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Milí Novomešťania,

viete, kto za posledný rok v Bratislave najviac 

investoval do škôl a škôlok? My – Nové Mesto, 

a to viac než 1 000 000 eur (30 000 000 Sk)! 

Toľko sme v minulosti plánovali zvládnuť za štyri 

roky. Zatepľovali sme, vymieňali okná, vytvorili 

štyri nové triedy pre škôlkarov a čo ma veľmi teší, 

odpojili sme Materskú školu Letná od vykurova-

nia Základnej školy Riazanská.

Nezostalo len pri školách a škôlkach. Zrekon-

štruovali sme Klub dôchodcov na Sibírskej, inves-

tovali do jaslí, vyčistili a oplotili dve tretiny jednej 

z najväčších skládok v Bratislave – na Zátiší., pre 

mladých sme otvorili krytý skate park. Na Račian-

skom mýte pribudli kamery, na Kuchajde zas cvi-

čebné zariadenia. Napriek tomu všetkému sme stále jednou z tých samo-

správ, ktoré fungujú bez dlhov a aj uplynulý rok sme skončili v pluse.

Tento rok ako volebný bude zaujímavý, a to hneď z dvoch dôvodov. 

Prvým dôvodom je zvyk časti politikov pracovať len pred voľbami. Preto 

sme od jesene začali vídať poslancov, ktorých sme dlho nevideli. A budeme 

ich vídať stále častejšie, lebo v sebe objavili lásku k deťom, seniorom, športu 

či brigádam. A druhým dôvodom je to, že tí politici, ktorých to jednoducho 

nebaví, alebo sa im nechce, či nevedia prísť aj s niečím dobrým, fungujú 

podľa hesla „čím horšie, tým lepšie“. Preto môžeme počítať s ďalšími trestný-

mi oznámeniami či vychádzaním neregistrovaných novín s vymyslenými 

menami autorov, ako sa to dialo pred voľbami do samosprávneho kraja.

Napriek týmto nepríjemnostiam sa sústredíme na to, čo je naozaj dô-

ležité – na Vás, Novomešťanov. S prvými investíciami začneme v apríli 

a pokračovať budeme až do novembra. Výmeny okien a striech, rekonštruk-

cia ihrísk, športovísk a parkov, ďalšie nové triedy pre škôlkarov či oprava 

ciest. V tomto roku urobíme zase viac pre to, aby sme mali naše Nové Mesto 

krajšie.

 Rudolf Kusý

Ako hospodáril 
Hlas Nového Mesta  str. 4

Les na Kolibe ohrozuje 
ziskuchtivosť  str. 6

Podoba športparku 
očami občanov str. 8

Čo sa nám podarilo 
za rok zmeniť str. 10

Žiaci spoznávajú 
ďaleké kultúry str. 15

Rozhovor s milovníkom 
stromov str. 16

Obálka: 
Voňavé šišky neodmysliteľne 
patria k fašiangom

Snímka František Rajecký

Rozsvecuje šedivé zimné dni vzrušením, sľubuje veselú spoločnosť a ne-

všedné zážitky. Bez ohľadu na vek. Nová identita princeznej, Indiána, vlka, 

sedmokrásky či námor-

ného kapitána a zme-

nený vzhľad priateľov v 

karnevalových odevoch 

robia z tejto fašiangovej 

zábavy Udalosť s veľ-

kým U. Áno, aj v škole 

a škôlke! Tam sa mamy 

na kostýmoch napra-

cujú asi najviac. Ešteže 

ich dielo býva zvečnené 

v rodinných fotoalbu-

moch. 

Čas karnevalov
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Mestská časť má v správe osem základných škôl. Rodičia musia zapísať do 

školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2014 dovŕši šiesty rok veku a dieťa, ktoré-

mu bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.  

Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občian-

sky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom 

dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. 

Deti sú zapisované do školy spravidla podľa školského obvodu, kde majú 

trvalé bydlisko. Zapísať treba aj telesne postihnuté deti – aby bolo možné 

včas zabezpečiť ich vhodné 

zaškolenie, alebo prijať ďal-

šie opatrenia (napr. zara-

denie do príslušného typu 

školy). 

Vo februári sa začínajú 

aj zápisy škôlkarov do dva-

nástich novomestských ma-

terských škôl – potrvajú od 

15. februára do 15. marca. 

Profi ly novomestských zá-

kladných a materských škôl 

a ďalšie informácie nájdete 

na stránke www.banm.sk

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pomohla 
pred Vianocami 449-im svojim obyvateľom, ktorí sa 
ocitli vo fi nančnej núdzi. V priebehu decembra im po-
skytla jednorazový fi nančný príspevok, na tento účel 
vyčlenila 17 380 eur.

„Výška príspevkov sa pohybovala v rozmedzí od 30  
do 70 eur, podľa toho, či išlo o jednotlivca alebo rodi-
nu. Každoročne sa im takto snažíme podať pomocnú 
ruku a spríjemniť  vianočné sviatky,“ povedal starosta 
Nového Mesta Rudolf Kusý. Vianočný príspevok sa 
v našej mestskej časti vypláca vždy na konci roka na 
základe zásad, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo. 
Dostávajú ho sociálne slabšie rodiny s nezamestna-
nými rodičmi, rodiny, ktorým boli deti zverené do sta-

rostlivosti, nezamestnaní Novomešťania, ktorí majú 
dlhodobo problém nájsť si prácu či osamelé matky 
s deťmi.

Najpočetnejšiu skupinu tvoria dôchodcovia, ktorí sú 
poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo ich mesačný 
dôchodok nepresahuje hranicu 340 eur, a zároveň je 
ich jediným príjmom. Táto hranica zostala v porovnaní 
s minulým rokom nezmenená. Peniaze samospráva vy-
platila občanom cez pokladnicu na miestnom úrade.

Nezabudlo sa ani na osamelých Novomešťanov. Na 
stredu 18. decembra bolo pozvaných asi 130 občanov 
do Strediska kultúry na Vajnorskej ulici na tradičné 
štedrovečerné posedenie s kultúrnym programom, ob-
čerstvením a vianočnými darčekmi.  Ján Borčin

Nezabudnite zapísať 
svojho prváčika a škôlkara

Vianočný príspevok dostalo 
vyše štyristo Novomešťanov

Prvým bábätkom 
roku 2014 v Novom 
Meste je Sofi a 

Prvým tohtoročným novo-
rodencom v bratislavskom No-
vom Meste je dievčatko, ktoré 
dostalo meno Sofi a. Na svet 
prišla 1. januára 2014 o 6.20 h 
v nemocnici na Kramároch. Váži-
la tri kilogramy a merala 46 cen-
timetrov. Sofi ina mamička Milada je prvorodička. 
„Pôrod bol veľmi rýchly, čo nás veľmi prekvapilo. 
Do nemocnice sme prišli o pol šiestej a už o 6.20 
som porodila,“ opisovala mamička Milada, ktorá 
pochádza z bratislavského Starého Mesta. Svoju 
dcérku hneď aj pochválila. „Tak ako v brušku aj 
teraz je veľmi poslušná, neplače, dobre spinká.“ 
Vo štvrtok 2. januára im prišiel do pôrodnice za-
blahoželať aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. 
Sofi i priniesol malé darčeky – podbradník, hrkál-
ku, mamičke knihu a rodinke štartovací príspevok 
200 eur. „Sofi nke rovnako ako jej mamičke pra-
jem predovšetkým pevné zdravie a veľa šťastia 
v živote,“ povedal starosta Rudolf Kusý. Vlani 
sa prvé bábätko v Novom Meste narodilo hneď 
v prvej sekunde roka 2013. Chlapček Oskar vážil 
2710 gramov a meral 46 centimetrov. 

 (bor)

V piatok 7. februára a v sobotu 8. februára sa v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

uskutoční zápis detí do prvých ročníkov základných škôl.  

KONTAKTY ŠKÔL
Cádrova 23 – 02/20 275 593, riaditel@zscaba.edu.sk
Česká 10 – 02/44 372 631, riaditel@zsceska.sk
Jeséniova 54 – 02/54 654 594, saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
Kalinčiakova 12 – 02/44 461 382, riaditel@skolakalina.sk
Odborárska 2 – 02/49 202 611, danekova1@post.sk
Riazanská 75 – 02/44 253 122, riaditel@zsriazanska.sk
Sibírska 39 – 02/44 253 786, partelova@sibirska.sk
Za kasárňou 2 – 02/44 250 803, riaditel@zszakasba.sk

KONTAKTY MATERSKÝCH ŠKÔL
Cádrova 15 – 02/20 275 596, skola@zscaba.edu.sk
Na Revíne 14 – 02/54 772 548, skola@zscaba.edu.sk
Osadná 5 – 02/44 372 501, osadna@zsceska.sk
Rešetkova 6 – 02/44 371 828, resetkova@zsceska.sk
Jeséniova 61 – 02/54 771 635, -352, 0904 830 903, 
skolka.koliba@gmail.com
Odborárska 2 – 02/49 202 616, skola@zsodborba.edu.sk
Letná 7 – 02/44 253 088, zsriazanba@gmail.com
Teplická 5 – 02/44 253 932, zsriazanba@gmail.com
Legerského 18 – 02/44 252 013, legerskeho@sibirska.sk
Šuňavcova 13 – 02/44 252 623, sunavcova@sibirska.sk
Šancová 65 – 02/55 562 464, skolka@zszakasba.sk
Pionierska 12/A – 0903 505 088, pionierska@sibirska.sk
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Mimoriadne ocenenie za viacnásobné 

bezpríspevkové darcovstvo krvi si v pon-

delok 9. decembra prišli prevziať na miest-

ny úrad darcovia krvi z bratislavského No-

vého Mesta.

Darcom oceneným zlatou, striebornou 

a bronzovou Jánskeho plaketou udelenou 

Slovenským Červeným krížom priznala 

mestská časť príspevok v celkovej hodnote 

tisíc eur. 

„Mnohí netušíme, že vedľa nás žijú zá-

chrancovia desiatok, možno stoviek živo-

tov. Sú to na prvý pohľad neviditeľní hrdi-

novia, ich krv však pomohla konkrétnym 

ľuďom. Som rád, že aspoň symbolicky 

môžem v mene všetkých obyvateľov No-

vého Mesta oceniť ich dlhoročnú nezištnú 

pomoc,“ povedal na adresu ocenených dar-

cov starosta mestskej časti Rudolf Kusý.

Pán Miroslav Svoboda je držiteľom me-

daily prof. MUDr. Jána Kňazovického, 

dostávajú ju ľudia, ktorí darovali krv sto 

a viac ráz. K darcovstvu krvi ho priviedol 

jeho otec, keď mal osemnásť rokov. „Prvý 

raz som šiel najmä zo zvedavosti, potom 

ma to chytilo,“ vraví. Hoci daroval krv už 

stodvakrát, priznáva, že pred ihlou má do-

dnes rešpekt. „Ten strach treba prekonať. 

Po prvom odbere človek po čase cíti, že 

v žilách má opäť plno krvi a môže ísť na 

ďalší odber.“ 

Pán Marián Matejovič je držiteľom bron-

zovej plakety a po dvanástich bezodplat-

ných odberoch krvi si stále pripadá ako 

nováčik. „Inšpirovali ma pred štyrmi rok-

mi moji kolegovia, prvý raz som daroval 

krv priamo na pracovisku do mobilnej 

odberovej jednotky.“ Vraví, že každý dar-

ca by mal počas svojho pôsobenia získať 

aspoň dvoch nových darcov krvi, lebo jej 

spotreba dlhodobo stúpa. 

 Marek Tettinger 

Základným pravidlom, ktoré prijala sú-

časná redakčná rada Hlasu Nového Mesta 

pri štarte svojej činnosti, je pravidelné 

zverejňovanie nákladov a výnosov spoje-

ných s vydávaním časopisu. Pokladáme 

za dôležité oboznamovať vás s výsled-

kami, aké sme dosiahli. Okrem iného aj 

preto, že z času na čas sa objavujú na túto 

tému nepodložené, skreslené informácie. 

V roku 2011 sme sa rozhodli rozšíriť ob-

sah a podstatne zvýšiť kvalitu, ktorá popri 

príjemnejšom zážitku čitateľov podporu-

je naše úsilie o vyššie príjmy z reklamy. Aj 

keď sa ekonomické prostredie na Sloven-

sku v posledných rokoch nevyvíjalo prá-

ve priaznivo, tento prísľub sa nám darí 

dodržiavať.

