešnú kariéru, 
ktorá trvá doteraz.

- Spomínané oddelenie je albertskou 

vetvou kanadského štátneho progra-

mu s názvom IRAP (Industrial Research 

Assistance Program). IRAP bol založený 

v roku 1947 ako bezplatná pomoc malým 

(do 50 zamestnancov) a stredným výrob-

ným podnikom (do 500 zamestnancov) 

v povojnovej „krízovej situácii“ – s cieľom 

pomôcť ich rýchlejšiemu rastu a techno-

logickému rozvoju. Prvé štyri mesiace 

v mojom novom zamestnaní som sa in-

tenzívne učil metódy a procesy pomoci 

stagnujúcim fi rmám. Už v roku 1970 mi 

môj vedúci Jim Ergil dohodol zaradenie 

do jednej dlho stagnujúcej fi rmy na vý-

robu školského a laboratórneho nábyt-

ku s tým, že budem mať voľnú ruku pri 

zmenách vo výrobnom procese. Po šty-

roch rokoch sa mi podarilo zvýšiť výrobu 

Novomešťan ocenený 
kráľovnou Alžbetou
Stovkám fi riem pomohol k úspechu. V marci tohto roku si ho 

Kanada, kam v roku 1969 emigroval, uctila prestížnym ocene-

ním Queen Elizabeth Diamond Jubilee Medal of Honor. ĽUDO-

VÍT BEREŠ – v Kanade známy pod menom LOU BERES – bol 

pred odchodom zo Slovenska roky spätý s Novým Mestom. 

„Pujo“, ako mu hovoria kamaráti, býval na Šancovej ulici, blízko 

rohu s Belehradskou. Dodnes tvrdí, že jeho „originálnym domo-

vom“ je stále Slovensko. Svoj pestrý a zaujímavý život nám pred-

stavil v rozhovore pre Hlas Nového Mesta. 

Ľudovít Bereš s medailou, ktorú dostal 

za zásluhy pri budovaní a rozvoji 

Kanady
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fi rmy o viac než 110 %, zredukovať pra-

covné náklady o 60% a zvýšiť zisk o 40% 

v porovnaní s pôvodným stavom. To bol 

začiatok. Mnohé malé a stredné fi rmy, 

s ktorými sme pracovali v minulosti, sú 

dnes „biliónovými korporáciami“. V roku 

2001 sa nám podarilo všetky skúsenosti 

a vedomosti zhrnúť do nášho „modelu 

rastu a rozvoja organizácie“. Vďaka nemu 

sme schopní v priebehu krátkeho roz-

hovoru s akoukoľvek malou či strednou 

fi rmou odhaliť ich najväčší organizačný 

problém. 

Za vašu dlhoročnú prácu ste boli 
tento rok odmenený cenou Queen 
Elizabeth Diamond Jubilee Medal of 
Honor. 

- Je uznaním za mimoriadne zásluhy 

pri budovaní a rozvoji Kanady. Udeľuje 

sa ako oslava a pocta za odvahu, vášeň 

a vodcovstvo.

Čo toto ocenenie pre vás zname-
ná?

- Ten pocit je len ťažko opísateľný. Šty-

ridsať rokov robím prácu, ktorá mi je 

viac-menej koníčkom. Aj moji kolegovia 

hovoria, že sa jej už nikdy nezbavím. Keď 

som v roku 2011 požiadal o odchod do 

penzie, vedenie programu IRAP ma po-

žiadalo, aby som tento nápad o pár rokov 

odložil. Potrebovali, aby som vychoval 

novú generáciu priemyselných porad-

cov. Vyhovel som im. 

Ste v kontakte so Slovenskom a Bra-
tislavou? Vraciate sa sem? 

- Každý rok sa vraciam do Bratislavy na 

oslavu matkiných narodenín. Keď odchá-

dzam z Kanady, priatelia, slovenskí emig-

ranti, sa ma vždy pýtajú: „Ideš nazad do-

mov?“ Na čo im ja vždy odpoviem: „Áno, 

idem.“ 

Čo sa vám zachovalo v pamäti naj-
silnejšie z čias, keď ste žili v Bratisla-
ve? 

