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Vážení čitatelia,

opäť je tu október – Mesiac úcty k starším. A s ním 

príležitosť zamyslieť sa nad dôvodmi tejto úcty – pre-

dovšetkým nad ich životným dielom, ktoré vidíme 

všade okolo seba. A potom sa pristaviť i pri špecifi -

kách súčasného života tejto časti našej populácie.

Seniori majú zväčša za sebou rušný život plný spo-

ločenských i osobných zmien. Stačí zalistovať si v de-

jinách Slovenska za posledné desaťročia. So všeličím 

sa generácie dnešných starých rodičov museli popa-

sovať, všeličo preskákať, a teraz sa to mnohým z nich pripomína zdravot-

nými ťažkosťami. Čo je horšie, len máloktorí majú pocit, že ich dlhoročné 

pracovné vypätie im na staré kolená prinieslo dostatočne sladké ovocie.

Prečo o tom píšem? Bol by som rád, keby si mladší a mladí z času na čas 

uvedomili, že seniorom patrí nielen úcta, ale najmä pomoc pri vytváraní 

primeraných životných podmienok. Nemám na mysli len materiálne za-

bezpečenie a zdravotnú starostlivosť. Skôr to nehmotné, duchovné, na čom 

záleží ešte viac - predovšetkým lásku a podporu rodiny, živé spoločenské 

a priateľské vzťahy v okruhu rovesníkov, úsilie byť ešte ľuďom užitočný. 

Možnosti zmysluplného trávenia voľného času sú priam podmienkou psy-

chickej rovnováhy a pohody. 

Rad spomenutých potrieb napĺňajú kluby dôchodcov, a tie novomestské 

patria k najlepším v Bratislave. Nie je to len zásluhou ich vedúcich, neraz 

pracujúcich na úkor vlastného voľného času, ale aj vás, čo kluby pravidel-

ne navštevujete a vytvárate v nich dobrú atmosféru. Priaznivo sa v nich 

prejavuje, prirodzene, aj starostlivosť nášho oddelenia sociálnych služieb.

Samospráva a poslanci využívajú možnosti ako skvalitniť život seniorov 

zasa iným spôsobom. Podarilo sa zrekonštruovať klub Zlatý dážď, v sú-

časnosti prebieha rekonštrukcia klubu na Sibírskej. Všade tam seniori ne-

pochybne pociťujú, že mestskej časti záleží na prostredí ich každodenných 

stretnutí. Postupne nadobudnú kultúrnejší vzhľad i ďalšie naše kluby.  

Vladimír Margolien

Keď o meste 
rozhodujú ľudia  str. 6
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popri štúdiu str. 10

Aby seniori 
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Budeme mať 
viac šermiarov str. 16
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Obálka: 
A nastali povinnosti...
Snímka František Rajecký

Písali ste niekedy domácu úlohu 

s čerstvým druháčikom? Je to záži-

tok. Štyri riadky v písanke, hojne 

gumované, no napokon predsa len 

úspešne zaplnené tu bruchatými, 

tu celkom chudučkými písmenka-

mi, trvajú asi trištvrte hodiny. Ale 

čo všetko ich zrod sprevádza! Ko-

mentovanie hokejového zápasu, 

informácie o novej pani učiteľke, 

konfl ikt s mladším bratom, predvá-

dzanie peračníka, dokonca upchá-

vanie mokrého nosa (aby sa písan-

ke nič nestalo)... 

Učitelia najmladších žiakov sa namakajú, fakt. Najťažšie je asi prinútiť ich 

sústrediť sa. Napokon, niekedy je to ťažké aj pre dospelých.

O umení sústrediť sa 
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Milí Novomešťania,

v rámci po-

litiky fair play 

a rovnosti prí-

ležitostí som 

sa rozhodol, 

že ako kan-

didát na pos-

lanca do Bra-

t i s l avského 

s a m o s p r á v -

neho kraja za 

našu mestskú 

časť najbliž-

šie dva me-

siace výrazne 

obmedzím moju prítomnosť v Hlase 

Nového Mesta. Ako starosta mestskej 

časti som pochopiteľne na väčšine ak-

cií, zapojený som do väčšiny projektov, 

ktoré sa u nás realizujú, považujem však 

za správne, aby som politikou rovnosti 

príležitostí išiel príkladom.

Jeseň je obdobím, kedy sa rozbieha-

jú projekty pripravované od jari či od 

konca minulého roka. Je to nielen nad-

stavba materskej školy na Odborárskej, 

rekonštrukcia Klubu dôchodcov na 

Sibírskej, ale aj dlho ohlasovaná rekon-

štrukcia a zateplenie strechy na mater-

skej škole Legerského, nové ihrisko pre 

deti z Kramárov na Rozvodnej ulici, od-

pájanie našich škôlok od centrálneho 

vykurovania a osadzovanie vlastných 

kotlov a mnohé ďalšie, ktoré chceme 

tento rok ešte dokončiť.

Práve diskusie s miestnou komunitou 

o podobe detských ihrísk či revitalizá-

cii parkov sú jedným z nástrojov, ako sa 

od začiatku môjho funkčného obdobia 

snažím viac vás zapájať do spoluroz-

hodovania o smerovaní našej mestskej 

časti. Som totiž presvedčený, že samo-

správa, to nie sú len poslanci a starosta. 

Samospráva sme my všetci.

Pravdou je, že viac diskutujeme, stre-

távame sa, komunikujeme o budúcnosti 

verejných priestorov. Spolu organizuje-

me brigády a posledný rok spolu doka-

zujeme, že nás viac zaujíma naše okolie 

než to, kto je vlastníkom a na koho teda 

môžeme ukázať prstom a povedať mu 

„staraj sa“.

Prišiel čas posunúť sa ďalej. Na miest-

nom úrade vytvárame tím, ktorý sa 

bude systematicky zaoberať práve tzv. 

participáciou občanov na spolurozho-

dovaní. Chceme teda postupne vtiah-

nuť tých ľudí, ktorí o to stoja, do správy 

vecí verejných. Viac sa dočítate v tomto 

čísle Hlasu Nového Mesta. Teším sa, že 

sa uvidíme na niektorom zo stretnutí, 

ktoré plánujeme. Napokon, všetci chce-

me, aby Nové Mesto bolo krajšie.

 Rudolf Kusý

Finančná injekcia na školy a parky
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa bude 

uchádzať o takmer štyri milióny eur z eurofondov 
na revitalizáciu svojich parkov, škôl, školských ih-
rísk a komunitného centra. Miestne zastupiteľstvo 
koncom augusta schválilo aktualizovanú stratégiu, 
na základe ktorej bude samospráva žiadať o tento 
nenávratný fi nančný príspevok v rámci Operačné-
ho programu Bratislavský kraj.

Ak mestská časť so žiadosťou uspeje, získa 
zdroje na rekonštrukciu parku na Hálkovej a ko-
munitného centra na Ovručskej, na revitalizáciu 
verejného priestranstva na Rešetkovej a Osad-
nej a obnovu škôl na Odborárskej, Za kasárňou, 
Českej a Riazanskej. Sú to lokality, ktoré sú za-
nedbané a potrebujú takúto fi nančnú injekciu. 
Oproti pôvodnej stratégii vypadol zo zoznamu ob-
jektov park na Ľudovom námestí pre množstvo 
námietok voči plánovanej obnove, ktoré pred-
stavovalo časové riziko pre predloženie žiadosti 
o eurofondy. 

Nové pravidlá pre obecné byty
Poslanci schválili aj dodatok k zásadám hos-

podárenia s obecnými bytmi, ktorý rieši problém 
s neplatičmi. Zmena sa týka bytov vo vlastníctve 
mestskej časti, ktoré sú v zlom technickom stave. 
Žiadateľ, ktorý uhradí nedoplatky po predchádza-
júcom nájomníkovi, bude môcť takýto byt získať 
prednostne – mimo poradia v zozname žiadateľov. 

Takéto prednostné pridelenie nesmie však 
prekročiť 20 percent obecných bytov, ktoré má 
v príslušnom kalendárnom roku mestská časť pre-
najať novým nájomcom. Prenájom mimo poradov-
níka odporučí komisia pre sociálne veci a bývanie 
a schváli ho starosta.

Viac miesta na parkovanie
Miestne zastupiteľstvo dotiahlo aj kúpu pozem-

kov v Dimitrovke, ktoré majú pomôcť vyriešiť prob-
lém s parkovaním v tejto časti Nového Mesta. Nobe-

lova a Odborárska ulica trpia značným nedostatkom 
parkovacích miest. Keďže mestská časť v tejto ob-
lasti nemá vhodné vlastné priestory, pozemky, na 
ktorých vybuduje nové verejné parkovacie miesta, 
musela kúpiť. Poslanci schválili kúpu 3621 m² od 
spoločnosti Istrochem Reality za 43 452 eur. 

Na Kalinčiakovej aj golf 
Základná škola na Kalinčiakovej sa bude môcť 

špecializovať už aj na golf. V jej areáli pribudne 
ihrisko na tento čoraz populárnejší šport. Zastupi-
teľstvo schválilo prenájom časti pozemkov (na päť 
rokov), na ktorých nájomca na vlastné náklady vy-
buduje golfový areál. Po ukončení nájmu ho daruje 
mestskej časti. „Počas piatich rokov bude nájom-
ca športový areál prevádzkovať sám, žiaci školy 
budú výučbu a tréningy absolvovať bezplatne,“ 
píše sa v dôvodovej správe návrhu, ktorý poslanci 
schválili.  

Ján Borčin

Po horúcich prázdninách novomestské 

školy opäť ožili. Do lavíc v sedemnástich 

triedach zasadlo 365 nových prváčikov, 

aby sa pripojili k svojim starším kama-

rátom. „Školy v bratislavskom Novom 

Meste sú kvalitné a veľký záujem o ne 

majú aj rodičia detí z iných mestských 

častí alebo okolitých obcí,“ povedal ve-

dúci školského úradu Vladimír Novák v 

slávnostnom príhovore počas otvorenia 

školského roka na Základnej škole s ma-

terskou školou na Sibírskej ulici. Pripo-

menul rodičom, aby každý problém rie-

šili spolu s pedagógmi, pretože deti by 

mali mať zo svojej školskej dochádzky 

vždy dobrý pocit. Spolu s ním pozdravila 

deti aj rodičov zástupkyňa starostu Mest-

skej časti Bratislava - Nové Mesto Ing. 

Anna Jánošová, ktorá dlhé roky pôsobila 

v školskej rade tunajšej základnej školy. 

Jana Škutková

Snímka František Rajecký

September zvolal žiakov do lavíc
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V rámci nášho pravidelného kontaktu 

s obyvateľmi Tehelného poľa sme dostali 

množstvo podnetov. Väčšina z nich sa týka 

najmä problému, ktorý nás Novomešťa-

nov trápi už dlhé roky - parkovania. Miest-

nemu úradu sme preto navrhli niekoľko 

zmien organizácie dopravy na uliciach 

Hlučínska, Plzenská, Česká, Priečna a Te-

helná. Cieľom je predovšetkým získať pre 

Novomešťanov aspoň zopár miest na par-

kovanie navyše, ale aj zvýšiť bezpečnosť 

dopravy a chodcov v týchto lokalitách. 

Pre ľudí z Plzenskej a Robotníckej sú po-

merne veľkým problémom sanitky, ktoré 

po týchto uliciach jazdia od dialyzačného 

strediska nadnárodného zdravotníckeho 

koncernu na Hlučínskej. Myslíme si, že 

v tejto pomerne tichej lokalite, kde je par-

čík a kde sa pohybujú mamičky s kočík-

mi, nemajú takéto automobily čo hľadať. 