Náklady na redakčnú prípravu a tlač 

časopisu dosiahli v roku 2013 sumu 

63 111,28 eura, pričom výnosy z inzercie 

predstavovali 35 432,5 eura. To znamená, 

že z rozpočtu mestskej časti bolo na vy-

dávanie Hlasu použitých 27 678,78 eura. 

Naši dodávatelia sú pravidelne vyberaní 

formou verejného obstarávania, víťazia 

teda tí, ktorí predložia ponuku s najlep-

šou cenou. Dá sa povedať, že priemerné 

náklady na produkciu jedného čísla sa po 

celý čas odvtedy pohybujú približne na 

rovnakej úrovni, a tá nepresahuje nákla-

dy na vydávanie čierno-bielej niekdajšej 

verzie Hlasu Nového Mesta. 

Teší nás živá odozva, bohatá komuniká-

cia s našimi čitateľmi i pozitívne hodno-

tenia. Ďakujeme za vaše postrehy, návrhy 

aj príspevky a sme radi, že sa časopis stal 

zdrojom informácií pre obyvateľov Nové-

ho Mesta, ba neraz aj pre čitateľov z iných 

mestských častí. Jana Škutková

Ocenenie nezištnosti

O Hlase transparentne

Mám 34 rokov a po-

slancom miestneho 

zastupiteľstva som 

prvé volebné obdobie. 

Som šťastne ženatý, s 

manželkou sme spolu 

desať rokov a čakáme 

dieťa. Post miestne-

ho poslanca je mojou 

jedinou verejnou funkciou, kandidoval 

som na ňu až po tom, čo sa mi podarilo 

dosiahnuť aspoň malý životný úspech 

– založiť fi rmu a zamestnať niekoľkých 

ľudí. 

Som poslancom za Tehelné pole. Spo-

lu s kolegom – poslancom Danom Sláde-

kom sme takmer pred dvomi rokmi ini-

ciovali revitalizáciu detského ihriska na 

Plzenskej. V súčasnosti sa pracuje na pro-

jektovej dokumentácii. Práce na úprave 

verejného priestoru by sa mali začať už 

v tomto kalendárnom roku. V minulom 

roku sme tiež na základe podnetov mno-

hých občanov z dotknutých lokalít inicio-

vali niekoľko malých zmien v organizácii 

dopravy na Plzenskej, Hlučínskej, Českej, 

Priečnej a Tehelnej ulici. Výsledkom je 

zjednodušenie parkovania v problémo-

vých častiach týchto ulíc a o niečo vyššia 

bezpečnosť dopravy. 

Spolu so skupinou občanov i poslan-

cov miestneho zastupiteľstva sledujem 

prípravy na revitalizáciu priestoru býva-

lého cykloštadióna na ulici Odbojárov, 

priestoru železnice Filiálka aj prípravy 

na revitalizáciu verejného priestranstva 

Rešetkova – Osadná. 

Všetkým Novomešťanom zo srdca že-

lám priaznivý a úspešný rok 2014. Teším 

sa na ďalšie osobné stretnutia s vami!

0908544850
m.norovsky@gmail.com

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

Miestni poslanci sa predstavujú

Marek Norovský
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V tomto roku budeme hospodáriť 

s vyrovnaným rozpočtom takmer 23,3 

milióna eur. V porovnaní s minuloroč-

ným je vyšší o 2,8 milióna eur. Bežné vý-

davky a príjmy predstavujú 15,1 milióna 

eur. Kapitálové výdavky sú naplánované 

v objeme 8,2 milióna eur, kapitálové príj-

my dosiahnu 4,1 milióna eur, rozdiel sa 

pokryje z rezervného fondu. Rozpočet je 

už schválený miestnym zastupiteľstvom 

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Najviac na školstvo

Už tradične dávame najviac peňazí na 

školstvo a vzdelávanie – v kapitálových aj 

bežných výdavkoch spolu takmer desať 

miliónov eur. „Prioritou rozpočtu bude 

opäť rekonštrukcia a modernizácia na-

šich škôl a škôlok. Plníme tak sľub, kto-

rý sme si dali na začiatku – investovať 

a zlepšiť jestvujúci stav v každej základ-

nej a materskej škole, aby sme vytvo-

rili normálne podmienky na výchovu 

a vzdelávanie detí v Novom Meste,“ po-

vedala poslankyňa Andrea Vítková, spl-

nomocnenkyňa pre oblasť školstva..

V roku 2014 sa tak bude pokračovať 

v rekonštrukcii zatekajúcich striech na 

školách a škôlkach, v opravách systémo-

vých porúch opláštenia budov, zatepľo-

vaní, vo výmene nefunkčných okien či 

rekonštrukcii školských ihrísk. Na obno-

vu Základnej školy s materskou školou 

Riazanská je v rozpočte vyčlenených 

takmer 614 tisíc eur, na obnovu Základ-

nej školy s materskou školou Česká vyše 

510 tisíc a na Základnú školu s materskou 

školou Odborárska vyše 317 tisíc. Mest-

ská časť tu počíta aj s použitím peňazí 

z eurofondov. Ak sa prostriedky podarí 

získať, investície budú smerovať aj na 

Základnú školu s materskou školou Sibír-

ska (zateplenie striech a budov, výmena 

okien) a do škôlok na Jeséniovej (nad-

stavba, výmena okien, zateplenie), Na 

Revíne (zateplenie fasády, strechy, nová 

povlaková krytina, výmena okien), na 

Legerského a Šuňavcovej (v oboch prí-

padoch výmena okien, rekonštrukcia ka-

nalizácie, modernizácia výdajne stravy).

Aj s pomocou eurofondov

Na cestnú dopravu (výstavba, oprava 

miestnych komunikácií a investičné ak-

cie) pôjde v roku 2014 v rámci kapitá-

lových a bežných výdavkov viac než 4,2 

milióna eur. Revitalizovať sa budú aj par-

ky a verejné priestranstvá. Príspevková 

organizácia mestskej časti EKO-podnik 

VPS, ktorá zabezpečuje údržbu ciest, 

chodníkov, detských ihrísk či areálu Ku-

chajda, dostane na fungovanie príspevok 

vo výške 2 milióny eur.

Rozpočet počíta s balíkom takmer 

1,2 milióna eur z tzv. nórskych fondov, 

ktoré majú byť v Novom Meste využité 

napríklad na vybudovanie športparku 

v areáli bývalého cykloštadióna a obno-

vu a stabilizáciu gaštanice v lesoparku. 

 Ján Borčin

Prioritou modernizácia 
škôl a škôlok

Čo platí pred 
prezidentskými voľbami

Voľby prezidenta SR, pred ktorými 

stojíme, prinášajú niektoré adminis-

tratívne obmedzenia. Vyplývajú zo 

zákona SNR o obecnom zriadení (č. 

369/1990 Zb., § 2d). V období od vy-

hlásenia volieb, teda v čase od 19. de-

cembra 2013 až do 24. mája 2015 ne-

možno rozhodnúť o územnej zmene, 

určiť alebo zmeniť názov obce alebo 

jej časti, ba ani názov ulice alebo iného 

verejného priestranstva a číslovanie 

stavieb. Podobné obmedzenia platia aj 

pri iných významných voľbách v štáte, 

v prípade vyhlásenia referenda alebo 

sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Novomešťanom to oznámil pred-

nosta miestneho úradu Ing. Ľudovít 

Kollárik. (red)

Máme nové ulice
Od začiatku tohto roka máme v No-

vom Meste už aj ofi ciálne niekoľko 

nových ulíc pomenovaných podľa lo-

kalizácie prevažne po vínach. Pribudli 

ulice Krasňanská, Vlašská, Rýnska, Na 

Koziarke, Pinotová, Laurotová, Rubine-

tová a Sliačska (predlžujeme ju). V časti 

Vinohrady pribudne časom ešte Sväto-

vavrinecká ulica. Schválilo ju miestne 

zastupiteľstvo, musí si však počkať na 

súhlas mestských poslancov. Do evi-

dencie hlavného mesta zapísali aj meno 

priestoru pred Zimným štadiónom On-

dreja Nepelu – názov Námestie pri šta-

dióne vzišiel pred časom z hlasovania 

občanov v ankete.  (red)

Dar klientom 
sociálnej výdajne

Sponzorský dar v hodnote 1000 eur 

venovala na nákup drogériového tovaru 

a hračiek pre vyše 200 sociálne odkáza-

ných obyvateľov našej mestskej časti, 

ktorí pravidelne navštevujú sociálnu vý-

dajňu potravín a iného tovaru, spoloč-

nosť TESCO STORES SR, a.s. Predstavite-

lia samosprávy oceňujú tento príkladný 

počin. Mestská časť Bratislava – Nové 

Mesto, oddelenie sociálnych služieb, vy-

slovuje spoločnosti TESCO STORES SR, 

a.s. v mene sociálne odkázaných obyva-

teľov úprimnú vďaku, pretože im do-

kázala aj takýmto spôsobom spríjemniť 

vianočné a novoročné sviatky. (mr)

Členovia miestneho zastupiteľstva Jozef Bielik, 

Katarína Augustinič a Edita Pfundtner
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Nové Mesto odstránilo jednu z naj-

väčších čiernych skládok v Bratislave. 

V novembri vyčistilo veľkú časť lokality 

Zátišie. Nákladnými autami odtiaľ vy-

viezli vyše tisíc ton odpadu. 

„Okamžite robíme aj opatrenia, aby 

sa skládka nevrátila späť. Vyčistenú 

plochu oplotíme a zabezpečíme moni-

torovacím systémom,“ povedal posla-

nec Richard Mikulec..

Naloženie, likvidácia a odvoz odpa-

du trvali približne poldruha týždňa. 

V nasadení bolo viac než 20 pracov-

níkov novomestského EKO-podniku 

verejnoprospešných služieb. So súhla-

som majiteľov a na základe statického 

posudku odstránili zo Zátišia aj vyše 

120 starých garáží. V torzách mnohých 

z nich prebývali ľudia bez domova. Ďal-

šie garáže prídu na rad tohto roku.

Pokračovať má aj odvoz odpadu 

z ďalšej časti tejto lokality. „Do konca 

budúceho roka chceme mať zo Záti-

šia bezpečné a čisté miesto,“ povedal 

starosta Rudolf Kusý. Mestská časť 

bude podľa neho prísne trestať každý 

pokus o navezenie nového odpadu. 

Nové Mesto spolupracuje pri čistení 

Zátišia aj s dobrovoľníckymi organi-

záciami a s Domovom sv. Jána z Boha, 

ktorý sa v rámci pracovných terapií 

a resocializácie venuje ľuďom bez do-

mova. (red) 

Pohľady z Nového Mesta smerom ku 

Karpatom sa opierajú o príťažlivú zelenú 

kulisu Podhorského pása s vinohradmi 

ukončenými tmavším lemom lesa. Posled-

né mesiace ukázali, že vzácny prírodný 

pás je vážne ohrozený. Špekulanti s po-

zemkami hľadajú cesty, ako sa kde-tu lesa 

či vinohradu zbaviť – hoci aj v chránenej 

prírodnej oblasti – a po ich výrube získať 

výnosné stavebné pozemky „s výhľadom 

na mesto“. O územnom pláne zóny Pod-

horský pás, v ktorom sa nijaká bytová vý-

stavba neplánuje, a teda ani nepovoľuje, 

buď nevedia, alebo ich jeho existencia 

nezaujíma. 

Mnohí Kolibčania zavetrili nebezpe-

čenstvo už na jeseň po bleskovom výrube 

stoviek stromov „zameneného“ lesa. Sú 

nahnevaní a bdelejší než predtým. Nevá-

hali protestovať pred ministerstvom pô-

dohospodárstva, ani zalarmovať políciu. 

Mestská časť dala podnety na obvodný 

úrad, prokuratúru, ministerstvo pôdo-

hospodárstva i Slovenskú inšpekciu život-

ného prostredia. Pred Vianocami starosta 

požiadal políciu, aby pozemky monito-

rovala a nedovolila vyklčovať pne. Preto 

tam teraz môže prebiehať meranie a počí-

tanie stromov, a teda i vyčísľovanie škôd. 

Zatiaľ ich narátali vyše 500. Vyšetrovanie 

odhalilo falšovanie úradných dokumen-

tov, stopy vraj vedú dosť „vysoko“. 

Osud špekulantov bude pre budúc-

nosť veľmi významný. Ak sa ukáže, že 

ich drzosť nevedie k cieľu, naopak, 

bude potrestaná, môže to poslúžiť ako 

prevencia a odradiť podnikavcov od 

ďalších pokusov nabaliť sa na úkor na-

šich prírodných hodnôt. A naopak...