- Je toho veľa. Spomínam si na budo-

vanie prvej kulturistickej posilňovne 

v nepoužívanej kotolni na Belehradskej 

ulici i na pomoc Ing. Ctiborovi Boháčo-

vi pri zakladaní kulturistickej miestnos-

ti v telocvični strojníckej vysokej školy. 

Spomínam na stretnutia kulturistov na 

kúpalisku na Tehelnom poli, na Zlatých 

pieskoch pri Vajnoroch, na dunajskom 

Lide. Na návštevy fi lmov v amfi teátri na 

Bratislavskom hrade, prechádzky na Čer-

vený most a Železnú studničku, splavo-

vanie Dunaja... Jednoducho, Bratislava 

bola centrom našej „zlatej  mladosti“. Čo 

bolo tam prežité a zažité, sa nijakým spô-

sobom nedá vymazať z našich pamätí – 

nezáleží na tom, kde momentálne žijeme 

a pracujeme. 

Akú ste našli Bratislavu počas vašej 
prvej návštevy po emigrácii?

- Rodičov v Bratislave som navštívil pr-

výkrát v lete 1990. Bratislava vtedy ešte 

nebola veľmi zmenená – bolo to stále 

to dobre známe staré mesto so znakmi 

slabého prebúdzania sa zo stredovekej 

architektúry, ktorá je jej základom. Dnes 

mi je potešením vidieť pokročilú výstav-

bu nových výškových budov, obchod-

ných domov, bánk, výborných reštaurácií 

a celkovú modernizáciu mesta, hodnú 

začiatku 21. storočia. Tiež ma teší obno-

va a rekonštrukcia budov v strede mesta, 

úprava ulíc a parkov aj slušný rozvoj prí-

jazdových ciest v okolí Bratislavy. Áno, 

Bratislava sa mení, a podľa mňa správ-

nym smerom.

Je niečo, na čo si v Kanade dote-
raz neviete zvyknúť, a naopak - čo 
zo Slovenska vám v Kanade najviac 
chýba?

- Za tých skoro 44 rokov som si v Kana-

de zvykol na všetko. Čo ma najviac pre-

kvapilo, bola zima. Teploty medzi mínus 

34°C a mínus 52°C deň za dňom v kom-

binácii so silnými vetrami boli pre nás zo 

začiatku naozaj deprimujúce. Dnes je to 

už normálne. A čo mi chýba zo Slovenska?  

Bryndzové halušky. Tie neponúka žiadna 

reštaurácia v Edmontone. I keď tu dostať 

„bryndzu“ z Dánska, Fínska, Francúzska 

či Nového Zélandu, predsa len to nie je tá 

pravá slovenská bryndza s veľkým „B“.

Aký je skutočný obraz Slovenska 
vo svete? Ktorých Slovákov svet vní-
ma ako najväčšie autority?

- Slovensko je známe svojou atraktív-

nou daňovou štruktúrou, je schopné 

produkovať vysoko kvalitné výrobky pri 

nízkych nákladoch, a pritom zaistiť za-

mestnanosť značnej časti populácie. Kva-

litou svojej práce sa prezentovali sloven-

skí podnikatelia aj tu v Alberte. Uznávaní 

sú aj vynikajúci slovenskí športovci – ho-

kejisti, cyklisti, kajakári. Slovensko je však 

veľmi málo známe kanadskej populácii 

– za roky nášho pobytu v Kanade sme ne-

videli ani jeden pekný propagačný fi lm 

o krásach, histórii či prírode Slovenska. 

Je najvyšší čas, aby také niečo vzniklo. 

Viacero mladých ľudí ani dnes 
nevidí na Slovensku perspektívu 
a otvorene hovorí o odchode do za-
hraničia. Čo by ste im odkázali?

- Bez znalosti koreňov ich názorov je 

ťažké radiť. Hypoteticky – ak je príčinou 

napríklad slabá perspektíva ekonomickej 

budúcnosti, mali by sa vyvarovať chýb, 

ktoré som urobil pri emigrácii aj ja. Mali 

by sa pred vycestovaním oboznámiť so 

zákonmi krajiny, naučiť sa čo najdoko-

nalejšie jazyk, mať ukončené štúdium 

a k dispozícii všetky získané vysvedčenia, 

diplomy a certifi káty. Taktiež by v cudzi-

ne nemali hneď očakávať abnormálne 

vysoké odmeny za prácu. A mali by byť 

pripravení riešiť akékoľvek nepredví-

dané situácie – ako napríklad niekoľko 

mesiacov bez zamestnania, čo si vyžadu-

je určité fi nančné zásoby. Tu v Kanade je 

odporúčané mať našetrených dosť peňa-

zí prinajmenšom na šesť mesiacov. 