Sanitky a zdravotnícke vozidlá chodia po 

okolitých uliciach často prirýchlo, len za 

posledné štyri roky sa na križovatke Plzen-

ská – Robotnícka stalo niekoľko doprav-

ných nehôd. Dôvodom býva aj to, že autá 

idúce z Robotníckej, ktoré podľa pravidla 

pravej ruky musia dávať prednosť v jaz-

de, majú pre parkujúce autá na chodníku 

veľmi zlý výhľad do Plzenskej smerom 

vpravo. Na základe podnetov mnohých 

občanov sme preto navrhli zakázať vjazd 

do Plzenskej smerom z Hlučínskej ulice 

a urobiť tak z Hlučínskej slepú ulicu – po 

križovatku s Plzenskou. Vieme, že to nie je 

ideálne riešenie. Na druhej strane, ideálne 

riešenia v oblasti dopravy dnes asi nee-

xistujú. Navrhované zmeny sme na území 

preverili desiatkami jázd a zistili sme, že 

takouto úpravou sa dopravná obsluha pre 

obyvateľov lokality zásadne neskompliku-

je. Vjazd do Plzenskej bude možný už len 

z Robotníckej (od Kukučínovej) a vjazd 

do Hlučínskej bude naďalej možný z Mo-

ravskej (od Škultétyho). Naopak, výjazd 

z Plzenskej zostáva možný aj po Hlučín-

skej. Týmto riešením dosiahneme, že sa 

bude dať lepšie parkovať aj v blízkosti kri-

žovatky Plzenská – Hlučínska a zdravot-

nícke vozidlá budú musieť opúšťať túto 

lokalitu len po Hlučínskej.

Ďalší návrh je v záujme vyššej bezpeč-

nosti a zjednodušenia dopravy na križovat-

ke Česká – Plzenská. Často sa stáva, že ak 

sa tu stretnú dve autá (jedno odbočujúce 

z Plzenskej na Českú vľavo a druhé z Čes-

kej na Plzenskú), pre vozidlá parkujúce po 

oboch stranách Plzenskej sa nemajú ako 

vyhnúť. Riešením bude zákaz odbočenia 

vľavo - z Českej na Plzenskú. Trochu sa tým 

zjednoduší parkovanie v blízkosti tejto kri-

žovatky, a zároveň zlepší bezpečnosť do-

pravy. Situácia sa opäť zásadne neskompli-

kuje – možnosť vjazdu do Plzenskej zostá-

va z Robotníckej, teda o ulicu ďalej. Čo sa 

týka Priečnej ulice, tradičným problémom 

je, ak sa tu stretnú dve autá idúce opač-

nými smermi (jedno z Tehelnej, druhé 

z Kutuzovovej). Na základe podnetov ľudí 

sme preto navrhli zjednosmernenie tejto 

ulice s tým, že vjazd bude možný len z Ku-

tuzovovej a z Laskomerského. Na Tehelnej 

teda pribudnú dopravné značky zakazujú-

ce odbočenie vpravo. Touto zmenou tiež 

dosiahneme zjednodušenie dopravnej 

situácie a parkovania na Priečnej i v blíz-

kosti križovatky Tehelná - Priečna. Pracov-

níci odborných útvarov miestneho úradu 

naše návrhy akceptovali a hlavné mesto 

ich schválilo. Mali by platiť od 10. októbra. 

Zmeny určite pomôžu a rozhovory s mno-

hými obyvateľmi nás utvrdili v tom, že ľu-

dia si na ne pomerne rýchlo zvyknú.

Mgr. Marek Norovský, Mgr. Dan Sládek, 

poslanci miestneho zastupiteľstva

Plánované zmeny organizácie dopravy 
v časti Tehelného poľa od 10. októbra

Som poslancom 

zastupiteľstva našej 

mestskej časti ako aj 

zastupiteľstva hlavné-

ho mesta. Už štvrtý 

rok zabezpečujem 

činnosť bezplatnej 

právnej poradne pre 

obyvateľov Nového 

Mesta, ktorá doteraz 

pomohla stovkám ľudí vyriešiť mnohé 

problémy aj ťažšie životné situácie.

Spolupracujem so skupinou odhod-

laných ľudí, ktorej cieľom je dosiahnuť 

vybudovanie priechodov cez železničnú 

trať Bratislava – Filiálka a umožniť tým na-

šim obyvateľom dostať sa rýchlejšie a bez-

pečnejšie cez koľaje. Chceme, aby prie-

chody vznikli od polikliniky na Tehelnej 

smerom na Račiansku a na mieste, kde 

kedysi bola lávka pre peších ponad koľa-

jisko, ktorá spájala Račiansku s Kukučíno-

vou, resp. Škultétyho ulicou. Samotnou 

petíciou sa naša snaha nekončí. Zdá sa, že 

vec sa už trochu pohla dopredu a verím, 

že priechody sa čoskoro začnú budovať.

V júli som vypracoval text hromadnej 

pripomienky k plánovanej výstavbe na 

Podnikovej ulici, ktorú sme viacerí poslan-

ci spolu so stovkami občanov adresovali 

Obvodnému úradu životného prostredia. 

Aktuálny vývoj zatiaľ nasvedčuje tomu, že 

snaha občanov i niektorých poslancov 

zabrzdiť tento masívny stavebný projekt 

v Dimitrovke nevyšla nazmar. Na zákla-

de množstva pripomienok verejnosti 

a dotknutých orgánov investor svoj zámer 

nateraz stiahol. Budúce kroky a aktivity 

vlastníkov príslušného pozemku budem, 

samozrejme, naďalej pozorne sledovať.

Spoločne s kolegami mestskými po-

slancami z Nového Mesta sme presadili 

zverenie objektu bývalého cyklistického 

štadióna na Ulici odbojárov a parčíka na 

Sadovej ulici do správy našej mestskej čas-

ti. Vytvorili sme tým podmienky, aby sa 

tieto priestory mohli zrevitalizovať podľa 

požiadaviek obyvateľov. Na Ulici odbojá-

rov pritom pôjde o rozsiahlejší projekt 

a výsledkom by mal byť park so širšími 

možnosťami relaxu a športu, slúžiaci pre-

dovšetkým Novomešťanom.

S vašimi problémami a podnetmi sa 

môžete na mňa obrátiť na adrese: 

Bezplatná právna poradňa pre Novo-

mešťanov, Blatnícka 3, 831 02 Bratislava

tkorcek@gmail.com, 0910 970 941

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.

Miestni poslanci sa predstavujú

JUDr. Tomáš Korček
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Účasťou obyvateľov na rozhodovaní 

o otázkach týkajúcich sa sídliska, ale aj 

vlastnou skúsenosťou s využitím časti 

mestského rozpočtu na realizáciu miest-

neho projektu je sídlisko Biely kríž zrejme 

o krok ďalej pred ostatnými časťami Nové-

ho Mesta. Možno dokonca celej Bratislavy. 

Svoj podiel na tom určite má miestne ob-

čianske združenie Biely kríž, ktoré sme na-

šim čitateľom predstavili napríklad v súvis-

losti s výsadbou stromov na Račianskej uli-

ci. K jeho zakladajúcim a veľmi aktívnym 

členom patrí miestny poslanec Stanislav 

Winkler, ktorý iniciuje a podporuje účasť 

miestnych obyvateľov na rozhodovaní 

o spoločných otázkach. 

Bielokrížania sa stretli 4. septembra 

pri plánovaní budúcej podoby zelených 

vnútroblokových priestorov. Dohoda 

s vlastníkom pozemkov fi rmou Istrochem 

sa ešte len rodí, no zatiaľ chcú o svojich 

predstavách diskutovať a premýšľať. „Cie-

ľom je vytvoriť víziu, získať podnety 

a inšpiráciu, pretože expertmi na využitie 

priestoru sú sami obyvatelia,“ povedala 

na úvod Ing. arch. Zuzana Žúžiová, jedna 

z moderátoriek diskusie. Upozornila na 

štyri prvky, ktoré dobrý verejný priestor 

musí poskytnúť - spoločenskosť, aktivity, 

komfort a obraz, ako aj dostupnosť. 

Asi päťdesiat účastníkov sa rozdelilo na 

tri skupiny, každá z nich prediskutovala, 

navrhla a prezentovala riešenie jedného 

zo zelených priestorov. Nápady zohľad-

ňovali záujmy rozličných vekových i zá-

ujmových skupín, od bezpečnostných 

prvkov vo forme živých plotov, cez špor-

toviská pre menšie i väčšie deti, bezbarié-

rový prístup, ponechanie tichších zón na 

oddych seniorov a mamičiek s kočíkmi 

až po riešenie problémov s parkovaním. 

„Rôznorodosť názorov v tejto fáze nie 

je prekážkou, skôr naopak. Ide o to, aby 

sme vytypovali dva druhy problémov. 

Niektoré dokážeme vyriešiť veľmi rýchlo, 

pretože na ich realizáciu nie je potrebné 

veľa peňazí ani náročné schvaľovanie 

a plánovanie. Ďalšie ciele sú dlhodobej-

šie, tu bude nevyhnutná dobrá spoluprá-

ca so samosprávou mestskej časti,“ vy-

svetlila druhá moderátorka diskusie Ing. 

arch. Zora Paulíniová. 

Pracovníci miestneho úradu všetky 

myšlienky a podnety vyhodnotia, spra-

cujú do grafi ckej podoby a opäť pozvú 

záujemcov na prezentáciu výsledkov. „Ne-

chceme vnucovať obyvateľom niečo pro-

ti ich vôli, potrebujeme dobrú dohodu 

a široké zapojenie ľudí do rozhodovania 

o vlastných problémoch. Samozrejme, 

vyžaduje si to množstvo komunikácie 

a čas, no výsledkom by mal byť atraktív-

ny priestor, bezpečné a príjemné miesto 

na život,“ povedal na záver starosta Ru-

dolf Kusý a poďakoval za spoluprácu čle-

nom občianskeho združenia Biely kríž 

i ostatným účastníkom diskusie.

Jana Škutková, snímka autorka

Pre prváčikov 
35 eur na aktovku

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto aj 
tento rok prispela prvákom na nákup školských 
potrieb. Rodičom vyše dvesto detí, ktoré v sep-
tembri nastúpili prvý raz do školy, pomohla su-
mou 35 eur.

Novomestská samospráva informovala 
o možnosti získať tento jednorazový príspevok 
rodičov 239 prvákov z ôsmich základných škôl 
v správe mestskej časti, ktorí majú trvalé byd-
lisko v Novom Meste. „Do polovice septembra 
sme dostali 146 žiadostí, ďalšie pribúdali ne-
skôr. Nová aktovka, peračník, školské potreby 
– to všetko sú pomerne náročné fi nančné po-
ložky. Aspoň takto sa preto snažíme odbreme-
niť rozpočty rodín našich prváčikov,“ povedala 
poslankyňa Andrea Vítková, splnomocnenkyňa 
pre školstvo a vzdelávanie. 

Jednorazovú fi nančnú výpomoc na zakúpe-
nie školských potrieb poskytuje Nové Mesto od 
roku 2002 na základe zásad, ktoré schválilo 
miestne zastupiteľstvo. Okrem príspevku do-
stanú noví žiaci od starostu Nového Mesta list 
pre prváčika a hneď prvý deň ich v škole čakala 
aj čítanková knižka Medveďku, daj labku.

Ján Borčin, snímka František Rajecký

Hľadanie svojho 
miesta v meste

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ponúka na prenájom obchodné priestory 

v Tržnici na Šancovej ulici č. 112. K dispozícii sú priestory od 10 m2 do 20 m2 na 

prízemí a na prvom poschodí.

Informácie získate na tel. č. 5542 5945 u p. Kulifajovej alebo osobne v kancelárii 

na druhom poschodí. Možno si dohodnúť aj obhliadku priestorov.

PONUKA NA PRENÁJOM 
OBCHODNÝCH PRIESTOROV V TRŽNICI 
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Dve veľmi odlišné inštitúcie s celo-

svetovou pôsobnosťou vyhlásili pred 

niekoľkými rokmi participatívny rozpo-

čet za najlepší mechanizmus pre samo-

správy. Uviedli rozličné dôvody. Pokým 

MMF (Medzinárodný menový fond) 

zdôrazňoval efektívnejšie vynaklada-

nie verejných fi nancií, transparentnosť 

a znižovanie korupcie, OSN vyzdvihovala 

predovšetkým medziľudský rozmer. Par-

ticipatívny rozpočet (PR) totiž umožňuje 

širší komunitný rozvoj, hlbšie susedské 

vzťahy a intenzívnejšiu spoluprácu vole-

ných zástupcov a občanov. Obe inštitú-

cie sa však zhodli v tom, že PR nielenže 

vytvára priestor na mapovanie potrieb 

ľudí už od mikroúrovne obytného domu 

či ulice, ale zároveň umožňuje využívať 

potenciál na ich napĺňanie.

 Ako možno využiť 
miestny potenciál

Takú skúsenosť už majú Novomeš-

ťania i ľudia prechádzajúci račianskou 

magistrálou. Tamojšie pustnúce stromo-

radie sa podarilo čiastočne revitalizovať 

vďaka mechanizmu PR pre Bratislavu 

a zapojeniu miestnych ľudí do výsadby 

nových stromov. Podarilo sa tak spojiť 

mestské fi nancie, expertné plánovanie 

a know-how s iniciatívou a aktivitou ľudí. 