Podstatné je zatiaľ to, že napriek veľkosti 

zdevastovanej plochy bude na nej vraj po 

čase opäť stáť les. Dúfajme. Alebo sa vin-

níkom predsa len podarí zamiesť hroziaci 

škandál pod koberec?

 Viera Vojtková

Obyvatelia z okolia budúceho sídliska medzi 
Škultétyho a Kominárskou ulicou sa v decembri 
zúčastnili diskusie o pripravovanej výstavbe v tejto 
lokalite. Pre niektorých to bola možnosť doplniť si 
základné informácie, ďalších zaujímalo, ako sa vy-
víjajú plány na riešenie dopravy, doteraz neuzavreté 
(nové spojenia okolitých ulíc, naliehavo potrebné 
priečne spojnice Račianskej s Kukučínovou, možné 
rozšírenie Račianskej ulice, nové svetelné križovatky 
na Kominárskej, budúce cyklistické trasy v tejto ob-
lasti, priechody pre chodcov a iné). Starosta Rudolf 
Kusý zopakoval požiadavky našej mestskej časti na 
investora, architekt Penty Michal Oborný prezento-

val súčasný stav projektovej prípravy po pripomien-
kach, ktoré odzneli v minulých diskusiách. Ustálila 
sa napríklad výška najvyššej z nových obytných 
budov – rešpektuje výšku blokov na náprotivnom 
staršom sídlisku - niekdajšej „Februárke“. Práve ich 
obyvatelia vystupovali dosť ostro proti rozširovaniu 
Račianskej na úkor zelene v obavách z dopravného 
ruchu, a najmä hluku. Ďalší sa obávajú, že Račian-
ska bude hlučnejšia pod vplyvom novej zástavby, 
ktorá navyše obmedzí preslnenie okolitých bytov. 
Diskutovalo sa dokonca o vetroch prevaľujúcich 
sa z karpatského chrbta, keďže niektorých obyva-
teľov z okolia znepokojuje otázka, či sa Račianska 

nezmení na „veterný kaňon“. Architekt Oborný mal 
čo vysvetľovať. Projektom sa zaoberá aj občianske 
združenie Cyklokoalícia, na stretnutí zaň vystúpil 
Peter Netri.

V každom prípade je rozšírenie informácií o bu-
dúcnosti daného územia užitočné. Nezaškodí ani 
hlbší pohľad ľudí do „projektovej kuchyne“, ktorý 
odhalí, koľko zásad, noriem a inštitúcií je potrebné 
rešpektovať a koľko alternatívnych riešení zvážiť pri 
tvorbe súčasnej bytovej výstavby. Pritom ide „len“ 
o novú zástavbu na území 120.000 m2, pravda, na 
území významnom aj z celomestského hľadiska.

 Viera Vojtková

Zo Zátišia sme vyviezli vyše tisíc ton odpadu 

Klepnú im po prstoch?

Diskutuje sa o výstavbe na Škultétyho 
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V podvečer 13. novembra 2013 sa 

v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto 

diskutovalo o Filiálke, o jej terajšej a budú-

cej podobe. Verejnú diskusiu organizovali 

občianske iniciatívy Zelená hliadka a The 

Gardener v spolupráci s Mestskou časťou 

Bratislava - Nové Mesto. 

Areál železničnej stanice Bratislava - Fi-

liálka je dlhé roky opusteným a zanedba-

ným priestorom v širšom centre Bratisla-

vy. V súvislosti s Filiálkou sa posledné roky 

hovorilo o projekte TEN-T, o budovaní 

európskeho železničného koridoru a súvi-

siacej infraštruktúry. Projekt bol však vlani 

pozastavený na základe výsledkov štúdie 

realizovateľnosti dopravného systému. Re-

vízia projektu je avizovaná na budúci rok, 

no zatiaľ nie je známa ani podoba tohto 

projektu, ani termíny, v ktorých by sa mal 

realizovať. 

Areál Filiálky však existuje bez ohľadu na 

to, či sa niečo buduje, alebo nie, a predsta-

vuje každodennú realitu pre stovky ľudí, 

ktorí v okolí bývajú a každý deň areálom 

prechádzajú. Výhľad na zmeny a prestavby 

v budúcnosti - o päť, desať či viac rokov - je 

príliš vzdialený, človek tu žije práve teraz. 

Otázkou ostáva, čo by sa tu malo a mohlo 

realizovať už dnes, v medziobdobí pred 

prestavbou a ako by zmeny mohli prispieť 

k pozdvihnutiu samotnej lokality a bez-

prostredného okolia.

Na diskusiu prišli v hojnom počte (asi 

80 ľudí) predovšetkým lokálni obyvate-

lia. Matúš Čupka, autor myšlienky Zele-

nej hliadky a Dávid Vereš za občiansku 

iniciatívu The Gardener predstavili svoje 

aktivity a zmeny, ktoré sa podarilo zreali-

zovať za uplynulý rok v areáli železničnej 

stanice Bratislava - Filiálka. Ukázali, ako 

jednoduchými zásahmi zlepšili čistotu, 

bezpečnosť, prístupnosť a priateľskosť 

tohto areálu. Dobrovoľníci v koordinácii 

so Železničnou spoločnosťou Slovensko 

odstránili z areálu desiatky ton odpadu, 

postavili provizórny priechod cez koľa-

jisko, na miesta, kade denne prechádzajú 

stovky ľudí, umiestnili odpadkové koše, 

spravili kvetinovú výsadbu, začali s obno-

vou budovy železničnej stanice. Zároveň 

predstavili návrhy na ďalší rozvoj Filiálky 

v blízkej budúcnosti.

Verejnosť mala možnosť vyjadriť v dis-

kusii názory na doteraz realizované zásahy 

a podeliť sa o predstavy týkajúce sa budú-

cej podoby, aktivít a programu na Filiálke. 

O slovo sa v priebehu dvojhodinovej dis-

kusie prihlásili mnohí a paleta podnetov 

bola naozaj pestrá. Podnety sa týkali vý-

sadby novej zelene a vytvorenia parku, 

dobudovania ďalších priechodov, riešenia 

dopravy či parkovania v lokalite, posilne-

nia identity a historického odkazu Filiálky. 

Odzneli nápady, ako zvýšiť bezpečnosť 

a čistotu areálu, ako posilniť atraktivitu, 

priateľskosť a využívanosť priestoru vďaka 

umiestneniu bežeckej dráhy, fi tnes prvkov, 

ihrísk, fontánky s pitnou vodou, knižničky 

či venčiska pre psov. 

Organizátori veria, že diskusia o Filiálke, 

na ktorej odznelo mnoho podnetov a ná-

zorov občanov Bratislavy, bola len prvou 

z mnohých. Cieľom stretnutia bolo nielen 

prezentovať doterajšie kroky a úspechy, 

ale zároveň vytvoriť priestor na výmenu 

myšlienok či vzájomné spoznávanie sa 

a prezentovanie nápadov na lepší život 

v tejto bratislavskej lokalite.

 Zuzana Žúžiová

Snímka František Rajecký

Verejná diskusia: 
FILIÁLKA DNES A ZAJTRA

Súťaž na prenájom lanovky
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vyhlasuje obchodnú verejnú 

súťaž na uzatvorenie zmluvy o prenájme LANOVKY ŽELEZNÁ STUD-
NIČKA – KAMZÍK (vrátane príslušenstva: časť stavby hornej stanice, 
stavba dolnej stanice, stožiare lanovej dráhy. Visutá osobná sedačko-
vá jednolanová obežná lanová dráha s neodpojiteľnými vozňami a pri-
slúchajúce pozemky).

Podmienky súťaže je možné získať na adrese Miestny úrad 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, 
III. poschodie, číslo dverí 305 – oddelenie právne, podnikateľ-
ských činností a správy majetku, alebo si ich stiahnuť zo stránky 
http://banm.sk/data/att/3057.pdf

Viac informácií poskytne Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková, 
02/49 253 133, pravne@banm.sk (právna časť), Stanislav Pavlovič, 
0903 715 991, pavlovic@ekovps.sk (technická časť).

Záujemcovia sa môžu zúčastniť na obhliadke v telefonicky vopred 
dohodnutých termínoch (02/49 253 133, 0903 715 991).

Súťažný návrh v slovenskom jazyku je potrebné spolu s prílohami 
doručiť (nielen odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne 
Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto v termíne do 31. marca 
2014 do 12. h v zalepenej obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ 
VEREJNÁ SÚŤAŽ – LANOVKA 2 - NEOTVÁRAŤ!“

Atraktívne nebytové priestory na Kolibe
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na 

predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 
nebytového priestoru na Jeséniovej ulici č. 43 v Bratislave:
- celková rozloha 172 m²
- 1. nadzemné podlažie bytového domu
-  kancelárske/administratívne priestory, prípadne poskytovanie služieb alebo 

prevádzkovanie obchodu, alternatívne poskytovanie sociálnych služieb
Podmienky súťaže je možné získať na adrese Miestny úrad Bratislava – Nové 

Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, III. poschodie, číslo dverí 305 – oddelenie 
právne, podnikateľských činností a správy majetku, alebo si ich stiahnuť zo strán-
kyhttp://banm.sk/data/att/3056.pdf

Viac informácií: Mgr. Marianna MoravcováTomčíková, 02/49 253 133, -152, 
pravne@banm.sk (právna časť), Alžbeta Andrášiková, 02/49 253 318, 
spravabytov@banm.sk

Záujemcovia sa môžu zúčastniť na obhliadke v telefonicky vopred dohodnutých 
termínoch (02/49 253 318).

Súťažný návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami je potrebné 
doručiť (nielen odoslať) poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úra-
du Bratislava – Nové Mesto v termíne do 15. februára 2014 do 12. h v zalepenej 
obálke s výrazným označením „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 2 – Jeséniova 43 - 
NEOTVÁRAŤ!“
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Počas novembra a decembra 2013 sa 

uskutočnili ďalšie stretnutia s obyvateľ-

mi Bratislavy, aby sa defi novali vhodné 

funkcie, aktivity a podoba budúceho 

verejného parku, ktorý má vzniknúť na 

mieste po bývalom cyklistickom štadió-

ne na Tehelnom poli. Zámer vybudovať 

nový verejný park v našej mestskej časti 

sa rieši od polovice roka 2013 a aktív-

ne zapájanie verejnosti je dôležitou sú-

časťou celého procesu. Cieľom je zistiť 

aktuálne potreby v lokalite, predstavy 

a preferencie obyvateľov, tie následne 

premietnuť do projektu, a tak vytvoriť 

naozaj kvalitný verejný priestor. 

Mestské zastupiteľstvo na svojom jú-

novom zasadnutí zverilo opustený areál 

bývalého štadióna do správy mestskej 

časti, aby sa tu vybudoval verejný park so 

zameraním na šport a rekreáciu. Udialo 

sa to po tom, čo mestská časť zažiadala 

o zverenie na základe výsledkov verejnej 

diskusie na tému Čo ďalej s bývalým 

cyklistickým štadiónom, ktorá sa usku-

točnila v máji 2013. V diskusii sa obyva-

telia vyslovili prevažne za verejný park s 

kvalitnými plochami zelene a športovo-

rekreačnými aktivitami pre všetky ge-

nerácie, ktorý by nadviazal na športové 

tradície a identitu lokality.

Čo značí načúvať verejnosti

Pri projektoch týkajúcich sa verejných 

priestorov, a obzvlášť pri projektoch ta-

kéhoto významu a veľkosti je dôležité 

precízne zadefi novať budúce funkcie, vy-

bavenie, aktivity a program. Od správne-

ho nastavenia závisí celkové fungovanie, 

úspešnosť, udržateľnosť a atraktivita ve-

rejného priestoru. Štandardne býva toto 

nastavenie „nadiktované“ zhora - mes-

tom, investorom, architektom. Praktické 

skúsenosti z predchádzajúcich projektov 

však ukazujú, že takýto prístup často ne-

vedie k dobrým výsledkom a efektívne-

mu preinvestovaniu verejných fi nancií. 

Hľadanie podoby verejného priestoru je 

komplexný proces, v ktorom nie sú dô-

ležité len architektonické či technické 

parametre stavby, dôležitým aspektom 

je sám človek a jeho vzťah k danému 

priestoru. Preto mestská časť pri tom-

to projekte skúša iný prístup, chce ísť 

cestou počúvania verejnosti. Odpovede 

na otázky chce hľadať so všetkými zain-

teresovanými stranami – s obyvateľmi, 

odbornou verejnosťou, lokálnymi pod-

nikateľmi, inštitúciami a organizáciami. 

Silná spoločná vízia je predpokladom 

na vytvorenie naozaj úspešného miesta, 

ktoré zvýši kvalitu života v lokalite. 