Zhováral sa Ján Borčin

Snímky archív Ľudovíta Bereša

Sedemdesiatnik „Pujo“ s mamou na oslave jej 97. narodenín
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ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV 
ulica stojisko termín
Teplická pri železničnej trati 1. 10. 2013

Sliačska ul. konečná  MHD 1. 10. 2013

Svätovojtešská pri klube dôchodcov 2. 10. 2013

Ovručská ul. pri parkovisku 2. 10. 2013

J. C. Hronského pri garážach 3. 10. 2013

Unitas, Šancová 23 vo dvore 3. 10. 2013

Varšavská pri garážach 4. 10. 2013

Škultétyho - Plzenská parkovisko 4. 10. 2013

Bartoškova - Športová pred garážami 8. 10. 2013

Mestská - Osadná pri parku 8. 10. 2013

Pluhová dvor č. 4-6 9. 10. 2013

Čs. parašutistov pri škôlke 9. 10. 2013

Matúškova - Jaskový rad na rohu ulíc 10. 10. 2013

Jeséniova pri HMÚ 10. 10. 2013

Tupého pri č. 25 10. 10. 2013

Višňová parkovisko 11. 10. 2013

Uhrova pri detskom ihrisku 11. 10. 2013

Guothova č. 9-11 15. 10. 2013

Magurská č. 3-5 15. 10. 2013

Horská pri vinohradoch dole 15. 10. 2013

Mierová kolónia Tylova ul. 16. 10. 2013

Pri starom ihrisku pri záhradách 16. 10. 2013 

Tomášikova pri č. 50 - Koloseum 16. 10. 2013

Robotnícka na rohu Moravskej 18. 10. 2013

Biely kríž parkovisko pred súdom 18. 10. 2013

Nechcem písať recenziu na zbierku poviedok, 
moja téma je prozaickejšia. Často prechádzam 
parkom na Račianskom mýte, ktorého súčasťou je 
i posedenie pri fontáne so záhonmi ruží. Iste nie som 
jediná, kto teraz v letnom období obdivuje záhony 
hýriace všetkými farbami. Nedávno medzi nimi jed-
na „lovkyňa“ dokumentovala krásu ruží fotoapará-
tom svojho mobilného telefónu. Pre potešenie stačí 
pohľad... Ešteže dnes fotoaparáty nosíme so sebou 
takmer každodenne. 

Sedíme si tak v parku neďaleko fontány, keď sa 

v záhonoch zrazu zjaví trochu prerastenejšia, priam 
bruchatá ružička (dalo by sa povedať aj „pekné kvít-
ko“). Neverím vlastným očiam, keď pán vyzbrojený 
nožnicami fi kne jednu ružičku tu, prejde kúsok, tam 
fi kne ďalšiu... Patrične nahlas to komentujeme, že 
skôr preplieť burinu medzi ružami by bolo treba... 
Nezaberá to, bruchatý pán sa nerušene vzďaľuje od 
našej lavičky, dbajúc o rovnomerné prestrihanie via-
cerých záhonov. Dokonalý zberač... Nedá mi – keď 
už som celé popoludnie nadarmo nosila fotoaparát 
– a vydávam sa mu po stopách. Mierne zaváha a len 

čo zopakujem poznámku o pletí, snaží sa o odzbroju-
júcu odpoveď, že je bezdomovec. Hoci prekvapený, 
nedobrovoľne mi zapózuje. Neplánovane som tak 
„ulovila“ dôkaz o verejnom kradnutí ruží. Pózovanie 
ho z miery nevyviedlo, onedlho pokračuje. 

P.S.: Pravidelne kupujem časopisy na podpo-
ru bezdomovcov. U tohto špekulanta ma najviac 
nahnevali tie nožnice – evidentne ide o pravidelnú 
činnosť. Pána totiž často možno stretnúť „nasávať“ 
blízko autobusovej zastávky, neďaleko Hostinca u 
poštárov. Alebo chcel kytičkou len jednorazovo nie-
koho potešiť? To by bol ten lepší prípad.