Využívanie možností a potenciálu ľudí 

a prostredia má mnohoraké podoby. 

Môže ísť o mapovanie problémov, posky-

tovanie informácií, revitalizáciu zanedba-

ných verejných priestorov, defi novanie 

priorít či sprostredkúvanie, poskytova-

nie alebo skvalitňovanie verejných slu-

žieb.

Občan a samospráva

Presvedčenie, že slovo samospráva 

v podstate znamená, že to, čo sa žiada vo 

verejnom živote, sa spraví samo, je hlbo-

ko zakorenené v mysliach mnohých ľudí. 

Toto presvedčenie vychádza z predstavy, 

ktorej nemožno uprieť legitimitu. A to že 

občania si platia politikov a úradníkov, 

aby uspokojovali ich potreby verejného 

charakteru. Iste, to je ich povinnosť. Tá 

sa však dá napĺňať rôznymi spôsobmi 

s rozličným efektom. Treba tiež dodať, 

že uvedená predstava nebýva realistická 

a očakávania až príliš často presahujú 

skutočnosť – ako sa ľudovo hovorí, za 

málo peňazí veľa muziky. A, samozrejme, 

nie hocakej, ale tej mojej obľúbenej.

Zrejme aj pre také postoje možno pre-

hliadať, že Nové Mesto vďaka snahe sta-

rostu a časti poslancov vytvára na sloven-

ské pomery nadštandardné podmienky 

na spoluprácu s verejnosťou. Verejné 

diskusie sa totiž stávajú štandardnou 

súčasťou rozhodovania, a to u nás nie je 

ešte samozrejmé. Treba však povedať, že 

snahy zapojiť do rozhodovania verejnosť 

sa neskončili vždy nájdením spoločného 

riešenia. Patová situácia okolo parku na 

Ľudovom námestí dnes napríklad viac 

pripomína zákopovú vojnu než verejné 

uvažovanie občanov o spoločnom záuj-

me. 

Dôvodov je samozrejme viacero, jed-

ným z nich je určite aj ten, že pre kaž-

dého zainteresovaného nepredstavuje 

verejná diskusia spôsob ako sa zapojiť 

do rozhodovania či realizácie verejných 

aktivít. Takýchto možností sa žiada viac. 

Preto je rozhodnutie starostu vniesť do 

fungovania mestskej časti mechanizmus 

PR a vytvoriť model participatívneho plá-

novania a realizácie verejných priesto-

rov krokom, ktorý umožní uskutočnené 

aktivity prehĺbiť či skvalitniť. A, samo-

zrejme, predchádzať patovým situáciám, 

alebo ich dokonca úspešne vyriešiť.  

Aby ešte viac rozhodovali ľudia
O participácii všade tam, kde môže byť užitočná

Nepružné, necitlivé, ba dokonca nulové reakcie samosprávy na nedostatky alebo problémy verejného 

charakteru? Málo investícií do rozvoja mestskej časti? Napriek tomu, že takúto skúsenosť môže mať mno-

ho občanov, nič zo spomínaných javov nemusí a často ani nie je prejavom neochoty, nekompetentnosti či 

nebodaj zlovôle a snahy obohatiť sa zo strany volených predstaviteľov a úradníkov samosprávy. Často sú 

spoločným menovateľom jednoducho len nevyužité možnosti a potenciál zainteresovaných a verejnosti.   
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 Participatívny rozpočet 
a plánovanie verejných 
priestorov

Mechanizmus PR sa prvýkrát objavil 

v roku 1989 v brazílskom veľkomeste Porto 

Alegre. Postupne sa rozširoval najprv v La-

tinskej Amerike, až sa na prelome tisícročí 

dostal na všetky kontinenty. Dnes je súčas-

ťou verejného života v mnohých krajinách 

– od najchudobnejších až po najvyspelej-

šie. PR nemá jednotnú šablónu a schému, 

pretože efektívne fungovať môže len vte-

dy, ak sa neustále prispôsobuje lokálnym 

podmienkam a potrebám. Niekoľkoročná 

vedecká diskusia a výskumy dospeli ku 

konsenzu, že existuje päť základných ty-

pov PR v rôznorodých variáciách, pričom 

všetky viac či menej spĺňajú jeho základné 

charakteristiky. Medzi iným k nim patrí, že 

ľudia priamo spolurozhodujú o relevant-

nej časti rozpočtu aj o prioritách, ktoré 

majú určovať miestnu politiku. 

Relatívne bežnou súčasťou PR sa popri-

tom na mnohých miestach stalo aj pláno-

vanie a realizácia verejných priestorov. 

Výsledkom tak často bývajú nielen pekné 

a funkčné verejné priestory, ale aj celé 

mestské časti, v ktorých sa jednoducho 

dobre žije. Predpokladom takého stavu 

je široko akceptovaný model plánovania 

a realizácie verejných priestorov a tiež to, 

že verejnosť sa môže zapájať do územné-

ho plánovania. A to nie len ako krovie pre 

zákulisné rozhodnutia, ale ako suverénny 

partner s rozhodovacími právomocami 

a jasne stanovenými kompetenciami.

Ako sa možno zapojiť

PR je mechanizmus, ktorý vytvára pre 

občanov možnosť zapojiť sa do verejné-

ho života prostredníctvom spoluúčasti 

na plánovaní, rozhodovaní, realizácii 

a na kontrole verejných fi nancií a slu-

žieb. Nie každá podoba PR ponúka všet-

ky možnosti, resp. rôzne varianty PR kla-

dú väčší alebo menší dôraz na jednotlivé 

možnosti zapojiť sa. Mechanizmus PR, 

ktorý v súčasnosti pripravujeme, sa však 

pokúsi vytvoriť dostatočný priestor pre 

všetky typy participácie. Vznikne tak 

možnosť ovplyvňovať dianie v Novom 

Meste z pohodlia domova za počítačom, 

účasťou na verejných diskusiách, zapoje-

ním sa do hlasovania a realizácie projek-

tov alebo kontrolovaním vynaložených 

fi nancií.  

Čo nás čaká

Príprava PR, ktorý bude napĺňať potre-

by Nového Mesta, predpokladá zapojenie 

zainteresovaných hneď od počiatku. Preto 

sme pripravili štruktúrované interview 

pre poslancov. Umožní nám to zistiť, aké 

sú ich očakávania a potreby, aby svoju prá-

cu v prospech Novomešťanov mohli vyko-

návať ešte lepšie. Komunikovať budeme, 

samozrejme, aj s občianskym sektorom 

a s jednotlivcami, ktorí sa aktívne zapojili 

do fungovania samosprávy. O postojoch 

týchto aktérov vás budeme informovať v 

nasledujúcom čísle.

Ďalším dôležitým predpokladom úspeš-

ného PR je nadviazať na aktivity, ktoré sa 

dosiaľ podarilo realizovať. Počnúc službou 

odkaz pre starostu až po verejné disku-

sie zamerané na revitalizáciu verejných 

priestorov. Zároveň sa ich budeme snažiť 

skvalitňovať a rozširovať.  Nielen o rôz-

ne formy participácie, ale aj o expertné 

know-how prostredníctvom pracovných 

dielní a vzdelávacích aktivít pre zaintere-

sovanú a odbornú verejnosť, okrem toho 

prostredníctvom spolupráce s fakultou 

architektúry, ktorá je možná vďaka profe-

sorovi B. Kováčovi.

Tretím nevyhnutným predpokladom 

je zabezpečiť možnosť pravidelnej a efek-

tívnej komunikácie. Preto v priebehu 

septembra vznikne na miestnom úrade 

kancelária, ktorá bude pre verejnosť otvo-

rená v pracovných dňoch v poobedňajších 

a podvečerných hodinách, aby jej služ-

by mohli využívať aj pracujúci. Zároveň 

spustíme prevádzku interaktívneho webu, 

ktorý hneď od začiatku bude umožňovať 

zaznamenávanie problémov i návrhov na 

riešenie.

Možnosť vyjadriť svoj názor je nevyhnut-

ným predpokladom demokracie. Avšak až 

možnosť spolurozhodovať prináša so se-

bou aj pocit zodpovednosti, pretože názor 

sa stáva záväzným. Za málo peňazí sa nedá 

zohnať veľa muziky, ale určite to môže byť 

muzika príjemná – snáď pre všetkých, kto-

rým na Novom Meste záleží, pretože tu žijú 

a je to ich domov. 
Peter Nedoroščík

Pracovný tím pre participáciu

Lukáš Bulko - vyštudoval fi lozofi u 

a dlhodobo sa angažuje v bratislavskom 

PR. V tíme bude mať na starosti tvorbu 

a administráciu interaktívneho webu, 

bude sa podieľať na písomnej propagá-

cii projektu.

Zuzana Krivošová - architektka a ur-

banistka. Venuje sa plánovaniu s verej-

nosťou, ekologickej architektúre a urba-

nizmu. Zodpovedná bude za workshopy 

a plánovacie stretnutia s ľuďmi. 

Peter Nedoroščík - fi lozof a psy-

chológ, teoreticky i prakticky sa venuje 

problematike participácie v politickej, 

ekonomickej a vzdelávacej oblasti.

Ivana Pasečná -  autorizovaná kra-

jinná architektka, zaoberá sa manaž-

mentom kvality verejných priestorov 

z hľadiska psychosociálneho v praxi 

(interdisciplinárne štúdio 2ka, pôsobi-

la na niekoľkých miestach v zahraničí) 

i na teoretickej úrovni. 

Každý Bratislavčan sa ročne podieľa 

sumou priemerne 480 eur z vybraných 

daní na mestskom rozpočte. Zapojte sa 

do demokratických diskusií o tom, ako 

majú byť tieto zdroje využité!
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Každý z nás už asi zažil chvíľu očarenia, 

keď po prvý raz zazrel premenu dobre zná-

meho ošarpaného domu na pôvabnú stav-

bu žiariacu novotou. Ak ide o pamiatkovú 

budovu, býva taký drobný zázrak ešte pôso-

bivejší. Celú ulicu rozžiari. A najviac poteší 

oko tam, kadiaľ chodí množstvo ľudí. Ako 

v prípade bytového domu s tromi vchodmi 

na rušnej Legionárskej ulici, kde je uličný 

front navyše obrátený do priestoru s vy-

sokoškolským internátom a evanjelickým 

kostolom. Nová fasáda domu dnes svieti až 

tromi farebnými odtieňmi. A hoci tehlový 

je dosť intenzívny, celok pôsobí harmo-

nicky a upozorňuje chodcov na plastické 

detaily, ktoré ešte donedávna určite „nevi-

deli“. Obnova teší o to viac, že Račianske 

mýto za rohom je v istom zmysle jednou 

z brán do Nového Mesta. A o to cennejšia 

je iniciatíva obyvateľov domu.

 Ako sme vrátili krásu 
nášmu domu 

„Názov našej ulice – Legionárska - sa 

počas uplynulých desaťročí ani raz ne-

zmenil. Platí, pokiaľ som zistil, od začiat-

ku prvej Československej republiky, a to 

bez ohľadu na politicko – spoločenský 

systém. Vedie od Račianskeho mýta, je 

hraničnou ulicou mestských častí Nové 

Mesto a Staré Mesto a končí sa pri budove 

Konskej železnice. Obytné bloky sa tu bu-

dovali postupne od začiatku dvadsiatych 

až po šesťdesiate roky minulého storočia. 

Spolu s ďalšími na Šancovej, Jiskrovej či 

Belehradskej ulici tvoria uzavreté celky so 

sympatickými dvormi, malými oázami 

pokoja a ticha. Náš dom, v ktorom už tri-

dsať rokov žijem, má tri vchody s číslami 

3, 5 a 7,“ napísal nám čitateľ Stanislav Pa-

pánek. A opísal, ako sa obyvateľom tohto 

pamiatkovo chráneného domu podarilo 

vrátiť mu niekdajšiu krásu.