Popri verejných stretnutiach s oby-

vateľmi, s predstaviteľmi lokálnych or-

ganizácií a podnikateľského sektora sa 

realizujú prieskumy verejnej mienky a 

dotaznikový prieskum. Nadviazala sa 

spolupráca s Fakultou architektúry STU 

- jej študenti vo svojich semestrálnych 

prácach riešili danú lokalitu. Všetky zo-

zbierané podnety, nápady a inšpirácie 

od odbornej i laickej verejnosti predsta-

vujú vstupy, ktoré sa spracúvajú do zada-

nia architektonického návrhu nového 

verejného parku. 

Klady a zápory lokality

Dotazník, ktorý mestská časť distri-

buovala v októbri a novembri, vyplnilo 

približne 150 respondentov. Opýtaní vy-

zdvihli pozitíva lokality, napríklad dobrú 

dostupnosť a výhodnú polohu priestoru, 

množstvo zelene a dobrú občiansku vy-

bavenosť. Za jej negatíva a problema-

tické črty, ktoré sa žiada riešiť, označili 

parkovanie, necitlivú novú výstavbu, ne-

dostatočnú údržbu verejných priestorov 

a nedostatok oddychových zón. Privítali 

by viac otvorených zelených plôch s do-

stupnými voľnočasovými a športovými 

aktivitami. Tieto základné podnety boli 

prehlbované a konkretizované na ďal-

ších verejných stretnutiach. 

V novembri 2013 sa uskutočnilo pláno-

vacie stretnutie s obyvateľmi v priesto-

roch Základnej školy na Kalinčiakovej 

ulici. Úlohou bolo detailnejšie opísať jed-

notlivé aktivity a vybavenie, aké by ľudia 

v parku radi videli, alebo práve naopak, 

o aké tam nestoja. V pracovných skupi-

nách obyvatelia riešili podnety týkajúce 

sa zelene, športu, rekreácie a ďalších sú-

visiacich aspektov. Prispeli množstvom 

nápadov a zaujímavých podnetov. Roz-

právalo sa o špecifi kách lokality, o kaž-

dodennom živote a fungovaní Tehelné-

ho poľa. Riešilo sa zlepšenie dostupnosti 

a prepojenie areálu na okolité priestory, 

zlepšenie parkovania v lokalite, diskuto-

valo sa o bezpečnosti budúceho areálu, 

jeho údržbe a čistote. Opäť zazneli už 

tradičné požiadavky, napríklad vysade-

nie vyrastenej zelene, vytvorenie príjem-

ných miest na prechádzky, na sedenie a 

pikniky s lavičkami a altánkami, zriade-

nie bufetu, kaviarne, detského ihriska 

či vodných plôch. Objavili sa návrhy na 

vybudovanie rampy na skateboarding, 

bežeckej dráhy, multifunkčného športo-

Podoba budúceho verejného 
parku čoraz konkrétnejšia
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vého ihriska, cyklistickej dráhy a ihriska 

na petanque. Hľadali sa možnosti, ako 

poukázať na bohatú športovú históriu 

lokality a priblížiť ju širokej verejnosti 

napríklad formou náučného chodníka 

či zaujímavou expozíciou. Debatovalo 

sa o možnosti využiť potenciál súčasnej 

modulácie terénu na vytvorenie amfi te-

atrálneho sedenia alebo využitia svahov 

na iné aktivity, napríklad na sánkovanie.

 Po besedách a dotazníkoch 
aj hlasovanie

O nápadoch na aktivity a vybavenie 

parku sa mohli ľudia vyjadriť pri ďalších 

dvoch príležitostiach v decembri 2013 - 

v Atlantis Centre na Kolibe a v Stredis-

ku kultúry na Vajnorskej počas Charita-

tívneho bazára. Verejnosť sa tam mohla 

dozvedieť viac o projekte nového verej-

ného parku v mestskej časti a pomôcť 

s jeho plánovaním kreatívnou a zábav-

nou formou. Boli pripravené panely 

s inšpiračnými obrázkami, za ktoré 

mohli ľudia zahlasovať. Zbierali a spiso-

vali sa však aj doplňujúce pripomienky 

a nové podnety od zúčastnených. Ľudia 

privítali túto aktivitu mestskej časti - pod-

nety počas dvoch popoludní odovzdalo 

vyše 130 respondentov. Hlasovali najmä 

za vytvorenie otvorenej trávnatej plochy 

na pikniky, oddych a voľné loptové hry, 

za dôležitú pokladali výsadbu kvalitnej 

zelene a trvalkových záhonov. Veľký zá-

ujem prejavili o prvky súvisiace s využi-

tím vody - v novom verejnom priestore 

by privítali vodnú fontánu alebo brodis-

ko pre deti. Značný počet hlasov pride-

lili ľudia pódiu na malé koncerty a kul-

túrne podujatia, náučnému chodníku 

a priestoru, ktorý by umožňoval organi-

zovanie aktivít ako napríklad letné kino 

či tanečné večery. Z možností na športo-

vé aktivity vyberali predovšetkým fi tnes 

prvky, ihrisko na bedminton, lezeckú 

stenu, požičovňu bicyklov či minigolf.

Výsledné zadanie architektonickej 

súťaže na nový mestský park zameraný 

na šport a rekreáciu by malo byť pripra-

vené začiatkom roka 2014, verejnosti by 

sa malo prezentovať koncom februára. 

Získané podnety, nápady a pripomienky 

zo strany verejnosti sú dôležitou súčas-

ťou jeho podkladov, ďalšie pripomienky 

mohli ľudia odovzdať do konca januára 

vyplnením online dotazníka na webovej 

stránke mestskej časti http://pr.banm.
sk/liferay/-cyklostadion-dotaznik-
online Zuzana Žúžiová

 Snímky Zora Pauliniová

Nášmu prostrediu hrozí zhoršenie, 
volajú obyvatelia z časti Kramárov

Obyvatelia Jahodovej a okolitých ulíc na Kra-
mároch sa na nás obrátili so svojím problémom, 
keďže ich argumenty ani petícia (s vyše 200 pod-
pismi) na magistráte nenašli pochopenie. Hľadajú 
podporu proti neželanej výstavbe na Jahodovej 
ulici v areáli Detskej nemocnice na Kramároch. Na 
pozemku pôvodne slúžiacemu hospitalizovaným 
deťom na pobyt vonku má vyrásť 8-podlažný by-
tový objekt. Hoci by vysoko prevyšoval existujúcu 
nízkopodlažnú zástavbu v bezprostrednom okolí 
- rodinné a zväčša trojposchodové bytové domy. 
Hoci podľa Územného plánu hlavného mesta SR, 
č. 201 podiel funkcie bývania tu nesmie prekročiť 
30 percent z celkových podlažných plôch. Hoci po-
zemok bol zvláštnym spôsobom odpredaný asi za 
polovičnú sumu oproti znaleckému posudku. 

Developeri nazvali objekt „prechodným uby-
tovaním“, čo nenachádza oporu v žiadnom záko-
ne, lebo ak by šlo o ubytovanie hotelového typu, 
nemohol by sa v tejto lokalite stavať. (Objekt  má 
48 bytových jednotiek a aby bol dodržaný 30-per-

centný podiel bývania, 7 bytových jednotiek na-
zvali projektanti bytmi a 41 bytových jednotiek 
apartmánmi.) Ak ide o bytový dom, ako to aj z pro-
jektu vyplýva, nespĺňa návrh zasa normatívne po-
žiadavky na počet parkovacích miest. 

Z týchto i ďalších skutočností je obyvateľom 
z okolia jasné, že ide len o špekulatívne zavádzanie 
v snahe získať stavebné povolenie. Sú presvedče-
ní, že aj stanovisko hl. m. SR podpísané primáto-
rom a jeho odpoveď na žiadosť o zmenu súhlas-
ného záväzného stanoviska boli vypracované na 
základe zavádzajúcej informácie zo strany investo-
ra smoke and blues, s.r.o., že objekt je zariadením 
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. 

V súčasnosti žiadajú developeri povolenie 
na výrub 27 stromov, a to aj mimo odkúpeného 
priestoru. Obyvatelia majú vážne výhrady voči 
plánovanej výstavbe i preto, lebo Jahodová ulica 
je úzka a už v súčasnosti preplnená statickou i dy-
namickou dopravou, keďže na Kramároch je dlho-
dobý problém s parkovaním.

Stručne povedané, realizáciou 8-podlažnej bu-
dovy by sa významne porušila kvalita súčasného 
prostredia, výrazne by sa znížil stav vyrastenej ze-
lene i zatrávnených plôch a pre nárast dopravy aj 
kvalita ovzdušia.

„Obávame sa, že za súčasnej situácie príslušný 
stavebný úrad nebude mať možnosť zamedziť re-
alizáciu objektu, ktorý svojou výškou a veľkosťou 
absolútne nezapadá do súčasného charakteru 
stabilizovaného územia,“ píšu občania z Jahodo-
vej a okolia. Kuriózne je, že charakteristika výstav-
by na stabilizovanom území v záväznom stano-
visku z radnice je vo viacerých bodoch v zjavnom 
rozpore s tým, ako sa plánovaná novostavba javí 
obyvateľom okolitých domov. A určite nielen im. 
Nevšimol si to (anonymný) autor odpovede na 
žiadosť občanov o zmenu záväzného stanoviska? 
Občania sú presvedčení, že odpoveď je výsledkom 
zavádzajúcich informácií investora.

 (red)
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Každý deň okolo nich prechádzame. Hnevajú nás, keď sú zanedbané, rýchlo si zvykneme, keď 

sa veci sa dajú do poriadku. Obzretie za desiatkami projektov, ktoré sa v Novom Meste zreali-

zovali počas uplynulého roka, poteší väčšinu Novomešťanov, veď zmeny k lepšiemu sme zare-

gistrovali vo všetkých štvrtiach. O opravené jasle, škôlky a školy, krajšie parky a detské ihriská, 

o zrekonštruované zariadenia pre seniorov, bezpečnejšie cesty, prechody a lávky a v neposled-

nom rade o odstránené skládky odpadu, čistejšie a bezpečnejšie prostredie sa zaslúžili mnohí 

ľudia – predstavitelia miestnej samosprávy, desiatky zamestnancov mestskej časti, ale v mno-

hých prípadoch aj iniciatívni občania, dobrovoľníci a sponzori. Im všetkým patrí naše poďako-

vanie.

Zmenilo sa počas roka 2013...

Väčšej či menšej rekonštrukcie sa doč-

kalo 14 detských ihrísk, 3 športoviská 

a stovky parkových lavičiek

Nový náter dostala lávka 

pre chodcov na sídlisku 

Dimitrovka

Nadstavby materských škôl Odborárska 

a Pionierska, oprava strechy na MŠ Le-

gerského, kúrenie v jasliach na Robot-

níckej a v MŠ na Letnej, rekonštrukcia 

MŠ Jeséniova či ZŠ Cádrova – to je len 

niekoľko príkladov z mnohých zlepše-

ní, ktorých sa 

dočkali naši 

najmladší oby-

vatelia.

Koľajnice na Odborárskej konečne 

prestali prekážať vodičom

Pred ZŠ Odborárska vzniklo parkovisko pre väč-

šiu bezpečnosť školákov
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Škola na Sibírskej dostala nové okná z vnú-

tornej strany, vďaka čomu môžu žiaci 

lepšie využívať školský dvor. Rekonštrukciu 

hradenú z rozpočtu mestskej časti realizo-

val víťaz súťaže vo verejnom obstarávaní, 

ktorý na jar začne vymieňať aj okná v škôl-

kach na Šuňavcovej a Legerského ulici. 

Výmenu okien a opravu strechy telocvične 

v škole na Kalinčiakovej ulici sa podarilo 

zabezpečiť vďaka mimoriadnej dotácii 

Ministerstva školstva SR.