Iva Paštrnáková, snímku máme v redakcii

Veľkoobjemové kontajnery 
poslúžia pri jesennom upratovaní

V priebehu októbra budú v mestskej časti opäť rozmiestnené veľkoobjemové 
kontajnery, do ktorých môžu obyvatelia odložiť nadrozmerný odpad z domácností. 
Slúžia predovšetkým na likvidáciu staršieho nábytku, kobercov či iných podobných 
odpadov, väčšie predmety však musia byť rozobraté na diely. Pripomíname, že do 
kontajnerov je zakázané ukladať elektrické, plynové a elektronické spotrebiče, ba-
térie a akumulátory, chemické látky ako lieky, riedidlá a farby, oleje a ropné látky, 
stavebný, ale aj recyklovateľný odpad. Na dodržiavanie týchto pravidiel a poriadku 
bude dohliadať pracovník EKO-podniku.

Na všetkých uvedených miestach budú kontajnery pristavené od 10. do 
17. 30 h.

Z redakčnej pošty

Lovci a zberači v Novom Meste

Zber domového 
odpadu s obsahom 
škodlivín    

V spolupráci magistrátu, mestskej časti 
a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. sa v októbri usku-
toční aj zber škodlivého odpadu, ktorý nie je 
možné vložiť do veľkokapacitných kontajnerov. 
Novomešťania (len fyzické osoby - nepodnika-
telia) môžu takýto odpad priniesť 

12. októbra 2013 od 8. do 10. h do areálu 
EKO-podniku VPS na Račianskej ulici. 

Pracovníci ARGUSS, s.r.o. tam od nich 
preberú tieto komunálne odpady:

•  staré náterové látky, odpadové rozpúšťadlá, 
pesticídy, oleje a tuky

•  batérie a akumulátory 

•  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 

•  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfl uoro-
vané uhľovodíky (chladničky, mrazničky)

•  vyradené elektrické a elektronické zariadenia 
– elektrospotrebiče

Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá 
a pod. musia byť uzavreté v pevných obaloch, 
z ktorých sa odpad neuvoľňuje. Jedna osoba 
môže odovzdať maximálne 5 kg takýchto látok.

ARGUSS, s.r.o. zabezpečuje nakladanie s 
odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov 
pre fyzické i právnické osoby.  V prípade záujmu 
sa možno obrátiť na tel. č. 02/555 65 632.

Bezplatné odovzdávanie domového odpadu 
s obsahom škodlivín fyzickými osobami – ne-
podnikateľmi je možné aj v stredisku spoloč-
nosti Marius Pedersen, a.s., Stará Vajnorská 
6, Bratislava, v pracovných dňoch od 7.30 do 
16.30 h, tel. č. 0902 947 870, príp. 0902 
999 585, dispečing 0902 947 923. 
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Prežite leto spoznávaním kraja
Zapojte sa do fotosúťaže

FREŠO: Projekt Filiálky je ohrozený 
aj v programovom období 2014-2020

Do druhého ročníka fotosúťaže Život 

v bratislavskom regióne – Ukáž leto 

v kraji sa môže zapojiť každý, kto má 

chuť spoznať krásy kraja a prežiť zvyšok 

leta aktívne. Z troch súťažných kategórií 

si iste vyberú tí, ktorých zaujíma kultúra 

či ľudia, ale aj milovníci vína či adrena-

línu. Fotosúťaž odštartovala na portáli 
www.ephoto.sk 1. augusta a potrvá do 

konca septembra.

„Ukázalo sa, že i pri pomerne níz-
kom rozpočte dokážeme urobiť veľmi 
slušný výsledok, to znamená vtiahnuť 
množstvo ľudí do spoznávania Bra-
tislavskej župy a do jej propagácie. 
Osvedčilo sa nám to v zime, keď sme 
robili prvú fotosúťaž a stretli sme sa 
s obrovským záujmom zo strany fo-
tografov,“ povedal predseda BSK Pavol 
Frešo, ktorý prevzal záštitu aj nad dru-
hým ročníkom fotografi ckej súťaže.