„Podobne ako susediace a ďalšie domy 

dlhé roky bol v správe najskôr Ľudového 

bytového družstva, neskôr Bytového druž-

stva Centrum. Ako to za bývalého režimu 

chodilo, tá „správa“ bola koncentrovaná 

hlavne na výber poplatkov a nájomného, 

menej alebo vôbec nie na údržbu, rekon-

štrukcie alebo väčšie opravy. Takže keď 

sme byty pred niekoľkými rokmi získali 

do osobného vlastníctva, bolo čo naprá-

vať. Vo vnútorných spoločných častiach 

domu, na zanedbanej fasáde i streche. Na 

fasáde pribúdali tabuľky s upozornením 

Pozor, padá omietka.“ 

Nečakali, či a čo sa stane a s akými ná-

sledkami. Spolu s vybratým novým správ-

com bytov, po viacerých rokovaniach 

a domových schôdzach sa rozhodli hava-

rijný stav fasády riešiť. Na adresu Štátneho 

fondu rozvoja bývania putovala žiadosť 

o grant – návratnú dotáciu. Ten po splne-

ní všetkých podmienok dotuje 80 percent 

predpokladaných nákladov stavby, zvyšok 

musí uhradiť žiadateľ. Podmienky spláca-

nia sa im zdali dobré, vlastníci bytov ne-

museli ani navýšiť platby do fondu opráv 

a údržby. Nový správca zvládol potrebnú 

administratívu, nakoniec spoločne vybrali 

dodávateľa. V komisii boli členovia zvolení 

spomedzi vlastníkov bytov za jednotlivé 

domové vchody. 

„Vybrali sme nie najlacnejšieho, ale do-

dávateľa s najlepšími referenciami... Na-

vyše takého, ktorý mal skúsenosti i s pa-

miatkovými stavbami, lebo náš dom má 

na fasáde zaujímavé kubistické prvky. 

V lete uplynulého roku sme sa konečne 

dostali do záverečnej fázy. Postupne, po 

jednotlivých vchodoch sa premiestňovalo 

lešenie, hromadilo sa staré murivo, omiet-

ka a iný odpad. Na fasádu sa vybrali 

vhodné, pamiatkarmi odsúhlasené farby, 

rekonštruovali sa jednotlivé prvky. Tesne 

pred Vianocami 2012 sa objekt ukázal 

vo svojej plnej, roky nepoznanej kráse. 

Všetci, ktorí sme sa na prácach zúčastnili, 

sme presvedčení, že aspoň malým dielom 

sme prispeli ku skrášleniu našej mestskej 

časti.“ (vv), snímka František Rajecký

Naoko všedné drobné zázraky

V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pokračuje 
modernizácia detských ihrísk. Miestna samosprá-
va v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú 
spoločnosť  v týchto dňoch spustila projekt opravy 
ihriska na uliciach Osadná a Rešetkova. V prvej fáze 
dvadsať dobrovoľníkov renovovalo v piatok 13. sep-
tembra časť lavičiek v areáli ihriska – obrúsili z nich 
staré nátery a nanovo ich natreli.  K dobrovoľníkom 

sa pridalo aj niekoľko miestnych obyvateľov. „Mo-
dernizácia detských ihrísk je jednou z našich priorít. 
Záleží nám na tom, aby deti mohli tráviť s rodičmi 
voľný čas v prostredí, ktoré je kultúrne a bezpečné. 
Som rád, keď sa nám pri realizácii týchto cieľov darí 
spájať sa aj s nadšencami z radov neziskových orga-
nizácií a s miestnymi obyvateľmi,“  povedal starosta 
Mestskej často Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý. 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť poskytne 
Novému Mestu na modernizáciu ihriska Osadná/
Rešetkova grant. O novej podobe ihriska rozhodnú aj 
rodičia detí, ktoré ho využívajú. „Je pre nás veľmi dô-
ležité vedieť, akú predstavu majú miestni obyvatelia 
o tomto priestore, čo tu chcú mať, čo im tu chýba 
a čo, naopak, si tu neprajú,“ povedala projektová 
koordinátorka inštitútu Mária Bulková. Priestor na 
zozbieranie nápadov od rodičov vytvorila verejná 
diskusia. S realizáciou projektu sa počíta na jar bu-
dúceho roku. (bor), snímka František Rajecký

Detské ihriská – spájame sily

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. 
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Škôlka v Dimitrovke bude modernejšia
Už od leta sa uskutočňuje rozsiahla 

rekonštrukcia budovy materskej školy 

na Odborárskej ulici. Tunajšia škôlka do-

stane nadstavbu, v ktorej pribudnú dve 

nové triedy. Stavebné úpravy čakajú aj 

jedáleň, šatne a spálne, čo si vyžiada in-

vestíciu vo výške takmer 400 tisíc eur.

Vzhľadom na prebiehajúce práce nie 

je prevádzka škôlky možná, preto miest-

ny úrad zriadil pre škôlkarov dočasné 

náhradné priestory v škole na Kalinčia-

kovej ulici. Veľkou pomocou pre rodičov 

je zabezpečenie spoločnej rannej auto-

busovej prepravy detí. „Mimoriadna det-

ská linka“ vezie svojich pasažierov každé 

ráno z Odborárskej na Kalinčiakovu uli-

cu. Podľa plánu by rekonštrukcia mala 

byť dokončená do konca tohto kalendár-

neho roka. Jana Škutková

Snímka František Rajecký
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Chcete sa zdravo a správne stravovať 

a cítiť sa príjemne? Dokážete si vybrať 

vhodné a kvalitné potraviny, ktoré zod-

povedajú zásadám zdravej výživy? Polus 

pre vás pripravil jedinečné kulinárske 

aktivity. Od 16. do 18. októbra sa popo-

ludní v Poluse opäť bude variť v zábavnej 

súťaži o „zdravý a chutný recept“. Môžete 

si pozrieť aj exhibičné varenie v podaní 

Henriety Peškovičovej, vypočuť si zaují-

mavé prednášky MUDr. Šintálovej a Mgr. 

Čemickej na témy nutrigenetika, potravi-

nová intolerancia, ako a čo správne naku-

povať, vystúpenie Andy Timkovej na tému 

„zelená strava“ a ďalšie zaujímavé aktivity 

projektu RADOSŤ VARIŤ. 

To všetko zažijete v Poluse pri príleži-

tosti Svetového dňa zdravej výživy.

Ak máte svoj vlastný chutný a zdravý 

recept, o ktorý sa chcete podeliť, 

môžete s ním súťažiť o atraktívne 

ceny. Stačí poslať prihlášku do súťaže: 

varenie@poluscitycenter.sk 

NOVINKA! 
 Už na jeseň otvára 
Polus City Center 
unikátnu ŠKOLU VARENIA 
Pravidelné kurzy varenia, prednášky 

o zdravej výžive a  workshopy, ukážky 

varenia, exhibície a ďalšie zaujímavé ak-

cie s  gastrotematikou nájdete v Poluse 

na 1. poschodí na Hollywood Boulevard, 

v uličke medzi Food Courtom a Cinema-

city .

 Supervízorkou tohto projektu sa stala 

Henrieta Peškovičová, lektorka varenia, 

známa svojím zdravým prístupom k živo-

tu a stravovaniu. Táto dáma s ocenením 

BIOčlovek roka 2013, kuchárka známa 

zo série relácií v Markíze Teleráno 2012 

a zakladateľka jednej z prvých online 

stránok o varení My fi rst cooking book 

na facebooku, je pre Polus zárukou, že 

ten, kto má skutočne záujem o zdravý ži-

votný štýl, načerpá u nás v Poluse množ-

stvo inšpirácií a navyše sa zabaví. 

Tak hor sa s radosťou do skvelého, 

zdravšieho varenia v Poluse v duchu 

Henrietinho hesla: „Verím, že vás jedlo 

robí šťastnými tak ako mňa.“

Bližšie informácie o konkrétnych 

aktivitách nájdete pravidelne na 

www.poluscitycenter.sk v rubrike Ra-

dosť variť.

Projekt Radosť variť vznikol za pod-

pory partnerov DECODOM, TESCOMA 

a ELECTROLUX.

RADOSŤ VARIŤ – jedinečný kulinársky 
projekt v Polus City Center

www.poluscitycenter.sk 
www.facebook.com/poluscitycenter

Dobrí susedia 
si pomáhajú
K sympatickým zvykom spoloč-
nosti TESCO patrí záujem o dianie 
v oblastiach, kde otvára svoje 
nové predajne. Prostredníctvom 
vlastnej nadácie podporuje miest-
nu komunitu, sociálne projekty 
a prispieva na opravy infraštruktú-
ry. Začiatkom leta otvorilo TESCO 
novú predajňu na Jeséniovej ulici 
na Kolibe, čím potešilo miestnych 
obyvateľov dlhodobo volajúcich 
po rozšírení základných služieb 
v tejto časti Nového Mesta. A nie-
len to. Po dohode so starostom zabezpečilo TESCO 
opravu časti plota nebezpečne sa nakláňajúceho 
do Jeséniovej ulice a zároveň výstavbu nového 
vnútorného oplotenia v hodnote 2900 eur, aby 
detské hry v materskej škole Jeséniova boli bez-
pečnejšie. Finančný dar vo výške 1000 eur potešil 
zase jediné detské jasle v našej mestskej časti na 
Robotníckej ulici.

V najbližších mesiacoch otvorí TESCO novú pre-
vádzku na Račianskej ulici v priestoroch bývalej 
predajne DM. Veríme, že svojim susedským zá-
sadám zostane verné a aj v tomto prípade urobí 
niečo prospešné pre mestskú časť a miestnych 
obyvateľov. Jana Škutková



Ako získať prax popri štúdiu   
Po letnej prestávke opäť stretáme v uli-

ciach Nového Mesta nielen malých školá-

kov, ale aj študentov vysokých škôl – bez-

pečne ich rozpoznávame aspoň v okolí 

fakúlt a vysokoškolských internátov, ktoré 

u nás sídlia.

Študentský život je bezstarostný a úžas-

ný, spomínajú si na vysokoškolské štú-

dium rodičia dnešných študentov. Pravda, 

dnes z každej strany počúvame a čítame 

o nezamestnaných absolventoch. Žijeme 

v časoch, keď titul je pomaly štandard, ang-

ličtina je štandard, pritom o nejakej praxi 

popri štúdiu ani nechyrovať. Zamestnáva-

telia požadujú odborné skúsenosti -  kde 

ich vziať? Možnosti však sú – napríklad 

členstvo v študentskej organizácii AIESEC.

AIESEC je najväčšia medzinárodná štu-

dentská organizácia. Sprostredkúva zahra-

ničné stáže pre študentov vysokých škôl 

a čerstvých absolventov po celom svete. 

Praktické skúsenosti však naši študenti 

môžu získať priamo členstvom v organizá-

cii tu na Slovensku. 

Štart cesty za kariérou

Jednou z príležitostí je dobrovoľníctvo 

v organizácii. „AIESEC funguje ako me-

dzinárodná spoločnosť. Má pobočky vo 

viacerých krajinách – každú s jej štruk-

túrou, oddeleniami, partnermi, s ktorými 

spolupracuje. Veľký rozdiel oproti iným je 

v tom, že u nás všetko riadia študenti a 

čerství absolventi,“ hovorí Zuzana Made-

rová, prezidentka AIESEC Bratislava.

AIESEC Bratislava sídli na tunajšej Eko-

nomickej univerzite. Jej členovia získavajú 

pracovné skúsenosti v oblasti ľudských 

zdrojov, projektového manažmentu, pre-

daja, fi nancií, marketingu či grafi ckého 

dizajnu. Barbora Priecelová, zodpovedná 

za oblasť ľudských zdrojov, tvrdí: „U nás 

v AIESEC majú vysokoškoláci príležitosť 

naučiť sa tímovej práci a bežne komuni-

kovať v anglickom jazyku. Už v mladom 

veku môžu viesť vlastný tím, organizovať 

konferencie alebo projekty. Všetci absol-

vujú tréningy u fi riem a starších členov 

organizácie. Popritom si budujú sieť kon-

taktov vo svete, môžu aj vycestovať na 

medzinárodný výmenný program.“

Členom sa môže stať študent vysokej ško-

ly aj absolvent do dvoch rokov od ukonče-

nia štúdia. Stačí si kliknúť na webovú strán-

ku tvojaskusenost.sk a vyplniť prihlášku 

do 5. 10. 2013. Výberový proces pozostáva 

z pohovoru a tímovej aktivity. Neskôr sa 

uchádzači selektujú podľa ich preferencií 

a schopností.

Pre väčšinu členov je AIESEC len za-

čiatkom ich práce na vlastnom profesio-

nálnom a osobnom rozvoji. Mnohí z nich 

vďaka AIESEC zistili, čo ich baví, v čom sú 

dobrí a ako ísť za vlastným cieľom. Orga-

nizácia, ktorá vznikla po druhej svetovej 

vojne, sa už desaťročia usiluje zbližovať od-

lišné kultúry, rozvíjať potenciál mladých 

ľudí a pozitívne tak pôsobiť na spoločnosť. 