Časť seniorov potešila obnova denného centra 

na Sibírskej, takmer všetkých špecializova-

né športové prvky, ktoré sa objavili na Kuchajde

Za rozkvitnuté záhony ďakujeme 

sponzorovi mestskej časti aj mnohým 

dobrovoľným „záhradníkom“

Zátišie aj Filiálka - vyčistené a bezpečnejšie - zmenili 

svoju tvár na nepoznanie

Na opravených lavičkách sa 

príjemne oddychuje

Park na Račianskom mýte je príťaž-

livejší vďaka oprave osvetlenia – as-

poň pre slušnejších návštevníkov

Snímky František Rajecký
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Priestor pre malých aj veľkých
Rodinné centrum Kramárik má za se-

bou prvý rok činnosti. Mladé ženy, ktoré 

ho spoločne zakladali a odpracovali tu 

množstvo hodín dobrovoľníckej práce, vo 

svojom úsilí nepoľavili. Útulný a podnetný 

priestor s obľubou využívajú mladé rodi-

ny z Kramárov i širokého okolia. Na ťaž-

ké začiatky dnes už s úsmevom spomína 

„štatutárka“ Kramárika Lucia Gregorová: 

„Pochodili sme školy, škôlky, rôzne kul-

túrne inštitúcie, no vyhovujúce miesto za 

prijateľnú cenu sme nenašli a komerčné 

nájomné bolo nad naše sily. Našťastie 

sme našli pochopenie u predstaviteľov 

mestskej časti, a potom sa veci pohli do-

predu.“

Museli presvedčiť, že svoj zámer myslia 

naozaj vážne a majú do detailov premysle-

ný nielen vznik, ale aj budúce fungovanie 

centra. „Prevádzka bola od začiatku po-

stavená na dobrovoľníckej báze. Starosta 

Rudolf Kusý v minulosti sám pôsobil v ne-

ziskovej organizácii, mal tak prehľad a 

potrebné skúsenosti. Obával sa, aby naše 

oduševnenie časom neopadlo. Ale nedali 

sme sa, brúsili sme svoje predstavy a hľa-

dali podporu. Ocenil našu snahu, keď 

povedal, že je radosť podporiť ľudí, ktorí 

chcú dobrú vec a idú si za ňou,“ dopĺňa 

rozhovor ďalšia zo zakladateliek centra 

Jana Líšková a dodáva, že ich veľkou pod-

porovateľkou bola od začiatku aj miestna 

poslankyňa Katarína Augustinič.

V „pracovnej náplni“ rodinného centra 

väčšina ľudí prirodzene očakáva program 

pre deti, kultúrne a športové podujatia pre 

mladých rodičov s ich potomkami. V Kra-

máriku si od samého začiatku uvedomova-

li, že popri potrebách detí chcú napĺňať aj 

potreby mamičiek. Mladé, šikovné a neraz 

ambiciózne ženy sa zrazu ocitnú v izolácii 

od pracovného života, sily a pozornosť 

musia venovať predovšetkým rodine. No 

hneď ako drobček trošku podrastie, hľa-

dajú možnosť sebarealizácie, ktorá by im 

umožnila zmysluplne tráviť čas a rozvíjať 

svoje schopnosti bez toho, aby tým trpeli 

ich deti. „Naše mamy sa stávajú lektor-

kami rozličných kurzov, využívajú to, 

čo poznajú z praxe a odovzdávajú svoje 

skúsenosti iným. Samy pritom zažijú po-

cit sebarealizácie, získavajú prezentačnú 

zručnosť, uplatňujú špecifi cké nadania. 

Učia sa organizovať, pracovať v tíme, 

udržiavajú kontakt s informačnými tech-

nológiami. To všetko je pre ne veľmi dôle-

žité, keď sa chcú opäť vrátiť do bežného 

pracovného života,“ hovorí Lucia Grego-

rová.

Kramárik sa stal členom Únie mater-

ských centier, mladé ženy si navzájom 

pomáhajú, veď zväčša riešia rovnaké prob-

lémy. Spoločne organizujú porady a semi-

náre, učia sa hľadať dobrovoľníkov a mo-

tivovať členov, aby sa zapájali do organi-

začnej práce. „Dôležitý je prvý dojem, keď 

príde niekto nový, všetko mu ukážeme. 

Členstvo nie je povinné, všetky deti sem 

môžu chodiť do herne či na krúžky. Ženy 

„Nadchla ma myšlienka rodinné-

ho centra, spoznala som kopu milých 

ľudí s deťmi. Mám tu na starosti úč-

tovníctvo a fi nancie. To mi umožňuje 

rozširovať vedomosti, trošku potrá-

piť rozum počas materskej a neriešiť 

len „maminkovské“ veci...“

 Silvia AlZafari, členka

„V Bratislavě bydlím něco přes 

dva roky. Ze začátku jsem tu nikoho 

neznala, ale jako novopečená ma-

minka jsem nechtěla být s dcerou 

neustále sama doma. Když mi přišel 

do schránky letáček nově otevřeného 

Kramárika s výzvou, že hledají další 

pomocníky, neváhala jsem a přihlási-

la se. Dnes jsem nejen aktivní členkou 

Kramárika, ale i členkou Výkonného 

výboru. Pomáhám s psaním článků, 

tvorbou letáčků, ale i se sháněním 

dobrovolníků. Díky Kramáriku jsem 

získala spoustu známých a i moje 

dcera může být po mém boku, i když 

zrovna pracuji.“ 

 Zuzana Kapustová, členka

„Rozhodla som sa stať členkou, 

lebo som chcela prísť do kontaktu s 

inými ľuďmi a netráviť ďalšiu ma-

terskú dovolenku len na ihrisku ale-

bo doma. V centre mám na starosti 

služby v herni, prípadne napečiem 

čo treba. Naposledy napríklad veľkú 

narodeninovú tortu pri príležitosti 

oslavy 1. výročia otvorenia Kramá-

rika. Patrím do kolektívu, ktorý robí 

niečo konštruktívne a moja dcéra má 

ďalšie miesto, kde sa cíti ako doma. 

Tiež si myslím, že keď vidí, ako sa 

mamina angažuje, nebude veci len 

pasívne očakávať, ale zapojí sa.“

 Eva Argalášová, členka
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Slávnosť pre hostí v kočíkoch

Tortu dostala pani Mendelová 

Keď sa v Stredisku kultúry na Vajnor-

skej chystá vítanie novorodencov, zistíte 

to podľa koncentrácie kočíkov v okolí. 

A keďže miestni pracovníci sú na naj-

menších návštevníkov pripravení, pomá-

hajú mamičkám jednej za druhou vyviezť 

vozíček po strmej rampe s koľajničkami. 

„Máme na to kočíkovú autoškolu, “ sme-

jú sa, „u nás žiadne zápchy nevznikajú!“

28. novembra sa starosta prihovoril ro-

dičom 79 malých Novomešťanov. Zaželal 

im, aby deti vyrastali zdravé a oni sami 

aby boli šťastnými a milujúcimi rodičmi. 

Spolu s poslankyňou Andreou Vítkovou 

potom rozdali mamičkám po 200 eur 

ako fi nančný dar mestskej časti, pridali 

ružičku a pár milých pozorností. 

Potešenie z kultúrneho programu 

majú najmä o dva-tri roky starší súro-

denci, ktorí sa započúvajú do básničky 

a hudobného vystúpenia. Obvykle aj 

„prevezmú do dočasnej opatery“ darova-

nú hrkálku a s veľkou vážnosťou ju od-

nesú domov. Dvojročná Henrietka z Bie-

leho kríža pochválila svoju trojmesačnú 

sestričku Dianku: „Je dobrá a neplače, 

keď si požičiam jej hračky. Aj ja jej ne-

skôr požičiam tie moje.“ Mamička Ivana 

a otec Henrich Matúškovci sa pritom 

usmiali a dodali, že aj keď majú dcérky 

úplne rozdielne povahy, obe im robia 

veľkú radosť. 

Jana Škutková

Snímka František Rajecký

Šikovné rúčky 
sa učia trpezlivosti

Vyšívanie, háčkovanie, zdobenie medovníkov 
či veľkonočných kraslíc, to sú práce, na ktoré 
v dnešných uponáhľaných časoch naďabíte len 
zriedka. Napriek tomu mnohé deti tieto zručnosti 
lákajú a vítajú možnosť naučiť sa ich. Od koho 
iného než od priateľských „tiet“ v klube senio-
rov? Krúžok pre šikovné rúčky funguje v dennom 
centre Zlatý dážď na Račianskej ulici už niekoľko 
rokov a obohacuje obe strany. „Učíme sa nielen 
zručnosti, ale najmä veľkej trpezlivosti,“ zhrnula 
svoje pocity piatačka Sofi a Ondkovičová. „Diev-
čatá aj chlapci sú nesmierne šikovní, povzbudzu-
jem ich, aby sa nebáli a oni čoskoro zvládnu aj 
náročnejšie techniky“, doplnila pani Beátka Ber-
gerová, ktorá pred Vianocami priúčala malých 
záujemcov cifrovať tradičné vianočné perníky 
cukrovými ornamentmi. (jš)

V stredu 27. novembra patrilo po-

poludnie novomestským jubilantom. 

V Stredisku kultúry sa ich zišlo okolo 

160, medzi nimi aj 16 oslávencov, ktorí 

už svojím vekom prekročili úctyhod-

ný deviaty krížik. Príjemná čulá dáma, 

94-ročná Klára Mendelová neskrývala 

dojatie a prekvapenie nad tortou a kytič-

kou, ktoré bývajú špeciálnym darčekom 

pre najstaršieho hosťa. „Ani mi nenapa-

dlo, že by som tu mohla byť najstaršia,“ 

povedala. Jubilantka žije sama a dokáže 

sa postarať o celú domácnosť. Navarí si, 

uprace, dokonca ani vybehnúť na rebrík 

a vziať si knižku z vyššej police jej vraj 

nerobí ťažkosti. „Ak to nejde inak, po-

prosím o pomoc dobrých susedov,“ pre-

zradila bývalá pracovníčka v zahranič-

nom obchode, ktorá hovorí niekoľkými 

svetovými jazykmi. Dodala, že veľkou 

radosťou v jej živote sú dnes deti a vnú-

čatá, ktoré na ňu nezabúdajú a vždy keď 

sa dá, zastavia sa na návštevu.

Hudobná skupina Kuštárovcov sa po-

starala o dobrú náladu a k obľúbeným 

evergreenom primiešali muzikanti ten-

toraz aj zopár vianočných skladieb pre 

atmosféru blížiacich sa zimných sviat-

kov. Jana Škutková

 Snímka František Rajecký

tu nachádzajú nové priateľky, mnohé sa 

do Bratislavy prisťahujú za manželom 

a centrum im poskytne zázemie, bez kto-

rého by pociťovali osamelosť,“ vysvetľuje 

pani Líšková.

Aby sa veľké plány dali realizovať, musia 

sa mamičky zaoberať aj fi nančnou otázkou. 

Mestská časť dotuje nájomné a čiastočne 

vybavenie herne, peniaze na program sa 

snažia získať zo vstupného a grantov. Veľ-

mi im pomôže, ak sa medzi našimi čitateľ-

mi nájdu priaznivci, ktorí poukážu 2% zo 

svojich daní na činnosť rodinného centra. 

Ak tak chcete urobiť, vyplňte prosím vo 

svojom daňovom priznaní tieto údaje:

Názov: 
Rodinné centrum Kramárik, o.z., 
IČO: 42258243
právna forma: občianske združenie, 
sídlo: Klenová 22, 831 01 Bratislava

Aj v roku 2014 čaká malých i veľkých 

návštevníkov bohatý program. Karne-

val, výmenné burzy detského šatstva, 

jazykové a iné kurzy, tvorivé dielne, cvi-

čenie. Podrobné informácie nájdete 

na stránke www.rckramarik.sk aj na 

www.facebook.com/RCKramarik

Jana Škutková

Snímky František Rajecký 
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Väčšina novomestských žiakov pova-

žuje separovanie odpadu za samozrej-

mosť, aj preto sú pravidelnými hosťami 

„smetiarskych podujatí“, ktorými sa spo-

ločnosť OLO snaží s pomocou detí presa-

diť túto myšlienku aj u dospelých. 

Až 1300 bratislavských školákov sa 

v decembri stretlo s výtvarníkmi Jura-

jom Výbohom a Ľuboslavom Palom, 

spisovateľmi Jánom Uličianskym a Da-

nielom Hevierom, moderátorkou Adelou 

Banášovou a pracovníkmi OLO v hoteli 

Holiday Inn na predvianočnom festivale 

OLO art. Účastníci spovedali umelcov 

pod netradičným vianočným stromče-

kom, v obývačke, kde všetko vzniklo 

kreatívnou recykláciou. Ilustrácie, kto-

ré vymysleli a navrhli žiaci zo školy Za 

kasárňou do knižky o Afrike, nadchli aj 

profesionálnych výtvarníkov. Iní malí 

dizajnéri vyrábali netradičné svietidlá 

z PET fl iaš pôvodne určených na recyk-

láciu. Na záver podujatia sa všetci naučili 

tlieskať rečou hluchonemých detí, ktoré 

tiež patria do veľkej Olompijskej rodiny.

Vstupenkou na trojdňové podujatie 

bolo tričko, z ktorého už deti vyrástli 

a teraz pomôže deťom zo sociálne slab-

ších rodín a z Detského domova v Hrn-

čiarskej Vsi. Hostia festivalu vyzbierali 

neuveriteľných sedemnásť 120-litrových 

vriec šatstva a jedno plné vrece hračiek.