Fotografi ckú súťaž vyhlasuje Krajská 
organizácia cestovného ruchu Bratislava 
RegionTourism, aby spropagovala atrak-

tívne miesta a podujatia regiónu, a tým 
podporila jeho návštevnosť. Po úspeš-
nom prvom ročníku sa KOCR BRT a BSK 
rozhodli spustiť pokračovanie fotosúťaže. 
V zime sa do súťaže zapojili stovky nad-
šencov, ktorí prihlásili spolu vyše 600 fo-
tografi í. 

Druhý ročník fotosúťaže má ukázať 
kraj ako miesto, ktoré je atraktívne aj 
v lete, preto sú kategórie prispôsobe-
né práve tomuto obdobiu. Fotografi  sa 
môžu zapojiť do kategórií Moje mesto, 
moja obec – architektúra, ľudia, kultúrne 
podujatia, Vinárstvo a vinohrady – život 
vo vinohradoch, práca s vínom, otvorené 
pivnice... a do kategórie pre milovníkov 
adrenalínu  Ukáž leto v kraji.  V tejto kate-
górii sa nebude striktne hodnotiť kvalita 
fotografi í, skôr emócia, ktorú zachytáva-
jú. Bratislavský kraj ponúka množstvo 
aktivít nabitých energiou. Možno skú-
siť rafting, MTB, hydrospeed, wakebo-
ard alebo windsurf, pri akcii sa odfotiť 
a ostatným ukázať, ako sa dá zabiť nuda v 

kraji. Táto kategória je podporená aj akč-
ným videom na propagáciu aktivít v kraji: 
http://www.youtube.com/watch?v=l-
BEbmbM6hAM

Fotografi e bude aj tentoraz hodnotiť 
porota zložená z profesionálnych foto-
grafov a zástupcov organizátora, bude 
v nej aj minuloročný víťaz fotografi ckej 
súťaže. Na najlepších fotografov čakajú 
atraktívne ceny a po ukončení fotosúťaže 
je plánovaná vernisáž víťazných fotogra-
fi í. Podrobné informácie možno nájsť na 
www.ephoto.sk/leto (mr)

Sieť TEN-T a projekt Filiálky boli najskôr 
odložené z programového obdobia 2007-
2013 na obdobie 2014 až 2020. Chýbajú 
však aj v Strategickom pláne rozvoja do-
pravnej infraštruktúry SR do roku 2020, 

ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy 
a regionálneho rozvoja SR. Bratislavský 
kraj počítal s výstavbou Filiálky ako s nos-
nou časťou integrovanej dopravy a po-
zastavenie jej výstavby brzdí aj rozvoj in-
tegrovanej dopravy v BSK. Ak sa projekt 
TEN-T 17 nebude realizovať, obíde Brati-
slavu  a pôjde do Maďarska.  

„Projekt Filiálky vypadol z hlav-
ného dopravného plánu rozvoja do-
pravy po roku 2014 do 2020, čiže pri-

pojenie cez Paríž - Viedeň - Bratislavu, 
na ktoré sme sa spoliehali a ktorého 
kostrou mala byť Filiálka, sa neusku-
toční. Tento koridor nie je zaznače-
ný, tým činom je ohrozený aj projekt 
samej Filiálky,“ zdôraznil bratislavský 
župan Pavol Frešo. Filiálka mala byť uzlo-
vou stanicou smerov od Dunajskej Stredy, 
Galanty, Trnavy, Malaciek, ale aj z Kittsee 
a Rajky. Neďaleko je najsilnejšie centrum 
hromadnej dopravy v rámci Bratislavy. 
Podľa župana sú tak ohrozené.projekt aj 
koncepcia regionálneho rozvoja v rámci 
koľajovej infraštruktúry. Postupný presun 
hromadnej dopravy z cestnej na koľajovú 
je pritom v súlade aj s dopravnou straté-
giou Európskej únie. 