Viac sa dočítate o AIESEC Bratislava, zahra-

ničných stážach, členstve a konferenciách 

na www.tvojaskusenost.sk
 Michaela Kadáková
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Narastajúci počet žiakov v kraji má za 

následok prekračovanie kapacít jednot-

livých základných škôl. Tento stav je naj-

viditeľnejší práve na začiatku školského 

roka. V programovom období 2007-2013 

nebol Bratislavský kraj oprávnený vy-

užiť fi nančné prostriedky na podporu 

infraštruktúry vzdelávania. Vzdelávacia 

infraštruktúra tu je v porovnaní s ostat-

nými regiónmi Slovenska v nevyhovujú-

com stave. V ostatných krajoch sa v tom-

to programovom období podporilo 788 

projektov. 

„Stav, v akom sú základné školy v Bra-

tislavskom kraji, nedovoľuje zabezpečo-

vať vzdelávanie na dostatočnej úrovni 

a ohrozuje aj mimoškolské aktivity žia-

kov,“ povedal predseda BSK Pavol Fre-

šo. Bratislavský samosprávny kraj chce 

využiť štrukturálne fondy EÚ v novom 

programovom období na rozširovanie 

kapacít základných škôl, modernizáciu 

športových areálov, telocviční, školských 

knižníc prístupných aj verejnosti. Kraj 

ďalej plánuje využiť fi nancie z EÚ aj na 

modernizáciu školských jedální a kuchýň 

a na podporu prírodovedných a technic-

kých predmetov modernizáciou odbor-

ných, fyzikálnych a chemických učební. 

Podľa údajov Ústavu informácií a prog-

nóz školstva bolo v roku 2012 v Bratislav-

skom kraji 131 štátnych, 12 súkromných 

a 11 cirkevných základných škôl, ktoré 

navštevovalo spolu 40 563 žiakov. Bra-

tislavský kraj je jediný, kde počet žiakov 

na základných školách od roku 2008 

kontinuálne narastá. Sieť základných škôl 

v Bratislavskom kraji sa preto musí pri-

praviť na výrazný nárast počtu žiakov, do 

roku 2017 môže dosiahnuť niekoľko de-

siatok percent. 

Materské školy bojujú s nedostatkom 

priestorových kapacít už dnes.

(mr), snímky BSK

Kraj chce podporiť základné školy
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Bratislavská župa spúšťa projekt Naša škôlka - Náš kraj 
Kraj poskytne obciam dotácie na zvýšenie kapacity materských škôl. Počet miest v škôlkach by 

sa do konca roka v niektorých samosprávach mohol zvýšiť o 10 až 15 percent.

Počet neprijatých detí do materských 

škôl v Bratislavskom kraji je v tomto 

roku približne na úrovni 1500 až 1700 

detí. To je dôvod, pre ktorý BSK spúšťa 

projekt Naša škôlka – Náš kraj. „Akútnu 

situáciu s materskými školami chceme 

riešiť v spolupráci so starostami. Brati-

slavská župa v rámci svojho dotačné-

ho mechanizmu aj vzhľadom na to, že 

v júni schválila nový Program hospo-

dárskeho a sociálneho rozvoja, dotova-

la nové miesta v materských školách,“ 

povedal bratislavský župan Pavol Frešo. 

BSK je pripravený poskytnúť mestám, 

mestským častiam a obciam v regió-

ne prostredníctvom dotácií fi nančnú 

pomoc vo výške od 5 do 8-tisíc eur na 

samosprávu. „Podmienkou je, že mes-

tá a obce musia vytvoriť nové miesta 

v materských školách ešte v tomto 

roku,“  povedal Pavol Frešo. 

V regióne je podľa župana približne 

20 samospráv, ktoré už majú rozpraco-

vané projekty na zvýšenie kapacít sta-

vebnými úpravami, pristavovaním ale-

bo vybavovaním nových priestorov, ale 

chýbajú im fi nančné prostriedky. Časť 

z nich poskytne BSK. „Predpokladáme, 

že do konca roka by sa kapacita miest 

v škôlkach regiónu mohla  zvýšiť o 10 

až 15 percent,“ doplnil Pavol Frešo.

V budúcnosti sa BSK v zmysle pri-

jatého PHSR bude podieľať na riešení 

tejto situácie. Nový PHSR podľa župana 

umožňuje podporovať aj predškolské 

zariadenia, predškolskú výchovu a kraj 

chce mať za partnerov obce, pretože tie 

najlepšie vedia, aká je situácia v ich mik-

roregióne. Kraj je jedným z regiónov, 

kde počet obyvateľov rastie, rozširujú 

sa prímestské konglomerácie a satelit-

né mestečká. Dôraz preto treba klásť na 

služby pre rodiny. (mr)

Pavol Frešo v rozhovore s pedagógmi
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Čítanie pod holým nebom bolo úspešné, 
na jar bude pokračovať

Počas leta sa Novomešťania na Kuchaj-

de a v parku na Račianskom mýte stretli 

so zaujímavou novinkou. Dvoma kniž-

ničkami, ktoré vytvorili šikovné ruky 

pracovníkov nášho EKO-podniku - Mari-

ána Slováka a Viliama Bartalského. Otvá-

ranie, zatváranie a dopĺňanie kníh si vza-

li na starosť ich kolegovia Ivan Michalec 

a Ľubomír Baránek.

V ponuke knižničiek s názvom Letné 

čítanie bola detská literatúra, romány, 

náučná literatúra aj časopisy. Knihy 

si návštevníci prírodného kúpaliska 

a parku mohli požičiavať bezplatne, a to 

aj na dlhšie a po prečítaní ich vrátiť na 

pôvodné miesto. Niektorí obyvatelia 

venovali do spoločného fondu knihy 

z vlastných preplnených knižníc. Poži-

čiavali sa v auguste aj v septembri, po-

kým to priaznivé počasie dovoľovalo.

„Dobrá myšlienka našla odozvu. Po-

čas budúceho leta sa chystáme projekt 

nielen zopakovať, ale aj rozšíriť jeho 

program o spoločné čítanie a besedy so 

spisovateľmi, spestrené vystúpeniami 

mladých amatérskych hudobníkov,“ ho-

vorí riaditeľka knižnice Jana Vozníková. 

„Podľa C. S. Luisa ,Čítame, aby sme sa 

uistili, že nie sme sami.’ V našich ma-

lých letných čitárňach platí tento výrok 

dvojnásobne. Kniha tu nie je len spoloč-

níkom, ale aj prostriedkom na nadvia-

zanie zaujímavých rozhovorov, nových 

priateľstiev, dôvodom vyjsť von, do par-

ku či k vode, medzi ľudí. Projekt tým 

získava nielen kultúrny, ale aj sociálny 

rozmer. Dokonca by sme mohli pove-

dať, že predstavuje akýsi test kultúry či 

kultúrnosti obyvateľov. To, že knižnič-

ky neboli poškodené, neprišlo k masív-

nemu úbytku literatúry, skôr naopak, 

sami čitatelia ich dopĺňali knihami 

(spokojní, že nemusia skončiť v kontaj-

neroch alebo zberniach surovín), potvr-

dzuje, že knihy a čítanie majú v našej 

spoločnosti ešte vždy trvalé miesto,“ do-

dáva Jana Vozníková. Jana Škutková

Snímka František Rajecký 

V školách, kde počítače v učebniach 

spĺňajú technické požiadavky na elek-

tronické testovanie, môžu využiť tento 

technologický pokrok a s jeho pomocou 

zvyšovať kvalitu svojho vzdelávania. Stačí 

podpísať rámcovú zmluvu o spolupráci 

s Národným ústavom certifi kovaných me-

raní vzdelávania (NÚCEM). V hlavnom mes-

te sa zapojilo do národného projektu na-

zvaného Zvyšovanie kvality na základných 

a stredných školách s využitím elektronic-

kého testovania už takmer sto škôl. Deväť 

z nich sú školy z Mestskej časti Bratislava 

– Nové Mesto. 

Projekt spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ 

je určený pre druhý stupeň základných 

škôl, stredné školy a osemročné gymnáziá. 

Školy, ktoré sa doň zapojili, budú mať bez-

platný prístup k rozsiahlej elektronickej 

databáze úloh - jej vznik je dôležitou súčas-

ťou projektu. Školy budú v jeho rámci čas-

tejšie a pravidelnejšie monitorovať úroveň 

vedomostí, zručností a kľúčových kompe-

tencií žiakov elektronickou cestou. Vďaka 

tomu získajú moderný, rýchly a bezpečný 

spôsob, ako si overovať vedomosti žiakov. 

Učiteľom elektronické testovanie zjedno-

duší vyhodnocovanie testov, nebudú ich 

musieť zdĺhavo ručne opravovať (ako je to 

v prípade písomiek) a žiaci získajú rých-

lejšiu spätnú väzbu, ako v teste „dopadli“. 

Na vyučovacích hodinách otestujú žiaci 

nové úlohy a testy vytvorené učiteľmi zo 

všetkých regiónov Slovenska. Do novem-

bra 2015 tak vznikne v rámci tohto národ-

ného projektu 30-tisíc nových úloh a 150 

testov pre druhý stupeň ZŠ a pre SŠ zo vše-

obecnovzdelávacích predmetov. 

Mária Grebeňová-Laczová, Národný ústav 

certifi kovaných meraní vzdelávania

Snímka František Rajecký 

Prváci z bratislavského Nového Mesta 

sa druhý septembrový týždeň učili me-

dzi zvieratkami. Novomestská samosprá-

va pre nich pripravila aj vzdelávací výlet 

do bratislavskej Zoologickej záhrady. 

Takmer štyristo žiakov z ôsmich základ-

ných škôl, ktoré sú v správe mestskej 

časti, sprevádzali po zoo počas piatich 

dní skúsení ošetrovatelia. Tí komentova-

ným sprievodom priblížili deťom život 

opíc, tigrov či medveďov. „Deťom sme 

tak chceli uľahčiť prechod od prázdnin 

k školským povinnostiam a ukázať im, 

že vzdelávanie môže prebiehať aj hra-

vou a veselou formou,“ povedal hovorca 

mestskej časti Marek Tettinger.

Projekt Učíme sa medzi zvieratkami 

prvýkrát pripravila Mestská časť Bratisla-

va – Nové Mesto vlani, vtedy sa výletu do 

bratislavskej zoo zúčastnilo vyše tristo 

detí s pedagogickým sprievodom.

 Ján Borčin, snímka František Rajecký

Žiakov budú testovať elektronicky 

Výlet do zoo
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Polícia radí seniorom
Starší ľudia sa neraz stávajú terčom 

násilných trestných činov. Ide o prípady 

lúpežných prepadnutí, krádeží, rôznych 

foriem ublíženia na zdraví a podvodov. 

Príslušníci policajného zboru Bratislava 

III preto zostavili súbor rád, ktoré po-

môžu seniorom nestať sa obeťou násilia, 

poradia, ako sa správať v prípade ohroze-

nia a na koho sa obrátiť.

 Ako predchádzať trestnej čin-
nosti páchanej na senioroch?

•  Nechoďte po uliciach mesta v ne-

skorých nočných hodinách, vyhýbajte sa 

tmavým, neosvetleným miestam,

•  venujte veľkú pozornosť svojej taške 

a kabelke, hlavne v dopravných prostried-

koch, nákupných centrách a na trhovis-

kách,

•  peniaze a osobné doklady noste od-

delene,

•  neprijímajte sprievod ponúkaný 

cudzími osobami, ochota môže byť len 

zámienkou, aby sa dostali do vášho bytu 

alebo domu, 

•  zamykajte dvere a cudzím osobám ne-

otvárajte, ani ich nepozývajte do obydlia,

•  využite všetky dostupné bezpečnost-

né prvky, napríklad retiazky na dverách, 

kľúče v zámke, elektronické zabezpečova-

cie zariadenia, vhodné sú bezpečnostné 

fólie na sklenej výplni okna či dverí alebo 

kovové mreže na vyvýšených prízemiach, 

kde je ľahký prístup páchateľa z ulice,

•  s neznámymi osobami, ktoré zazvonia 

pri dverách, komunikujte len cez zatvore-

né alebo pootvorené dvere zabezpečené 

retiazkou, a ak je to možné, pri komuniká-

cii s cudzími ľuďmi nebuďte sami,

•  nehovorte nikomu telefonicky číslo 

vašej kreditnej karty, občianskeho preu-

kazu, číslo poistky alebo číslo vášho účtu 

v banke.