 (red)

Umelci a deti separujú. Vy tiež?

Pomohli škole 
Ešte pred defi nitívnym nástupom zimy sa v škole 

na Cádrovej uskutočnila brigáda s cieľom zrekultivo-
vať školský areál. Zamestnancom školy prišli pomôcť 
rodičia aj žiaci. Spoločnými silami vyčistili priestor za 
telocvičňou od bujne rastúcich kríkov. Brigádnikom v 
sobotné predpoludnie prialo pekné slnečné počasie 
a po dobre odvedenej práci dostali občerstvenie. 

 Miroslava Komorníková, ZŠ s MŠ Cádrova

V závere kalendárneho roka zažili štvr-

táci zo školy na Odborárskej interaktívnu 

vyučovaciu hodinu prírodovedy. Odbor-

níci z fi rmy Henkel im prišli vysvetliť, 

ako sa dá šetriť energiou, vodou, ale aj 

ako triediť odpad. Hodina mala zábavno-

vzdelávací charakter, predvádzané situá-

cie vychádzali z bežného života v domác-

nosti i v škole. 

Cieľom environmentálnej výchovy je 

dosiahnuť, aby deti svojím správaním po-

zitívne ovplyvňovali rodičov a kamarátov 

v zodpovednom prístupe k životnému 

prostrediu. Maskotom projektu je zeme-

guľa, žiaci jej obrázok umiestňovali všade 

tam, kde sa dá šetriť energiou a vodou.

Malých ochrancov prírody potešili 

na konci hodiny certifi káty „Šampiónov 

udržateľnosti“. CD-ROM s rozprávkami 

o zelenej planéte pokrstili gaštanovými 

listami, aby si pripomenuli, že ich škola 

sa nachádza v Gaštanovom hájiku.

Ľubica Daneková, 

ZŠ s MŠ Odborárska

Čo sa dá robiť pre zelenú planétu

Kam s vianočným 
stromčekom 
po sviatkoch?

Spoločnosť OLO, a.s., zabezpečuje bezplatný 
zber a odvoz vianočných stromčekov od 13. ja-
nuára 2014 do konca februára 2014. Vianočné 
stromčeky sa odvážajú zo zberných hniezd se-
parovaného zberu a zo stojísk bytových domov. 
Treba ich nechať pri kontajnerovom stojisku 
z vonkajšej strany. Obyvatelia rodinných domov 
môžu priniesť stromčeky k stojisku kontajnerov 
najbližšieho bytového domu, prípadne do zber-
ného dvora OLO, a.s., na Starej Ivánskej ceste 2. 

Vianočné stromčeky predstavujú biologicky 
rozložiteľný odpad a odvážajú sa na zhodnotenie 
kompostovaním. Preto je dôležité dôkladne ich 
„odzdobiť“, čo umožní likvidáciu ekologickým 
spôsobom. Zber vianočných stromčekov sa kon-
čí 28. februára 2014. Po tomto termíne odvezie 
OLO stromčeky ako súčasť zmesového komunál-
neho odpadu. (red)
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Po niekoľko týždňov v závere roka deti 

zo škôl na Sibírskej a Odborárskej ulici 

bližšie spoznávali život, tradície, históriu 

i kultúru svojich spolužiakov z rodín čín-

skej a vietnamskej menšiny žijúcej na 

Slovensku. V obidvoch školách sú na mul-

tikultúrne prostredie zvyknutí, aj žiaci 

tvrdia, že medzi sebou nevnímajú žiadne 

rozdiely v učení ani v nezbedníctve. Pro-

jekt pod názvom Tolerancia – most, ktorý 

spája naše deti sa uskutočnil s fi nančnou 

podporou Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR. Jeho zmyslom 

bolo vzájomné spoznávanie, deti si vypo-

čuli prednášky o kultúre, pamiatkach a ge-

ografi i Číny a Vietnamu, ale nakukli aj do 

bežného rodinného života v ďalekej cudzi-

ne. Napríklad spoločné varenie s profesi-

onálnym vietnamským kuchárom či pe-

čenie exotických múčnikov boli vítaným 

(a chutným) spestrením školských aktivít. 

Literárne, výtvarné i slohové práce, tvori-

vé workshopy so zahraničným lektorom, 

hudobné vystúpenia, spev či tradičné ázij-

ské športy, to všetko sa stalo súčasťou zbli-

žovania názorov mladých Novomešťanov. 

Na záverečnej akadémii predviedli svoju 

šikovnosť a dokázali, že patria ku generá-

cii, ktorá vskutku vyrastá do sveta plného 

vzájomných väzieb. Jana Škutková

 Snímka František Rajecký

„Multi-kulti u nás letí!“

Vyberáte strednú školu?
Premýšľate o optimálnej forme vzde-

lávania pre vaše dieťa? V rozhodovaní 

o štúdiu pomôže osobné spoznanie 

stredoškolského prostredia. Gymná-

zium na Hubeného ulici v Bratislave 

(Rača) pozýva žiakov základných škôl 

a ich rodičov na deň otvorených dverí. 

Zoznámiť sa so školou a jej pedagóg-

mi môžete 11. februára 2014 od 8.15 h. 

V školskom roku 2014/15 otvára tu-

naj-šie gymnázium 4-ročné a 8-ročné 

štúdium. Profi luje sa na cudzie jazyky, 

prírodné vedy, šport, ale aj na prácu 

s multi-médiami. Kontakt: 02/4488 4141, 
ghubeneho@ghubba.edu.sk

 (jp)

Ako sa zamestná dnešný absolvent vysokej školy
Dnešná mladá generácia to nemá jedno-

duché. Hoci titul je potrebný a stále nevy-

hnutný na slušné pracovné miesto, mno-

ho čerstvých absolventov má po skončení 

školy veľký problém zamestnať sa. Prečo? 

Zamestnávatelia požadujú prax. Študent 

absolvuje niekoľko rokov štúdia, ale prax 

nemá. Napriek tomu existuje veľa mož-

ností, ako si zlepšiť svoje vyhliadky.

Napríklad stážou v zahraničí. Nielenže 

mladý človek získa pracovné skúsenosti, 

ale zároveň si zlepší jazykové schopnosti, 

má príležitosť cestovať, získať zahranič-

ných priateľov a iné cenné kontakty. Na-

vyše zamestnávateľ vidí v takomto študen-

tovi samostatnosť, odvahu a snahu urobiť 

niečo navyše pre seba a svoju budúcnosť. 

Vycestovať môžete cez rôzne organizá-

cie. Jednou z nich je študentská organizá-

cia AIESEC, ktorá vysiela študentov a ab-

solventov po celom svete už od druhej 

svetovej vojny. Celý proces zabezpečujú 

dobrovoľníci – študenti pre študentov. Vy-

cestovať môžu vysokoškoláci a absolventi 

do dvoch rokov od ukončenia štúdia.

Tí, ktorí majú už nejakú prax v odbore 

a výborne ovládajú jazyky, majú šancu 

dostať sa na odbornú stáž v oblasti vzde-

lávania, marketingu, biznis manažmentu 

či informačných technológií. „AIESEC 

mi ponúkol niečo, o čom som snívala – 

šancu cestovať, a zároveň naberať pro-

fesijné skúsenosti, navyše možnosť nájsť 

smer, ktorým by som sa mala v živote 

uberať,”  tvrdí Patrícia, ktorá absolvovala 

odbornú stáž v Malajzii.

Ak však nemáte dostatočné skúsenosti 

a jazykové znalosti, je tu alternatíva dob-

rovoľníckej stáže. „Zážitok to bol úžasný, 

množstvo nových priateľov, skúseností a 

nezabudnuteľných spomienok,“ spomí-

na si vysokoškoláčka Laura na svoju dob-

rovoľnícku stáž v Portugalsku. Takáto stáž 

zahŕňa prácu na neziskových projektoch 

a v školách. Pri tom pomáhate ľuďom, 

ktorí to potrebujú, vzdelávate mládež ale-

bo seniorov. 

Ak ste sa rozhodli vycestovať na stáž, či 

už cez AIESEC alebo inú organizáciu, je 

to určite plus do životopisu i do života. 

Podrobné informácie nájdete na adrese 

zahranicnestaze.sk

 Michaela Kadáková



Vysokoškolské štúdiá absolvoval v Prahe 

na Českej zemědělskej univerzite (1960), 

keďže odbor ochrana rastlín, fytopatoló-

gia (zahrnuje mykológiu, bakteriológiu, 

virológiu a entomológiu) sme vtedy na 

Slovensku nemali. Už ako mladý zrejme 

tušil, aké dôležité sú pre človeka poznat-

ky, vďaka ktorým môžeme chrániť zdravie 

rastlín. Dnes, po rokoch práce v službách 

Slovenskej akadémie vied (naposledy 

v Ústave krajinnej ekológie), konštatuje 

Ing. Anton Janitor, PhD. s istotou: „Ochra-

na rastlín je jednou z dominantných 

zložiek rastlinnej výroby a poľnohospo-

dárstva vo všeobecnosti. Rastliny potre-

bujú ošetrenie takisto ako ľudia alebo 

zvieratá. Je vyrátané, že každý tretí klas, 

ktorý sa vo svete dopestuje, padne za obeť 

chorobám alebo škodcom. Ak je nás dnes 

na Zemi už sedem miliárd, nemôžeme si 

dovoliť prichádzať o takéto nesmierne 

hodnoty, je to priam otázka našej ďalšej 

existencie.“

Čo sa týka Slovenska, nové choroby 

a noví škodcovia prichádzajú navyše so 

zmenou klímy – s posunom hraníc teplej-

šieho mediteránneho pásma smerom na 

sever. Rastlinolekár Ing. Janitor to ilustru-

je na obľúbených stromoradiach a alejach 

pagaštana konského, hojného aj v našej 

mestskej časti. „Možno ste si všimli, že 

v posledných rokoch lístie týchto vzácnych 

dekoratívnych stromov predčasne schne, 

hnedne a opadáva už v auguste. Na vine 

je škodca, ploskáčik pagaštanový, ktorý 

sa k nám dostal z Macedónska roku 1994, 

ba prenikol až do Škandinávie. Našťastie 

sa už podarilo preštudovať jeho biológiu 

a ekológiu a nájsť aj ochranu - v Ústave 

experimentálnej fytopatológie a entomo-

lógie SAV, kde som bol riaditeľom, sme ho 

mali vo výskumnom programe. Metódy 

likvidácie tohto škodcu sú už vypracova-

né, náš fytopatologický výskum je na vy-

sokej úrovni. Takže verím, že pagaštany 

zachránime aj pre budúce generácie.“

 Rodičia sa báli len 
búrok a krupobitia

Čo ho pred rokmi tak jednoznačne 

orientovalo týmto smerom? Rozpráva o vý-

chodoslovenskej dedinke Malá Ida v blíz-

kosti Košíc, obklopenej lesmi, o rodičoch 

roľníkoch bytostne zrastených s pôdou, 

s prírodou... Takých mládencov boli však 

tisíce, a nestali sa z nich fytopatológovia. 

Zaznela však aj spomienka na rozhovory 

s matkou a na jej rozprávanie o drobuč-

kých semienkach – ako uvažovala nad tým, 

že keď sa dostanú do zeme, z jedného vy-

rastie sedmikráska, a z iného margarétka 

– nie je to zázrak? Zdá sa, že práve ona za-

siala do syna semienko túžby odkrývať raz 

tajomstvá týchto zázrakov. O práci, ktorá 

sa mu napokon stala celoživotnou nápl-

ňou, Ing. Janitor dodnes hovorí, že v istom 

zmysle sa človek pri nej dotýka tajomstiev 

prírody... 

Nečudo, že s takýmto prístupom – a so 

zdedenou pracovitosťou - dosiahol na 

mnohé méty, a to nielen doma, ale aj v cu-

dzine. Dlhodobo pôsobil vo výskumných 

ústavoch a na prestížnych univerzitách 

v Rusku, Kanade, Poľsku, Francúzsku, 

v Kórei i na Kube. Na mnohých miestach 

pomáhal svojimi skúsenosťami zvládať 

choroby a škodcov domáceho poľnohos-

podárstva. Využíval pri tom často svoje 

hlboké znalosti „ríše húb“, pravdaže, nie-

len tých vyšších, ale najmä patogénnych, 

ktoré spôsobujú najväčšie škody na kul-

túrnych rastlinách. O výsledkoch svojich 

odborných aktivít usilovne písal, publiko-

val i v zahraničnej odbornej tlači. Aj preto 

je členom viacerých medzinárodných ve-

deckých organizácií. Doma štyrikrát získal 

Cenu SAV za popularizáciu vedy, striebor-
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Ochrana rastlín. Verili by ste, že tomuto odboru sa niekto 

dokáže zanietene venovať celý svoj profesionálny život? A to 

život naplnený nielen tvrdou prácou výskumníka, ale aj vzru-

šujúcimi vedeckými úspechmi, rôznorodými aktivitami a za-

slúženými oceneniami? S takýmto človekom sme sa nedávno 

zhovárali, lebo v bratislavskom Novom Meste žije už od roku 

1965 a patrí k tým jeho zaujímavým obyvateľom, ktorých v na-

šom časopise s potešením približujeme širšej verejnosti.