Filiálka má už aj svoju históriu, podľa 
župana Pavla Freša už pred 100 rokmi 
ľudia pochopili, že je výhodná najmä pre 
svoje strategické miesto v centre mesta. 
Železničné koridory mali byť podľa Pavla 
Freša záchranou pre kolabujúcu dopravu 
v Bratislave, počítalo sa s ich komplexným 
zapojením do existujúceho dopravného 
systému v hlavnom meste. Spolu s odbor-
níkmi z Bratislavy aj z ministerstva sa žu-
pan chce dohodnúť, za akých okolností by 
sa  projekt dal realizovať. Výhodou Filiálky 
je podľa neho aj to, že sa môže napojiť na 
regionálne trate.  (mr), snímky BSK

Fotografi e, ktoré zožali úspech na 

prvom ročníku fotosúťaže Život 

v bratislavskom regióne, boli verejnosti 

predstavené na vernisáži v divadle 

Astorka Korzo 90 vo februári



Cena celého 
víkendu je 60 
eur. Uvádzame 
cenu bez ma-
teriálu (vďaka 
tomu nie je ob-
medzené množ-
stvo výrobkov, 

ktoré si počas víkendu zhotovíte). Materiál si prinesiete, alebo 
si ho budete môcť zakúpiť na mieste za výhodnú cenu. Na každý 
z kurzov budete potrebovať približne 2 kocky FIMA. Kurzy sú ur-
čené pre začiatočníkov (pod vedením lektoriek to zvládne každý), 
ale na svoje si prídu aj mierne pokročilí.

Na kurz je potrebné vybaviť sa vlastným strojčekom. Podrobnej-
šie pokyny dostanete mailom po prihlásení a uhradení zálohy. 

Zaujala vás naša ponuka? Tak neváhajte a prihláste sa ma-
ilom na adrese info@skvajnorska.sk alebo dozsova@skvaj-
norska.sk, telefonicky 4437 2620, 4437 3760 alebo osobne 
v Stredisku kultúry Vajnorská 21 u Mgr. Judity Dózsovej 
či na sekretariáte Strediska kultúry BANM. Viac informácií: 
www.vajnorska.sk

Počet miest je obmedzený, podobná príležitosť sa v tomto roku 
na Slovensku nebude opakovať.  (sk)
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Inštalatér – lacno a rýchlo. Kontakt 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861

Účtovníctvo, mzdy, dane. Spoľahlivo. Dlhoročné skúsenosti. 
www.uctovnictvodane.sk, 0905 518 899

MEDIÁCIA PRÁVO PORADA. Mgr. Branislav Arbet - mediátor a právnik.  Budova 
Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 1. posch., č. dverí 114. 
Tel.: 0904 902 895. E-mail: arbet@atlas.sk. Mediácia je mimosúdne riešenie 
sporov, ktoré vznikajú v občianskych, rodinných, pracovných, zmluvných, 
obchodných a ostatných vzťahoch formou mediačnej dohody uzavretej medzi 
účastníkmi mediácie prostredníctvom kvalifi kovaného mediátora. Mediácia je 
rýchla, lacná a efektívna možnosť vyriešiť váš spor alebo konfl ikt. Obyvatelia 
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, využite zľavu 50% na výkon mediácie. 
Nesúďte sa – dohodnite sa.

EKO-podnik verejnoprospešných služieb ponúka na odpredaj vyradené vozidlo 
značky VIGO /nepojazdné, r. 2000/. Bližšie informácie na č. tel. 44259308. 
Vaše ponuky očakávame do 11. septembra 2013.

Predám nerozbalený nový stan za 70 €. 02/44259410

INZERCIA:
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Aj vás zaujali kúzelné šperky z polymérových 
látok? Chcete sa naučiť nové techniky, zdokonaliť 
tie, čo už ovládate, alebo si užiť víkend so spriazne-
nými ľuďmi? Ak áno, tak určite príďte na FIMO-
Šialenstvo, akciu, ktorá má v Česku už tradíciu 
a po prvýkrát prichádza do Bratislavy.

Víkendový kurz sa uskutoční v Stredisku kultúry 
Bratislava - Nové Mesto na Vajnorskej 21 v termíne 
4. - 6. októbra 2013. Začína sa v piatok od 18. h 
a končí sa v nedeľu o 12. h. 

Štyri lektorky, ktoré patria k najlepším 
v ČR, vás naučia štyri zaujímavé techniky. 

• Eva Hašková vás zasvätí do tvorby prúžko-
vaných vzorov, vrátane originálneho spracovania 
príveskov. 

• Veronika Sturdy, ktorá v súčasnosti žije a pracuje v Anglic-
ku, priletí naučiť vás efektnú techniku transferu na polymérové 
látky. 