 Čo robiť v prípade, 
ak ste sa stali obeťou?

•  Snažte sa dostať medzi ľudí, pod-

ľa možností do blízkosti vozovky, kde je 

väčší predpoklad, že si vás niekto všimne 

a pomôže vám,

•  volajte o pomoc, podľa možností te-

lefonicky privolajte políciu na známom 

telefónnom čísle 158 a udalosť oznámte,

•  zapamätajte si čo najviac informá-

cií o páchateľovi, čo má oblečené, aký je 

vysoký, pokúste sa odhadnúť jeho vek, 

odkiaľ prišiel a ktorým smerom unikal, 

proste všetko, čo by mohlo kriminalistom 

pomôcť,

•  snažte sa nepodľahnúť panike (sú-

streďte sa na to, čo sa deje, pomáha hlbo-

ký nádych a výdych),

•  nevyhrážajte sa páchateľovi udaním 

na polícii, aby ste ho nevyprovokovali 

k závažnejšej forme konania. 

Kpt. Patrícia Sikelová

Všetky snímky na tejto strane František Rajecký

Na vynovené miesta svojich stretnutí 

sa tešia dôchodcovia z klubu na Sibír-

skej. Dlho očakávaná rekonštrukcia 

denného centra sa rozbehla koncom 

leta a jeho členovia sa po jej dokončení 

budú môcť vrátiť do krajších priestorov. 

Nájdu tu opravené toalety, upravené 

kuchynky i pódium, novú podobu do-

stanú aj vstupné priestory. V budúcom 

roku plánuje mestská časť opraviť ešte 

klub seniorov na Športovej ulici – náš 

posledný, ktorý zatiaľ neprešiel rekon-

štrukciou. (jš)

Niektoré spomienky 
nevyblednú

Členovia základnej organizácie Slo-

venského zväzu protifašistických bo-

jovníkov so svojimi spoluorganizátormi 

pripravili v septembri spomienkové po-

sedenie pri príležitosti 69. výročia SNP 

v klube dôchodcov Zlatý dážď na Ra-

čianskej ulici. Spoločne s významnými 

hosťami spomínali na časy, ktoré v ich 

spomienkach stále rezonujú a mladšej 

generácii pripomenuli dôležitosť povsta-

nia v slovenských dejinách.

V klube na Sibírskej bude krajšie
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Či chceme alebo nechceme, musíme si 

priznať, že žijeme v dobe plastov. Veď až 

80 percent obalov je vyrobených práve z 

nich. Plasty sa často nepresne označujú 

ako „umelé látky“, pretože v nás evoku-

jú pocit, že nepochádzajú z prírodného 

materiálu. Opak je však pravdou. Vyrá-

bajú sa z ropy a ropa je neobnoviteľný 

prírodný zdroj, za ktorý doposiaľ ne-

poznáme náhradu. To znamená, že ak 

sa jedného dňa vyčerpá, s cestovaním 

dopravnými prostriedkami sa môžeme 

rozlúčiť. Napriek tomu, že plasty môžu 

obsahovať zmäkčovadlá, farbivá s tzv. ťaž-

kými kovmi kadmiom a zinkom (správ-

ne povedané: s potenciálne toxickými 

stopovými prvkami), ba v niektorých sú 

aj ftaláty (poškodzujú pečeň, spôsobujú 

rakovinu...), stále ich veľmi radi použí-

vame. Plasty tvoria sedem percent 
hmotnosti z celkového množstva ko-
munálneho odpadu. Keď zoberieme 

do úvahy celkové množstvo produkova-

ných odpadov (vrátane priemyselných 

a nebezpečných), produkcia plastov 
v SR nám vyjde na 280 kg/obyv. za 
rok, a to napriek tomu, že plasty majú 

pri veľkom objeme relatívne malú hmot-

nosť. Viete si predstaviť, koľko ropy by 

sme mohli ušetriť, ak by sme poctivo 

zhromažďovali plasty v žltých kontajne-

roch a opakovane ich využívali prostred-

níctvom recyklácie?

Jedným z významných triedených 

plastov sú všetkým dobre známe PET 

fľaše. Plnia sa do nich napríklad nápo-

je, sirupy, rastlinné oleje. PET fľaše sú 

podobne ako papier viacnásobne re-

cyklovateľné. Okrem opätovnej výroby 

fl iaš sa PET fľaše využívajú aj na výrobu 

oblečenia (fl ísové bundy z PET vlákna), 

kobercov, odpadkových košov, lavičiek 

(sú napríklad aj na novom ihrisku v No-

vom Meste) či ako náplň do „spacákov“. 

Pri separovaní je potrebné PET fľaše stla-

čiť, aby sme zmenšili ich objem, uzávery 

a etikety z nich nemusíme odstraňovať. .

Pripravené v spolupráci 

s DAPHNE – Inštitútom aplikovanej 

ekológie, www.daphne.sk

Snímka Rastislav Polák, zdroj OLO

Keď som sa prechádzala naším leso-

parkom, uvidela som auto rybárskej strá-

že. Pristavila som sa a požiadala strážcu 

pána Tibora Benčiča o jeho pohľad na 

život vo Vydrici.

Vydrica je dobre známa riečka. Od 

prameňa na Bielom kríži až po ústie do 

Dunaja pri Botanickej záhrade prekoná-

va 17 km. Málokto však vie, že vyviera 

pod jedným javorom a cestou priberá 

viaceré prítoky, vraj ich je až 34. Ale ne-

radím vám sledovať jej tok, krásny, ale zá-

ludný. Poriadne som pri jeho sledovaní 

poblúdila.

Vydrica je pomenovaná podľa vydry, 

tá tu už ale nežije. Zato ryby sa tejto 

krásnej riečky ešte nevzdali. Keď ju ry-

bári začali zarybňovať, prekvapilo ich, 

koľko pstruhov potočných vyskočilo na 

ich mladé jednoročné násady. Vybehli 

spod konárov a prakticky všetky požrali. 

Domáci pstruh si na nich pochutil. Pou-

čení znalci rýb tu odvtedy vysádzajú len 

plôdiky, tisíce kusov. A preto, aby rybári 

mali radosť z času stráveného na Vydrici, 

vysádza sa tu aj pstruh dúhový – krásna 

rybka, lákadlo malých aj veľkých vyzná-

vačov rybárskeho umenia. Úlovky pstru-

ha dúhového zmierňujú tlak na výlov 

domáceho potočného pstruha.

Aj tak sa dá chrániť rovnováha v tejto 

krásnej riečke. Keď sa v januári tohto 

roku spočítal úlovok za minulú sezónu, 

pstruh potočný predstavoval 237 kusov, 

kým pstruh dúhový dosiahol až 438 je-

dincov. Aj na tomto príklade vidieť úctu 

našich rybárov k prírode. Medzi strážou 

vody a rybármi existuje nepísaná doho-

da, že pstruh potočný sa po vylovení vráti 

do vody. Takže naši rybári sú aj ochranár-

mi. Na tomto toku sú s nimi dobré skú-

senosti. 

Do rybníkov, ktoré Vydrica nepretržite 

zásobuje vodou, sa dávajú násady kaprov. 

Tie sa dovážajú z Malých Levár, pstruh dú-

hový zo známych stupavských rybníkov. 

Je voda na Vydrici čistá, zdravotne ne-

závadná? Inými slovami povedané, môžu 

si doma na úlovkoch pochutiť nielen ry-

bári, ale aj ich rodiny a známi? Vari naj-

lepšou odpoveďou je výskyt rakov, tých-

to milovníkov čistej vody. Ešte stále sa tu 

pod skalami môžeme stretnúť s rakom 

riavovým i riečnym. Raky sú dôležitým 

bioindikátorom čistej vody.

Občas sa mi zdalo, že brehy Vydrice sú 

nahusto obsadené rybármi. Aj keď ich je 

veľa, chodia sem len tí, ktorí majú povo-

lenie, a celkový počet povolení neprekra-

čuje štyridsať. Viac by tento pstruhový re-

vír neuniesol. Navyše, ak rybár prekročí 

povolené množstvo výlovu, musí o povo-

lenku opäť požiadať.

Keď sme s pánom Tiborom Benčičom 

zastali na môstiku pri bývalej Rotunde, 

na chvíľku sme sa zapozerali do rieky. Ak 

budete mať trocha trpezlivosti a šťastie, 

uvidíte pstruha potočného, ktorý si tu 

pláva hore-dolu, a toto miesto považuje 

za akési svoje trvalé bydlisko.

Blažena Schenková

Snímka František Rajecký

Recyklovaním plastov šetríme ropu

Mnohostranne využiteľné PET fľaše 

Pstruh potočný – naša domáca ryba
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KAMZÍK v spomienkach ešte stále živých
Lesnaté časti Nového Mesta sú obdivované i navštevované, no pamätníkov svojej histórie 

takmer nemajú, keďže sú len veľmi riedko obývané. Kamzík a okolité lesy si však našli svoju 

kronikárku - aspoň na roky pred postavením druhej televíznej veže.

Na Kamzík - moje detstvo - mám pek-

né spomienky. S mamou sme bývali u jej 

sestry v horárni, kde bol horárom pán 

Július Gabčo. Bola to prízemná budova, 

v tom čase bez elektriny. Svietili sme 

petrolejovými lampami a sviečkami, čo 

malo pre mňa svoje čaro. Dodnes si spo-

mínam na nádherný petrolejový luster 

v hosťovskej izbe. Aj na telefón bez čísel-

níka, na ktorom sme museli točiť kľukou. 

Po každej väčšej búrke bol hluchý, pre-

tože káble medzi stromami sa popretŕ-

hali. Rádio sme mali na baterky, vodu zo 

studne. Vo veľkej záhrade, ktorá sa kon-

čila pri jazierku, stál altánok z brezového 

dreva, kde sme v letných mesiacoch pri 

stretnutiach s rodinou obedovali. Poobe-

de tam muži hrali mariáš, ženy s deťmi 

na prednom dvore sa venovali dobro-

tám tety Margity. Na nákupy sme chodili 

k pánovi Jančimu na Kolibu, do jeho ob-

chodu s miešaným tovarom. Nakupovali 

sme tam raz za 2-3 týždne do dreveného 

vozíka. Dolu šiel ľahko, na spiatočnej ces-

te to už bolo horšie, lebo budova stála na 

svahu. Nad záhradou dodnes vedie cesta, 

i výletná reštaurácia nad ňou ešte stojí. 

Jej prvým majiteľom bol pán Jánsky, po 

ňom pán Gustáv Radič. 

Za horárňou západným smerom bol ly-

žiarsky skokanský mostík, ktorý mal ne-

skôr aj umelú skĺznicu. Za doskočiskom 

bola polkruhová drevená stavba so stu-

dienkou ohraničenou múrikom takisto 

do polkruhu, tam sme sa zakaždým radi 

zastavili a osviežili pri návrate z návštev 

na Deviatom mlyne, kde bol horárom 

pán Pekár. Veľmi peknou časťou medzi 

Cvičnou lúkou a reštauráciou bola mest-

ská škôlka oproti jazierku. Pestovali sa 

tam stromčeky, ozdobné kríky a kvety 

pre mestské parky a záhrady. Správcom, 

architektom i záhradníkom tu bol pán 

Ján Pálfy. Škôlka bola skutočne nádher-

nou záhradou, škoda, že už zanikla. 

Zaujímavé boli letné divadelné pred-

stavenia Jánošíka. Pódium bolo na do-

skočisku skokanského mostíka a dreve-

né lavice vo svahu zjazdovky. Hľadisko 

bývalo vždy preplnené. Podľa rozprá-

vania mojej sesternice Betky, ktorá má 

dnes 83 rokov, hrávala Jánošíkovu Anič-

ku herečka Kveta Šírová. Pre mňa boli 

takéto predstavenia úžasným zážitkom, 

pretože herci sa prezliekali a upravovali 

u nás v horárni. Spomínam si aj na akad. 

maliara pána Stonnera, ktorý chodil po 

okolí maľovať a svoje „náradie“ si nechá-

val v horárni.

Po vypuknutí druhej svetovej vojny 

sa Kamzík stal strategickým miestom 

a môjho strýka z horárne evakuovali. Po 

skončení vojny sa do nej už nevrátil.