Ochranca rastlín Anton Janitor 
miluje stromy
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nú plaketu SAV Za zásluhy v biologických 

vedách, Medailu SAV za podporu vedy, 

Medailu Juraja Fándlyho, napokon Cenu 

ministra životného prostredia a ďalšie oce-

nenia. 

Vedec, ktorý zostal občanom

Napriek týmto úspechom nestratil zmy-

sel pre detaily prostredia, v ktorom žijeme 

– takpovediac občiansky pohľad. Teší ho 

pripravovaná revitalizácia parku na Ra-

čianskom mýte, nový pohľad na oázu ticha 

v zeleni. Nechápe, prečo na okraji parku 

roky strašil vyschnutý solitér pagaštana 

a prečo na železničnom násype pri tuneli 

pod Jaskovým radom natrvalo zostali ležať 

vyklčované kríky, takže kosiť trávu tam už 

dávno nie je možné. Pozorným okom sle-

duje v meste najmä stromy – popri zbytoč-

ných výruboch ho trápi, že až 85 percent 

z nich je viac či menej chorých.

Ktoré ich funkcie pokladáte v mest-
skom prostredí za najdôležitejšie, 
pán inžinier? Prečo je také dôležité 
chrániť si ich? 

„Sú to pľúca mesta, doslova,“ vraví. 

„Produkujú pre nás kyslík. Ovzdušie je 

dnes zamorené toxickými látkami (aj 

v Novom Meste o tom vieme svoje), a prá-

ve stromy dokážu s tým znečistením člo-

veku pomáhať, kompenzovať ho. Som 

milovníkom stromov - sú to fantastické 

biologické objekty. V meste nám formu-

jú a skrášľujú prostredie, v ktorom sa 

bezprostredne pohybujeme, kultivujú 

ho, tlmia hluk a horúčavy, podporujú 

optimistické naladenie ľudí tým, že vy-

tvárajú priestor pre našu psychiku, pozi-

tívne myslenie. V prostredí, kde sú zdravé 

a vidieť ich dobrú opateru, aj ľudia sa 

správajú inak. 

Preto by sme sa k stromom mali sprá-

vať úctivo, s rešpektom a citom. Žiaľ, my 

ich často nedokážeme ani správne vysa-

diť - podľa biologických pravidiel. A po 

vysadení na ne neraz zabúdame. Veľmi 

ma bolí, keď vidím stromy neodborne 

ošetrené, olámané, okyptené, odumiera-

júce v zdevastovanom prostredí. O stro-

my sa treba zodpovedne starať, tvarovať 

ich, v zahraničí na to majú odborníkov, 

techniku i ľudí. Ak v údržbe stromov 

a ostatnej zelene niečo zanedbáme, alebo 

odvedieme šlendriánsku prácu, vypomstí 

sa nám to dvojnásobne.“ 

Nadobudli ste azda dojem, že naši 
obyvatelia nemajú k stromom a inej  
vegetácii dostatočne dobrý vzťah?

 „To ani nie, máme dostatok ľudí, kto-

rí nepotrebujú nijaké nariadenia ani 

prednášky o životnom prostredí, majú 

to v sebe, ľudský cit pre krásu prostredia 

s ušľachtilým vzťahom ku všetkému, čo 

pozitívne formuje ľudské bytie na našej 

Zemi. Žiaľ, sú aj iní ľudia, nespratné živly 

– myslím si, že k tým je naša legislatíva 

dosť benevolentná. “ 

A čím to je, že toľko našich stromov 
v meste je chorých? 

„Na vine je napríklad aj naše bezhlavé 

zimné solenie. Niekedy priam kydáme 

soľ rovno ku koreňom stromov, zničí-

me tak celý ich mikrobiologický systém. 

A od toho sa odvíja aj bonita okolitej 

pôdy. Je to úbohosť, nezodpovednosť – 

v tom máme snáď svetový primát. Že vraj 

je to neškodná soľ - to je blud! Aj človek 

priemerne chemicky vzdelaný vie, že soľ 

v takom množstve musí byť pre biologic-

ké organizmy toxická. Pritom snehu je 

často pár centimetrov, netreba z neho za 

každú cenu robiť brečku. Všímal som si 

pri mojich pobytoch v zahraničí, ako sa 

tam vyrovnávajú so snehom. Spomínam 

si, že v Kanade ani v Rusku nesolia! Na 

sneh majú techniku, len v Bratislave ho 

rozpúšťame soľou. V Montreale som sledo-

val, ako hlavnou ulicou prechádza strie-

kajúce vozidlo s horúcou vodou – vďaka 

tepelnému efektu bola ulica zakrátko nie-

len čistá, ale dokonca aj suchá.“

Inými slovami, nemali by sme stro-
mom sťažovať situáciu, zhoršovať im 
dnešné aj tak dosť náročné podmien-
ky na život v meste a jeho ovzduší – 
tak nejako?

„Podmienky sú pre ne náročné nielen 

v meste. Mám na mysli aj globálne naru-

šenie klímy, ktoré vypovedá o narušení 

vzťahu človeka s prírodou – nerovnomer-

né zrážky a dlhotrvajúce suchá, sklení-

kový efekt, imisie atď. Zhoršené vonkaj-

šie podmienky všetky rastliny oslabujú, 

znamenajú šancu na zvýšenú aktivitu 

a agresivitu škodlivých činiteľov – sú teda 

náchylnejšie voči rozličným vírusovým, 

bakteriálnym a hubovým ochoreniam 

i voči živočíšnym škodcom. O to viac si vy-

žadujú ľudskú pozornosť a starostlivosť. 

No najmä by sme k nim mali pristupovať 

s väčšou úctou a morálnou zodpovednos-

ťou. “ Zhovárala sa Viera Vojtková

 Snímky Jana Škutková
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Výstavba počas vojnových rokov

Začiatky a  výstavbu rozsiahleho kom-

plexu rodinných domov dokumentuje 

dobová publikácia Budovateľská čin-

nosť Všeobecného stavebného družstva, 

vydaná v januári 1944. Aj keď je jej tón 

poznačený ideológiou, poskytuje zaují-

mavý pohľad na otázky bývania: „.. život 

nás zaväzuje vybudovať si po každej 

stránke vzorný domov. Domov, ktorý 

bude usporiadaný sociálne a spravodli-

vo, v ktorom každá rodina a každý jed-

notlivec bude chránený, v ktorom budú 

zabezpečené ich životy a zdravie...“. 

Všeobecné stavebné družstvo (SBD) 

postavilo v Bratislave komplex rodin-

ných domov v Ľudovej štvrti, nájomné 

domy na Vajnorskej ulici a dokončilo 

stavbu nájomných domov Nová doba III, 

začatú v roku 1938. O stavebnej výrobe 

počas vojnových rokov sa dozvedáme: 

„Sociálna a obecnoprospešná pova-

ha Všeobecného stavebného družstva 

(VSD) zaväzuje vylúčiť akúkoľvek zis-

kovú činnosť, ale vyžaduje hospodáre-

nie bez straty...čo v ťažkých vojnových 

časoch nie je jednoduchou úlohou a vy-

žaduje najvyššiu opatrnosť...

Vzhľadom na rozsiahle práce v sta-

vebnej sezóne potrebuje VSD mnoho ro-

botníkov, o ktorých sa všemožne stará. 

Pri každej stavbe je zriadená kuchyňa, 

kde sa robotníkom poskytuje výdatná 

strava za cenu režijnú. Pri každej väč-

šej stavbe sú postavené tiež ubikácie, 

v ktorých je robotníctvo ubytované 

bezplatne alebo za nepatrnú náhradu 

trov spojených s čistením, postavili sa 

aj umyvárne a sprchy... (Družstvo) má 

vlastných lekárov pre zdravotnú služ-

bu.“

Odborníci sa zamýšľali nad rozvojom 

mesta, aj keď ich úmysly komplikovala 

druhá svetová vojna: „Mesto alebo obec 

možno usporiadať len podľa pevného, 

na viac desaťročí ustáleného plánu, kto-

rý sa má v každej dobe dôsledne dodr-

žovať, jeho zostavenie vyžaduje predví-

davosť a dômyselnosť. Bolo by tiež treba 

vydať nový, moderný, celoštátny staveb-

ný zákon, ktorý by dal právny a fi nanč-

ný základ pre regulačné usporiadanie 

obcí a ktorý by znemožnil technické 

chyby pri budúcom budovaní.“ Smutné 

je, že územný plán, ktorý by zodpove-

dal všetkým týmto požiadavkám, zatiaľ 

v meste nemáme, i keď odvtedy uplynu-

lo už 70 rokov.

Nájomné alebo rodinné domy?

Dobový názor porovnáva prednosti 

i nedostatky: „Nájomné domy vyžadujú 

nižšie náklady, výhodou je ústredné kú-

renie, stála teplá voda, elektrický alebo 

plynový varič, pohodlné práčovne, vý-

ťah, prípadne aj domáci telefón. Nevý-

hoda je v tom, že obyvatelia sú vždy len 

nájomníkmi, majú k bytu len dočasný 

pomer, zvuková izolácia je slabšia...“

Jednoznačne sa uprednostňovalo in-

dividuálne bývanie: „Rodina má k bytu 

vo vlastnom rodinnom dome bližší 

vzťah. Má väčšiu voľnosť v užívaní 

bytu, dobrý pocit trvalého vyriešenia 

bývania získaním vlastníctva... hospo-

dársku istotu. Zvlášť pre sociálne slabé 

vrstvy obyvateľstva je vlastný dom dô-

ležitým činiteľom konsolidačným a vý-

chovným. Vlastný dom núti sporiť, teda 

nevydávať príjmy za menej dôležité, 

prípadne aj škodlivé veci. Človek, ktorý 

má vlastný dom, je stálejší vo svojom 

zamestnaní, vernejší v práci... Záhrad-

ka poskytuje užitočné a pekné zamest-

nanie na zdravom vzduchu vo voľnej 

chvíli a pri určitom rozsahu záhrady aj 

čiastočnú obživu.

Najväčšou stavebnou akciou VSD bola 

výstavba Ľudovej štvrte v Bratislave, kde 

družstvo vybudovalo 358 domov. „Aby 

sa predišlo jednotvárnosti celkového 

vzhľadu typizovaných domov, boli v jed-

notlivých uliciach a blokoch umiestne-

né domy a obytné miestnosti na sveto-

vú stranu podľa potreby, v jednotlivých 

uliciach boli postavené rôzne tvary do-

mov, dvojdomky a voľne stojace domy 

boli účelne vsadené do celkovej skupi-

ny. Príjemného spestrenia sa dosiahlo 

tiež zriadením podkrovných obytných 

miestností v niektorých domoch,“ uvá-

dza správa stavebného družstva.

Po vojne sa okolie postupne rozvíjalo, 

pribúdala občianska vybavenosť, Ku-

Zachováme jedinečné dedičstvo?
Ľudová štvrť patrí k najobľúbenejším obytným lokalitám v Bratislave. Vlastný rodinný domček 

s kúskom záhrady priamo uprostred mesta, tiché prostredie, výborné dopravné spojenie a roz-

vinutá infraštruktúra služieb, to sú dnes už pomerne zriedkavé výhody mestskej štvrte. Aj pre-

to sú miestni obyvatelia, najmä tí dlhoroční, veľmi citliví na zmeny a úpravy, ktoré sa dejú v ich 

okolí. Obozretnosti ich naučil sám vývoj, veď za zachovanie hodnotnej architektonicko–urba-

nistickej zóny museli neraz tvrdo bojovať

Zakladatelia OZ Ľudová štvrť Andrea Vítková 

a Pavel Karlík
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chajda sa z pasienkov zmenila na jaze-

ro. Keďže ďalšia výstavba v meste bola 

už takmer výlučne panelová, zostala 

Ľudová štvrť jednou z nemnohých, kde 

sa obyvatelia mohli tešiť z nadštandard-

ných výhod. A možno práve preto bola 

niekomu tŕňom v oku.