• Marta Špalková vám vysvetlí krásnu techniku kaleidosko-
pu, pri ktorej vďaka skopírovaniu motívu vznikne nádherný zá-
klad na výrobu jedinečných šperkov.

• Monika Brýdová, propagátorka práce s polymérmi a autor-
ka niekoľkých kníh o tejto technike, vám predstaví nový český 
extrudér, naučí vás s ním pracovať a tvoriť vzory. 

Dvere k športu otvorené
V športových halách Mladosť a Elán bude 7. septembra 

Deň otvorených dverí. V spolupráci so Slovenským Olympij-
ským výborom tu rodičom a ich deťom predstavia „naživo“ 
rad športových odvetví, o ktoré by mladí mohli mať záujem 
– od gymnastiky a atletiky až po džudo, loptové hry, plávanie 
a ďalšie. Lebo o to dnes ide – pritiahnuť čo najviac detí k ak-
tívnemu športovaniu. (red)

FIMO-Šialenstvo v októbri 2013 
po prvýkrát na Slovensku!

opäť OTVORENÁ PO-PIA 8.30 –16.30 hod. 
tel.: 02/4951 2004, e-mail: leklevandula@gmail.com

Lekáreň LEVANDUĽA

Vás srdečne víta!

Nobelova 34 (Poliklinika ISTROCHEM), 831 02 Bratislava 
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Sladké mámení, Lásko má, Dlouhá noc. 
Kto by nepoznal najväčšie hity prvej dámy 
českej populárnej hudby? V septembri za-
spieva Helena Vondráčková aj Novomeš-
ťanom. Bude najväčšou hviezdou záveru 
Kultúrneho leta 2013 a Novomestských 
hodov, ktoré sa 
uskutočnia v pia-
tok a sobotu 6. a 7. 
septembra v areáli 
prírodného kúpa-
liska Kuchajda.

Hody sa začnú už 
v piatok tradičným 
viazaním hrozno-
vého venca na Ku-
chajde a hodovým 
sprievodom ku 
kostolu na Teplic-
kej. Na druhý deň 
– v sobotu – na 
tom istom mieste 
vyvrcholí Kultúrne 
leto 2013 veľkým 
k ultúr no-zábav -
ným programom. 

Opäť bude pripravených viacero atrakcií, 
vrátane pretekov dračích lodí o pohár sta-
rostu - DRAGON BOAT CUP 2013.

Príďte sa rozlúčiť s letom a užiť si bo-
hatú nádielku zábavy a kultúry. Vstup na 
hody a záver kultúrneho leta je zdarma.

Kultúrne leto 2013 v Novom Meste 
uzavrie Helena Vondráčková

Spontánne nadšenie divákov vládlo na koncertoch, na snímke Polemic a Fragile

Na Partizánskej lúke sa počas prázdnin každú nedeľu stretli 

stovky malých dobrodruhov

D E V E LO P M E N T C O R P O R AT I O N

Filmy v Letnom kine na Kuchajde pri-

lákali neraz až 350 divákov

Za pomoc pri zabezpečení Kultúrneho leta 2013 ďakujeme našim partnerom:

PIATOK 6. septembra
Od 17. h
- stretnutie na Kuchajde, dychová 
hudba, viazanie hroznového venca

Od 18.15 h 
- hodová promenáda do Kostola Krá-
ľovnej rodiny na Teplickej, o náladu 
sa postará ľudovka a deti z folklórne-
ho súboru
- každého, kto sa pripojí k sprievodu, 
čaká prekvapenie

Od 18.45 h 
- požehnanie hroznovému vencu 
pred kostolom, guláš pre účastníkov 
sprievodu
 
SOBOTA 7. septembra
Od 10. h 
- športovo-zábavné predpoludnie pre 
deti aj dospelých
- preteky dračích lodí

Od 15. h 
- detský tanečný súbor B.S.G.
- Šašo Maroš a DJ
- Bailadora Dance group
- Ľudová hudba FS Technik
- Orchester Gustava Broma a hostia
- HELENA VONDRÁČKOVÁ
- Oldies disco
- Laserová šou

Počas celého dňa budú v areáli Ku-
chajdy kolotoče a stánky s tradičnými 
hodovými špecialitami



Pozývame

STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 
NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21

tel.: 44373771, 44372620
e-mail: info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ 
každú sobotu o 17. h, živá hudba 60. - 90. rokov, 
žrebovanie vstupeniek 