Začiatkom päťdesiatych rokov sa na 

Kamzíku organizovali branné cviče-

nia bratislavských stredných škôl, a to 

v zime i ku koncu školského roka. Tieto 

cvičenia sme mali radi, lebo vtedy odpa-

dlo vyučovanie. V zime sme sa tam cho-

dili lyžovať. Desiatu sme mali z domu 

a „k Radičovi“ sme chodili na dobrý čaj. 

Domov sme sa vracali cez Ahoj (Briežky) 

alebo cez vinohrady.

Aj televízna veža Kamzík patrí do his-

tórie tejto lesnatej časti Nového Mes-

ta. Jej výstavba sa začala 6. novembra 

1955, bola to oceľová konštrukcia. Ča-

som už nestačila, bolo potrebné postaviť 

novú televíznu vežu. Jej základný kameň 

bol položený na Kamzíku 12. októbra 

1967. Táto veža vysoká 192 m je dnes vý-

raznou dominantou bratislavskej pano-

rámy. Odstrel starej veže sa uskutočnil 

až po rokoch, koncom júna 1979.

 Lýdia Mareková

Snímky zo súčasnosti František Rajecký

U strýka pred horárňou



V roku 2013 vznikla Akadémia šer-

mu. Sídli v športovej hale Mladosť na 

Trnavskej ceste, kde je špecializovaná 

šermiareň. „Cieľom bolo vytvoriť kva-

litné šermiarske centrum, ktoré zastreší 

každého športovca od detí, hobby šer-

miarov až po slovenskú reprezentáciu. 

Chceme organizovať rôzne podujatia, 

a zároveň získať fi nančné prostriedky 

na podporu talentov,“ povedala mi tré-

nerka mládeže Karolína Belás. Lebo šer-

miari na Slovensku nemajú na ružiach 

ustlané, zo štátneho rozpočtu dostávajú 

len minimálne príspevky. Začínajúcim 

malým športovcom sa snažia poskytnúť 

odev a výstroj, no tréningy a cestovanie 

musia dotovať rodičia.

Má Slovensko úspešných šermiarov? 

pýtam sa sympatickej mladej trénerky. 

„Máme sa čím pochváliť. Napríklad Ja-

kub Joniak je majstrom sveta v junior-

skej kategórii v šerme fl euretom (2005), 

Dagmar Barániková, dnes už Cipárová 

získala tretie miesto na Majstrovstvách 

Európy do 23 rokov v šerme kordom 

(2011), Michala Cellerová je víťazkou 

európskeho pohára kadetov (2010-

2011). Majster Európy z roku 2003 At-

tila Érsek trénuje dnes našich mladých,“ 

uvádza ma do situácie.

Záujem medzi deťmi sa tréneri snažia 

vyvolať náborovými podujatiami, ale 

šerm u nás nemá takú popularitu ako 

napríklad v susednom Maďarsku. S vý-

chovou šermiarov sa začína už okolo 

siedmich rokov. Deti v kategórii MINI 

šermujú s plastovým kordom alebo so 

skrátenými zbraňami, ktoré majú nižšiu 

hmotnosť, ľahšie sú aj masky a špeciál-

ne mundúry.„Chceme talentované deti 

podchytiť čím skôr, kým sa začnú veno-

vať inému športu. Preto sme zaviedli aj 

gymnasticko-atletickú predprípravu pre 

päť až šesťročné deti. Na dosiahnutie 

špičkovej úrovne by mali začať najne-

skôr vo veku 9 až 11 rokov. V šerme tre-

ba zvládnuť náročnú techniku, nielen 

získať kondíciu,“ vysvetľuje Karolína 

Belás.

Môžu sa šermu venovať aj dospelí, 

ktorí už netúžia po súťažných trofe-

jách? zaujíma ma.

„U nás privítame každého. Dvakrát 

v týždni o pol ôsmej večer máme vy-

hradené hodiny pre hobby šerm. Otco-

via, ktorí od detstva túžili vyskúšať si 

rytiersky súboj, trebárs po zhliadnutí 

dobrodružných fi lmov, privedú k nám 

svoje deti a poteší ich, keď zistia, že to 

môžu zažiť aj na vlastnej koži. Na za-

čiatku dokážeme požičať výstroj deťom 

aj dospelým, aby si to mohol vyskúšať 

skutočne každý,“ usmieva sa trénerka.

Záujemca o šermiarsky šport potrebu-

je tri základné zručnosti. Je to rýchlosť 

reakcie na podnet, ďalej anticipácia, čiže 

predvídanie reakcie súpera, a nakoniec 

schopnosť rýchlo uskutočniť akciu. Tré-

ning sa zameriava na reakciu na podnety, 

zmeny situácií a podobne. „Dobré je, keď 

majú adepti rytmus - ak ho potom doká-

žu narušiť, nachytajú súpera na chybe. 

Každý šermiar má totiž obranné akcie, 

v ktorých vyniká. Súper sa ich snaží zis-

tiť a oklamať ho,“ dozvedám sa.

Dnes je šerm už bezpečný šport, oble-

čenie je prispôsobené dynamike súboja. 

Mundúr, nohavice aj spodná vesta šer-

miara sa vyrábajú z kevlaru, čo je mate-

riál, ktorý používajú aj astronauti. Odolá 

nárazu o sile 800 newtonov, maska do-

konca 1600 newtonov. 

„Rada by som vyzvala Novomešťa-

nov, ktorých rozhovor zaujme, aby 

prišli k nám do telocvične. Bližšie 

informácie nájdu na adrese 

www.akademiasermu.sk. 

Slovenský šermiarsky zväz pripravu-

je na 16. a 17. novembra Svetový pohár 

juniorov Memoriál Ferdinanda de Mar-

tinengo v športovej hale Elán na Bajkal-

skej ulici. Podujatie má vysokú úroveň 

s účasťou najlepších juniorov zo sveto-

vého pohára. Vstup divákov je voľný.

O týždeň neskôr, 23. a 24. novembra 

organizujeme mládežnícky turnaj žia-

kov a kadetov Cena Akadémie šermu. 

Tento turnaj bude v hale Mladosť na 

Trnavskej ulici 39 a my srdečne pozý-

vame všetkých čitateľov, aby sa s týmto 

krásnym športom prišli oboznámiť,“ 

lúči sa so mnou zanietená trénerka.

Zhovárala sa Jana Škutková

Snímky Andrea Sasvariová 

(Majstrovstvá Európy juniorov v Prahe, 

2007), Samuel Stolár (Olympijská 

kvalifi kácia, Bratislava 2012)

Šerm - šach v pohybe

16

Aj keď šermiarsky šport nepatrí na Slovensku k masovým aktivitám, v bratislavskom 

Novom Meste má odnedávna svoju významnú základňu. 
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Život na špičkách
V našom prvom sídlisku z liateho betónu dožíva generácia, 

ktorá sa doň nasťahovala ako prvá. Dnes už, žiaľ, viacerí z nich 

nie sú medzi nami a iní majú nielen deti, ale aj vnukov, dokon-

ca pravnukov. Je najvyšší čas spomenúť aspoň tie významné 

osobnosti, ktoré by sme si mali uchovať v pamäti. Jednou 

z nich je naša primabalerína Augusta Starostová-Herenyiová. 

Sedela som u nej, popíjajúc kávičku, a počúvala rozprávanie 

o rodine, v ktorej nik nemal k umeniu ďaleko. Samí umelci: 

herci, maliari, reštaurátori, tanečníci... 

V tejto rodine Augusta vyrastala v stre-

de Bratislavy na Žilinskej ulici. Tu stál ich 

malý domček a pri ňom parčík, ktorého 

stromy sa stali jej prvým telocvičným nára-

dím. Jej pohyblivosť si všimla spolužiačka 

a zaviedla ju o ulicu ďalej, na Karpatskú. 

Do tanečnej školy tam Augustu prijala 

v tom čase už známa balerína Ela Lehot-

ská-Fuksová. Jej talent pobadala okamžite 

a nasadila zodpovedajúce cvičenia. 

Po rokoch v telocvični nastúpila priamo 

do baletu Národného divadla, kde ju prijal 

Ján Bagar a Miroslav Kúra jej poskytol prí-

ležitosť ukázať, čo dokáže. Postupne pri-

šli aj vysnívané veľké roly. K tým, ktorým 

vdýchla dušu, určite patrila labuť z Labu-

tieho jazera, Júlia ako Romeova partnerka 

a láskou sklamaná Gizelle. Ale aj dramatic-

ká postava Lukrécie vo chvíli, keď sa vracia 

k svojim chlapom v roztrhaných šatách, 

ponížená, pokorená, a vyčíta im, prečo 

ju nechali uniesť k panovníkovi na prvú 

noc. Rada spomína aj na Popolušku, ktorú 

stvárnila s manželom Milanom Herenyim.

Divadlo i balet sú plné ľudských príbe-

hov, vznešených i bolestných. Všetky treba 

prežiť, precítiť, vyjadriť na javisku nielen 

pohybom, ale aj výrazom. Perfektná tech-

nika bez zodpovedajúceho výrazu nič ne-

znamená, a výraz Auguste nikdy nechýbal. 

A režiséri, choreografi ? Niektorí požado-

vali presnú realizáciu, niektorí pripustili aj 

osobný príspevok tanečníka. A partneri? 

Boli vynikajúci. Ich súhra s partnerkou 

musela byť naštudovaná na milimeter 

presne. Tie najťažšie – zdvíhané fi gúry - 

by sa ináč nevydarili. Hoci primabaleríny 

vážia veľmi málo, aj tak sú tieto fi gúry pre 

mužov náročné.

Potom prišlo naplnenie veľkého sna – 

návšteva Boľšovo teatra v Moskve. Na do-

skách slávna Maja Plisecká, Galina Uljano-

vová, návštevy predstavení a skúšky. Ruskí 

profesionáli sa ujali dvoch našich dievčat 

– stážistiek a dovolili im nahliadnuť aj do 

svojich utajovaných zákutí. Dievčatá neod-

dychovali, taký luxus si nechceli dovoliť, 

každú chvíľku využívali na vzdelávanie, na 

nové zážitky. Na pamiatku dostali mramo-

rovú sošku G. Uljanovovej, ktorá odvtedy 

zdobí domácu vitrínu a Augusta ju dodnes 

berie do rúk s posvätnou úctou.

K veľkým zážitkom patrí aj spomienka 

na cesty do Talianska, Francúzska a Švaj-

čiarska, kde po ich tanečných kreáciách 

na Dvořákove tance neutíchal potlesk. Zá-

padný svet sme očarili našou kultúrou. 

K spomienkam na veľké umelecké zá-

žitky sa obyčajne pridružia aj celkom oby-

čajné ľudské, s akými má každý z nás svoje 

skúsenosti. V tomto prípade to bola obuv. 

Pani Augusta ešte aj dnes rozpráva s pre-

žívaným utrpením: ´Mali sme premiéru 

a v šatni sme našli nové, krásne špičky. Tak 

výborne sedeli na nohe! Sedeli, ale boli 

nerozcvičené. Bolesti sa prejavili už v pr-

vej variácii, kŕče, tŕpnutie nôh. Čo s tým?´ 

Nuž, primabalerína si musí vedieť poradiť. 

Pozmenila kroky, veď ináč by nebola vydr-

žala. Čo si vypočula od choreografa, o tom 

radšej ani nehovorila.

Gusta zvládla všetko, čo jej prišlo do 

cesty, všedné úlohy i náročné dlhé hodiny 

cvičení. Svaly, ako povedal jeden z choreo-

grafov, si nič nepamätajú, treba ich neustá-

le trénovať. 

Škoda, že v našich sídliskách nie je ten 

kúsoček prijateľného verejného priestoru, 

kde by sme sa mohli stretávať, spoznávať, 

odovzdávať si skúsenosti. Takže aspoň 

článkom sa poďakujme našej spoluobyva-

teľke za zážitky my, ktorí sme ju videli na 

javisku, a mladým pripomeňme, akí vzác-

ni ľudia osídľovali naše sídlisko na Račian-

skom mýte.

Blažena Schenková

Na snímke z archívu 

Augusta Herenyiová a Titus Pomšár 

ako Júlia s Romeom, 

snímka so soškou od autorky textu
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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

INZERCIA:
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V bratislavskom Novom Meste pribudlo ďalšie miesto, kde 

budú môcť deti a mládež tráviť voľný čas. Knižnica Bratislava – 

Nové Mesto, ktorá je organizáciou mestskej časti, v stredu 12. 

septembra slávnostne otvorila vo svojich priestoroch na Pionier-

skej ulici č. 12 nové knižničné voľnočasové centrum. 