7. 9. 2013 HS COLOR
14. 9. 2013 Za dychovkou na Vajnorskú 
s DH GRINAVANKA
21. 9. 2013 HS CHARLIE BAND
28. 9. 2013  HS MERYTAN

KLUBOVÉ PODUJATIA

5. 9. 2013, štvrtok 16. h
Klub Patchwork

Každý pondelok o 18. h 
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu - pokročilí, 
vstup voľný

Každý utorok o 18. h 
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu - začiatočníci, 
vstup voľný

19. 9. 2013, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery SND, pre členov

24. 9. 2013, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, pravidelné stretnu-
tia členov a záujemcov o odborné rady

27. 9. 2013, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia, pre záujemcov 
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky

PODUJATIA PRE POZVANÝCH

26. 9. 2013, štvrtok 10. h
Slávnostné uvítanie novorodencov 

26. 9. 2013, štvrtok 15. h
Životné jubileá našich občanov 

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV 
(ĎALEJ LEN VSZ):

7. 9. 2013, sobota 8. – 12. h, VSZ mincí, medailí, 
odznakov, bankoviek, starých pohľadníc, kníh, 
fi latelie, plagátov, gramoplatní...

21. 9. 2013, sobota 8. – 12. h, VSZ elektro, 
domácich, foto a rybárskych potrieb, modelov 
železničných, automobilových...

VÝSTAVY

1. - 7. 9. 2013
Výtvarné štúdio SK BNM vystavuje, výstava z tvorby 
jeho členov a absolventov 

10. - 21. 9. 2013
DUK predstavuje, výstava výtvarných prác členov 
Detvianskej umeleckej kolónie
Vernisáž 10. 9. 2013, 17. h

23. 9. - 5. 10. 2013
Alexandra Hejlová, výstava obrazov a šperkov
Vernisáž 23. 9. 2013, 17. h

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 

Zápis na školský rok 2013/2014 
bude 9. – 18. 9. 2013
Pri zápise na jazykové kurzy zľava 10%!

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Taliansky jazyk - I., II., III., IV. a V. ročník 
Keramika pre deti, keramika pre dospelých 
Výtvarné techniky a Výtvarné štúdio 
akad. soch. M. Burmekovej 
Výtvarná škola akad. mal. D. Zacharovej 
Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia 
Joga pre dospelých

SEMINÁRE

Poznaj svoj hlas, Moderovanie a komunikácia, 
Etiketa a verejné vystupovanie, Rozvoj osobnosti
Bližšie informácie na tel. č.: 02/ 44 37 37 71, 
02/ 44 37 26 20

Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrno-
spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia, 
tel. 44 37 26 20

Prenájom priestorov na semináre, spoločenské 
posedenia, prezentácie, tel. 44 37 26 20

Výroba reklamy od vizitiek po transparenty - 
vrátane grafi ckých návrhov za VÝHODNÉ CENY, 
tel. 44 37 25 12

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

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

16. 9. 2013, pondelok 19. h
130. Poetický večer s Jurajom Sarvašom 
a jeho hosťami

KLUBOVÉ PODUJATIA

4.,18. 9. 2013, streda 16,30 h
Klub Venuša, klubové stretnutie Ligy proti rakovine

KURZY 

Maľovanie na hodváb, individuálne a skupinové 
kurzy, možnosť objednávok aj od fi riem
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
VYT FIT 
Škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti 
od 15 mes. do 3 rokov s mamičkami na MD 
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy - začiatočníci 
Zdravotné cvičenia na problémy s chrbticou – 
pokročilí  
Pilatesove cvičenia
Hudobné kurzy: hra na klavír, spev, hudobná 
teória pre deti, dospelých, seniorov
Angličtina pre deti

PRIPRAVUJEME NOVÝ KURZ

Základný kurz maľovania na hodváb, 
téma Šatka múdrosti – SOVA
5. 10. 2013, sobota 10. – 14. h
Výnimočná príležitosť pre rodiča a dieťa vo veku 
6 - 7 rokov. Počet účastníkov obmedzený!
Záväzné prihlášky prijímame do 30. 9. 2013

Služby - prenájom priestorov na semináre, spoločen-
ské 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 nerezervu-
jeme.