Centrum bude otvorené počas pracovných dní, deťom a mlá-

deži poskytne široké spektrum možností od hier až po vzdeláva-

nie. „Budú sa môcť zabaviť pri množstve tematických hier, kto-

ré súvisia so zážitkovým čítaním. K dispozícii budú aj počítače, 

žiaci si tu budú môcť urobiť domáce úlohy, prípadne sa doučiť 

školské učivo, v čom im rady pomôžu naše knihovníčky, ktoré 

sú bývalé učiteľky,“ spresnila riaditeľka novomestskej knižnice 

Jana Vozníková. V centre je aj prebaľovací kútik pre mamičky 

s bábätkami. Do budúcnosti knižnica zvažuje aj vyučovanie 

angličtiny pre najmenších. Raritou novootvoreného centra je 

hviezdna obloha so súhvezdiami, ktorú na strope centra vytvára 

400 malých svetielok. 

Knižnica Bratislava – Nové Mesto zároveň predstavila a sláv-

nostne uviedla do prevádzky aj ďalšiu novinku – bibliobox. Ide 

o zariadenie, ktoré bude klientom knižnice slúžiť na samoobsluž-

né vrátenie požičaných kníh. K dispozícii bude 24 hodín denne 

a 7 dní v týždni. „Bibliobox zlepší dostupnosť knižnice. Čitateľ 

bude môcť kedykoľvek vrátiť požičanú knihu, stačí, že ju vloží 

do tohto zariadenia a hneď v nasledujúci pracovný deň bude 

odpísaná z jeho konta,“ uviedla riaditeľka Jana Vozníková.

Bibliobox je umiestnený priamo pred vchodom do knižnice 

na Pionierskej. Jeho zriadenie fi nančne podporil aj Bratislavský 

samosprávny kraj.  (bor)

Novomestská knižnica otvorila voľnočasové 
centrum pod „hviezdnou oblohou“

0917 497 546, 0800 666 888

POŽIČIAME VÁM 
ALEBO ZREFINANCUJEME

TAKMER VŠETKO, AJ EXEKÚCIU

In
ze

rc
ia

 1
0-

05
-2

01
3

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 

Swing aj v októbri
Tí, ktorí sledujú, kedy v novomestskej Swing Café opäť zaznie originálny starý 
swing, prídu si na svoje aj v októbri. Kapela FATS JAZZ BAND, jediná svojho druhu 
na Slovensku, tam bude hrať v piatok večer 25. 10. o 19.30 h pod zvyčajnou 
hlavičkou Let´s swing it!

Krst pri sviečkach
Stredisko kultúry na Vajnorskej 12. septembra doslova praskalo vo švíkoch. Kontro-
verzný autor bestsellerov Jozef Banáš krstil svoju novú knihu KÓD 1. Za krstného otca 
si vybral podobne kontroverznú osobnosť Daniela Landu. Knihu uviedli do života 
nardovým olejom z Valeriány himalájskej, ktorým autor pokrstil aj KÓD 9. Celé podu-
jatie sa nieslo v mystickej atmosfére, na divadelne upravenom javisku v sále tlmene 
osvetlenej záplavou sviečok. Okrem účinkujúcich, moderátora Štefana Skrúcaného, 
herca Jozefa Vajdu a hudobného zoskupenia Janko Kulich & kolegium, sa v hľadisku 
nachádzali osobnosti kultúrneho a spoločenského života - veľvyslanec Indickej re-
publiky Rajiva Misra, bývalá premiérka Iveta Radičová, Ľubomír Feldek a ďalší známi 
spisovatelia, herci a speváci. Mária Priečinská,snímka František Rajecký

Čo chystá Kramárik?
 Podujatia, semináre

5. 10.  Burza jesenného a zimného 
detského oblečenia

7. 10. – 13. 10.  Medzinárodný týž(deň) 
materských centier – divadelné 
predstavenie pre deti

27.10. Tvorivá sobota – tvorivá dielňa pre deti (2-8 r.) o 16. h

 Kurzy a pravidelné aktivity
Pondelky   Cvičenie s bábätkami od 4 mesiacov do 2 rokov, 9. – 13. h
 Fit a shic s brušným tancom, 18.30 – 19.30 h

Utorky   Tancujme a hrajme v Kramáriku od 2 do 3 rokov, 9. – 10. h
 Arteterapia pre dospelých (a ich deti), 10. – 12. h
 Kurz Baby masáže od 3 mesiacov do 1 roka, 10.30 – 12. h

Stredy  Montessori herňa v anglickom jazyku 
pre deti od 1,5 do 3 rokov, 9.30 – 10.30 h

 Internationalplayroom, 10. – 12. h
 Cvičenie pre ženy, 18.30 – 19.30 h

Štvrtky Montessori herňa pre deti od 1,5 do 3 rokov, 9. – 11. h
 Komunikácia v angličtine pre rodičov, 17.30 – 18.30 h

Na každý kurz/aktivitu je potrebné sa prihlásiť, bližšie informácie nájdete na 
www.rckramarik.sk

 Herňa pre deti 
 doobeda pondelky, utorky, stredy 10. -12. h, 
 poobede utorky, stredy 16. -18. h
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Ľudia pracujúci s pôdou mali rok odnepamäti rozdelený 

sviatkami, ktoré signalizovali príchod období vhodných na 

orbu, siatbu, neskôr zasa ukončenie žatvy alebo oberačky. 

Tie sprevádzali obrady vďakyvzdania za úrodu, pri ktorých sa 

okrem hodovania naplno uplatnili kroje, hudba, spevy a tance, 

aby sa ľuďom uložili do pamäti v plnej kráse.

Nové Mesto má v znaku strapec hrozna. Vinice nad ním, žiaľ, 

už miznú, ale zvyklosti spojené s oberačkami sú Novomešťa-

nom blízke, aj keď sa už pokladajú za „mestských“ ľudí a hroz-

no oberajú nanajvýš vo svojich záhradkách. Folklórne súbory 

majú začiatkom septembra pohotovosť, je to vynikajúca príle-

žitosť ukázať sa. A tak sú pestré farby sprievodu s tradičným 

hroznovým vencom zakaždým rovnako svieže ako prítomné 

dievčatá... 

Tohtoročný sprievod v piatok 6. septembra opäť smeroval 

z Kuchajdy, kde sa slávnostne viazal hroznový veniec, do Kos-

tola Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici. Pred kostolom veniec 

ako symbol úrody čakalo požehnanie pána farára Bukovského, 

po horúcom slnečnom lete obzvlášť zaslúžené – vinári pred-

povedajú v ročníku 2013 excelentné moky. Ponúknutý guláš 

chutil účastníkom sprievodu aj bez vína. Mohli si ho dať o deň 

neskôr, v sobotu na zabávajúcej sa Kuchajde, v niektorom zo 

stánkov s tradičnými hodovými špecialitami. (vv)

Moderátor a zabá-

vač Richard Vrablec 

venoval v mene 

Najsympatickejšieho 

fi tnescentra STAR fi t 

Helene Vondráčkovej 

kyticu kvetov a per-

manentku do fi t-

nescentra platnú na 

100 rokov

Nočná diskotéka uzavrela kultúrny program

Detský tanečný 

súbor B.S.G.

Vďaka za sladkú úrodu

Rozlúčili sme sa s Kultúrnym letom

Všetky snímky na tejto strane František Rajecký

Netradičné preteky dračích lodí na hladine Kuchajdy



Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 

NOVÉ MESTO, VAJNORSKÁ 21
tel.: 44373771, 44372620

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

NOVINKA

2. 10. 2013, streda 19. h
KUS REČI s Jozefom Banášom a jeho hosťom 
Rasťom Piškom 
Príjemné stretnutie plné humoru, obohatené hrou 
na gitare a spevom

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY 

25. 10. 2013, piatok 19. h
COUNTRY bál

Tradičné, a predsa vždy nové Čaje o piatej 
každú sobotu o 17. h, hudba 60. - 90. rokov, 
žrebovanie vstupeniek 

12. 10. 2013 Za dychovkou na Vajnorskú 
s DH ŠARFIANKA

19. 10. 2013 Čaj o piatej s HS SATURN 

26. 10. 2013 Čaj o piatej s HS SKAN

KLUBOVÉ PODUJATIA

3. 10. 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

17. 10. 2013, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery SND, pre členov

22. 10. 2013, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, 
pravidelné stretnutia členov a záujemcov

25. 10. 2013, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia, pre záujemcov 
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky

30. 10. 2013, streda 17.30 h
Túlavé topánky

PODUJATIA PRE POZVANÝCH

23. 10. 2013, streda 10. h
Uvítanie novorodencov 

23. 10. 2013, streda 14. h
BABIČKA A DEDKO MČ Bratislava - Nové Mesto, 
fi nále 

VÝSTAVY

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

8. – 20. 10. 2013
Insitné umenie z Kovačice predstavuje DUK
Vernisáž 8. 10. 2013 o 17. h

22. – 31. 10. 2013
BRUNOVCE 2013, Medzinárodné sympózium 
profesionálnych maliarov
Vernisáž 22. 10. 2013 o 17. h

Návštevný čas výstav: pondelok - piatok 
14. h – 18. h, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí
Predpredaj vstupeniek: utorok – streda 
16. h – 19. h a jednu hodinu pred podujatím 
v SK BNM Vajnorská 21, tel.:02/44373763
Zmena programu vyhradená.

KURZY 

JAZYKOVÉ:
Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Taliansky jazyk I., 
II., III., IV. a V. ročník 

VÝTVARNÁ TVORBA:
Keramika pre deti, keramika pre dospelých 
Výtvarné techniky a Výtvarné štúdio 
akad. soch. M. Burmekovej 
Výtvarná škola akad. mal. D. Zacharovej

PRAKTICKÉ: 
FIMO – ŠIALENSTVO – mimoriadny kurz štyroch 
zaujímavých techník výroby šperkov so štyrmi 
lektorkami z ČR, 4. - 6. 10. 2013, začína sa 
v piatok o 18. h, končí sa v nedeľu o 12. h

Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia 

POHYBOVÉ: Joga pre dospelých

KONCERTY

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (ĎALEJ LEN VSZ) 

12. 10. 2013, sobota 8. h -13. h 
Medzinárodné VSZ mincí, medailí, odznakov, 
bankoviek, starých pohľadníc, kníh, fi latelie, 
plagátov, gramofónových platní

19. 10. 2013, sobota 8. h -15. 30 h 
Medzinárodné VSZ a predajná výstava minerálov, 
skamenelín a drahých kameňov

SEMINÁRE

Poznaj svoj hlas, Moderovanie a komunikácia, 
Etiketa a verejné vystupovanie, Rozvoj osobnosti

Bližšie informácie na č.: 02/ 44 37 26 20, 
02/ 44 37 37 71

Prenájom priestorov na semináre, spoločenské 
posedenia, prezentácie, tel. 44372620

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

PODUJATIA PRE DETI 

12. 10. 2013, sobota 16. h
O lúke, motýľovi a kvetinovej víle, 
bábkové divadelné predstavenie 

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 

5. 10. 2013, sobota, 10. h
Šatka múdrosti – sova, maľovanie na hodváb, 
spojenie s esenciou bohyne Athény (výnimočná 
príležitosť pre rodiča a dieťa od 6 – 7 rokov)

26. 10. 2013, sobota, 10. h
ZUMBA PARTY, príďte na tanečnú fi tnes party 
v štýle, ktorý rozhýbal svet, čaká vás prekvapenie - 
Mary Kay – kozmetika a líčenie

KLUBOVÉ PODUJATIA

16., 30. 10. 2013, streda 16. 30 h
Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine

KURZY  
Maľovanie na hodváb
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
VYT FIT 
Škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti 
od 15 mesiacov do 3 rokov s mamičkami na MD 
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy - začiatočníci, pokročilí 
Pilatesove cvičenia
Hudobné kurzy - hra na klavír, spev, hudobná 
teória pre deti, dospelých, seniorov
Angličtina pre deti
Na november 2013 pripravujeme 
predvianočný kurz maľovania na hodváb 
Kúzelné rozprávkové bytosti – trpaslíci a víly, 
informácie priamo v DK

Služby - prenájom priestorov na semináre, spolo-
čenské 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.