 Plánovaná asanácia 
narazila na odpor

O tom, že v čase „socialistického rozkve-

tu“ tu niekto naplánoval zbúranie celej 

štvrte a postavenie panelákov, sa miestni 

dozvedeli takmer náhodou. „V roku 1982 

som sa vrátil bývať do rodného domu. 

Chcel som si pristaviť garáž a pri vyba-

vovaní stavebného povolenia na vtedaj-

šom národnom výbore som zistil, že to 

nepôjde, lebo Ľudová štvrť je v asanač-

nom pásme,“ hovorí dlhoročný obyvateľ 

Pavel Karlík. „S tým sme sa jednoducho 

nemohli zmieriť, pustili sme sa do boja. 

Vtedy sa miestni komunisti stretávali 

v takzvaných uličných výboroch. Tam 

som prišiel a začal som ich presviedčať, 

aby sme búraniu zabránili. Straníci ne-

mali veľkú chuť protestovať na vyšších 

miestach. Skončilo to tým, že som sa ako 

nekomunista stal členom uličného vý-

boru a viedol som ho. Vtedajší podpred-

seda národného výboru Ing. Borko bol 

najprv proti nám, vraj nedá sa nič robiť, 

ale nakoniec sa pridal. „Úderku“ tvori-

lo spolu so mnou len zopár odvážnych 

ľudí, spomeniem aspoň Igora Sviteka, 

Janku Kollárovú, Igora Macka, Dušana 

Karela. Spísali sme petíciu, ktorú podpí-

sala drvivá väčšina obyvateľov a podali 

sme ju na miestnom národnom výbore, 

potom sme oslovili mestský národný vý-

bor a keďže sa nedialo nič, začali sme 

oslovovať riadiace orgány komunis-

tickej strany. Miestni členovia strany sa 

na okresný výbor neodvážili ísť, šiel tam 

preto opäť pán Karlík. Aj keď sa zdalo, že 

odpoveď bude pozitívna, čas plynul bez 

konkrétneho rozhodnutia a štvrti tieklo 

do topánok. „Spísal som záverečný ma-

teriál a adresoval som ho prvému ta-

jomníkovi strany Ondrejovi Lenártovi 

a predsedovi vlády Petrovi Colotkovi. 

Apeloval som na nich, že ide o výnimoč-

nú architektúru, v domoch žijú viaceré 

generácie a potreba náhradných bytov 

by bola veľká, nič by sa nezískalo,“ vy-

svetľuje neúnavný občiansky aktivista. 

V roku 1984 napokon došlo k vyňatiu 

Ľudovej štvrte z asanačných plánov. Hod-

nota domov sa vtedy pohybovala okolo 

200-300 tisíc československých korún, 

v momente rozhodnutia vystrelili ceny 

do výšky.

Park si nedáme!

V roku 1996 sa objavil ďalší zámer, 

ktorý väčšinu obyvateľov nenadchol. Na 

Ľudovom námestí chceli postaviť kostol 

a popri ňom faru a vývarovňu pre bez-

domovcov. Zvláštne je, že ani v tom čase 

sa s informovaním obyvateľov nikto prí-

liš neponáhľal. „Dozvedeli sme sa to na 

stretnutí kvôli zavádzaniu káblovej te-

levízie. Predstavitelia miestneho úradu 

tvrdili, že podľa pôvodných plánov tam 

mala byť kaplnka,“ hovorí miestna po-

slankyňa Andrea Vítková, „megaloman-

ský projekt by však pohltil celý park. Ne-

bolo zabezpečené ani fi nančné krytie, 

počítali s tým, že ľudia sa vyzbierajú.“ 

Dodajme, že v už spomínanej publikácii 

VSD o kaplnke ani kostole nie je žiadna 

zmienka. Petícia obyvateľov vyvrcholila 

referendom, každý dom mal jeden hlas. 

Názory staršej a mladšej generácie sa ne-

raz líšili, no vyšlo to v prospech zachova-

nia parku a kostol postavili na Teplickej.

 Zápis do zoznamu 
pamätihodností Nového Mesta

Domy vyriešili architekti mimoriadne 

efektívne, napriek malým výmerám po-

zemkov vzniklo premyslené komfortné 

bývanie pre veľa rodín a štvrť predsta-

vovala ucelený architektonický celok. Aj 

keď sa obyvateľom nepodarilo dosiahnuť 

zaradenie štvrte do pamiatkovej zóny, 

v roku 2007 bola zapísaná do zoznamu 

pamätihodností mestskej časti Nové 

Mesto ako charakteristická radová zá-

stavba rodinných domov 40. rokov. Žiaľ, 

dovtedy tu už živelné prestavovanie na-

páchalo veľké škody. „Navrhovali sme 

spracovať jednotný projekt, podľa kto-

rého by bolo možné dostavať garáže či 

podkrovia, aby sa zachoval jednotný 

štýl zástavby z uličnej strany. Veď ten 

v konečnom dôsledku pomohol tomu, 

že nás nezbúrali,“ dopĺňa informácie 

pán Karlík .„K tomu, žiaľ, nikdy nedošlo 

a dnes sú mnohé prístavby necitlivé.“

Obyvatelia spojili sily

Občianske združenie Ľudová štvrť 

vzniklo v roku 2013, jeho hlavným cie-

ľom je zachovanie vzhľadu a obytného 

charakteru štvrte, aby sa nezmenila na 

podnikateľskú oblasť. „V prvom rade 

chceme zistiť, aký je zápis v zozname 

pamätihodností a prečo ho mesto ne-

zohľadňuje pri vydávaní stavebných 

povolení. Vykonáme kroky, aby magis-

trát aj pamiatkový úrad začali zápis 

rešpektovať,“ hovorí Andrea Vítková. 

V ďalších krokoch pôjde o dosiahnutie 

zhody názorov a spoluprácu pri realizá-

cii úprav v parku. V neposlednom rade 

je dôležitá komunikácia s Novomestskou 

parkovacou spoločnosťou a snaha o pre-

sadenie jednotného riešenia parkovania 

v celej mestskej časti. Kontakt a bližšie 

informácie: www.ludovastvrt.sk
 Jana Škutková

Ľudová štvrť 1944

Ľudová štvrť v súčasnosti, snímka Jaroslav Kocka
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Čo nás trápi 
v Novom Meste

Nedávno pri-

budli v mestskej 

časti nové ulice 

a magistrát ich 

označil orientač-

nými tabuľami. 

Žiaľ, netrvalo 

dlho a tabuľu, ktorá označovala odbočku 

z Lopeníckej na Neronetovú ulicu v časti 

Vinohrady, znehodnotili vandali spre-

jom, druhú tabuľu s názvom ulice ukrad-

li. Miestni obyvatelia v novembri 2013 

požiadali o opravu a doplnenie značenia, 

čo však stojí nemalé fi nančné prostried-

ky z mestského rozpočtu. Možno si 

vandali neuvedomujú, že tieto peniaze 

pochádzajú z príspevkov nás všetkých 

a určite budú niekde inde chýbať.

 Text a snímka Andrea Vráblová

Kontakt na dispečing 
zimnej údržby

Počas zimných mesiacov je občanom 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

k dispozícii linka zimnej údržby, ktorá 

funguje v nepretržitej prevádzke. EKO-

podnik VPS sa počas zimnej údržby stará 

o miestne komunikácie III. a IV. triedy.

V prípade potreby kontaktujte dispeče-

ra: 0911 455 077
Vrátnica dispečingu: 02/44 250 189
E-mail: ekodoprava@ekovps.sk

Poďakovanie 
čestnému nálezcovi

Potešujúcu informáciu nám do redak-

cie oznámila Mgr. Ľubomíra Kučerová, 

vedúca denného centra seniorov Zlatý 

dážď na Račianskej ulici. „Pred časom sa 

na mňa obrátila bývalá členka nášho 

klubu pani Šimková, ktorá má už vyše 

deväťdesiat. Smutne sa posťažovala, 

že cestou na nákup stratila tašku s pe-

ňaženkou, v ktorej mala vyše 30 eur. 

Samozrejme, pre seniora je to vysoká 

čiastka a my sme sa pokúsili pomôcť,“ 

hovorí pani Kučerová. Na okno klu-

bu vyvesili plagátik s prosbou, aby sa 

s nimi nálezca skontaktoval a oni zabez-

pečia vrátenie peňaženky. Bol to dobrý 

nápad, čoskoro sa ohlásil pán František 

Farkaš z Račianskej ulice a potešený, 

že môže veci dať do poriadku, nález 

promptne odovzdal. Za čestný prístup 

mu ďakuje šťastná pani Šimková aj čle-

novia klubu seniorov. Redakcia Hlasu sa 

pripája a správu o poctivom Novomešťa-

novi rada zverejňuje. (jš)

Odborné vzdelanie 
príťažlivejšie vďaka COV

V Bratislavskom samosprávnom kraji 

vzniklo vlani už tretie centrum odbor-

ného vzdelávania (COV). Otvorili ho na 

SOŠ Farského ako prvé v oblasti potra-

vinárstva, od septembra 2013 tam naprí-

klad pribudol aj odbor hotelová akadé-

mia. Dve staršie centrá  v našom kraji sú 

orientované inak -  na SOŠ Hlinícka na 

oblasť elektrotechniky a informačných 

technológií, na Spojenej škole v Ivanke 

pri Dunaji na oblasť poľnohospodárstva 

a rozvoj vidieka. Centrá vznikajú postup-

ne vo všetkých slovenských krajoch. 

Podstatou je pružne reagovať na potre-

by trhu práce, spojením s praxou dosiah-

nuť, aby odborné vzdelávanie bolo pre 

mladých atraktívnejšie a presadzovať ví-

ziu celoživotného vzdelávania. 

 (red)

Výpredaje vrcholia!

FAMILIÁDA
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Rodinné zimné hry
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„Stíšenie a pokora, to sú pocity, ktoré 

by mali sprevádzať očakávanie Vianoc, 

nie veselosť ako na fašiang,“ prihovoril 

sa „gazda“ Juraj Sarvaš návštevníkom 132. 

Poetického večera v Dome kultúry na Kra-

mároch. Už dlhých 23 rokov tieto večery 

s láskou a invenciou pripravuje a uvádza. 

Mrazivý večer uprostred decembra pred-

znamenala nežná a vrúcna atmosféra 

očakávaných sviatkov. Galantný hostiteľ 

pán Sarvaš dobre vie, že pravidelní hostia 

chodia za poéziou na Stromovú, aby v žič-

livom prostredí načerpali múdrosť a op-

timizmus, započúvali sa do krásnych slov 

básnikov a spoznali vzácnych hostí. 

Výber z Hviezdoslavovej básne Ráchel 

zarecitovala poslucháčka Akadémie ume-

ní v Banskej Bystrici Natália Vaňová a pre-

cítenou interpretáciou sa dotkla pozor-

ných poslucháčov priamo v srdci. Sklonili 

sa pred najväčším slovenským básnikom, 

veď starý biblický príbeh ani dnes nestra-

til hĺbku svojho posolstva.

Koledami a vinšami spod Javoriny pote-

šila uši i ducha folklórna skupina Kasanka 

z Moravského Lieskového. Spolu s ňou za-

vítal na návštevu starosta obce Ing. Ľubo 

Miklánek a evanjelický kňaz Mgr. Peter 

Maca. Pri prestretom štedrovečernom 

stole porozprávali o dávnych zvykoch 

i súčasnom živote v dedinke, ktorá bývala 

pôsobiskom Jozefa Hollého i Martina Rá-

zusa. Nezabudli na voľné miesto pre po-

cestného, podelili sa o svoje krásne obyča-

je, dokonca aj o tradičné pochúťky. 

Do Vianoc zostávalo ešte zopár dní, no 

nikto nezostal na pochybách, že už je naj-

vyšší čas odložiť zhon a uvedomiť si du-

chovný rozmer sviatkov pokoja a mieru.

Jana Škutková

Snímka František Rajecký

Bohatú nádielku dobrej muziky, výbor-

ných výkonov bardov slovenskej hudby 

a pravej bigbítovej atmosféry si tentoraz 

v Stredisku kultúry na Vajnorskej najviac 

užila generácia 50+. Niežeby sa v publiku 

nevyskytovali aj mladšie ročníky, ale práve 

dnešní päťdesiatnici či šesťdesiatnici a ich 

obľúbení interpreti, viac či menej vrstov-

níci, s nadšením spomínali na roky, keď 

spolu objavovali skladby Beatles, Rolling 

Stones, Cream či Jimiho Hendrixa.

Ľubo Belák sa predstavil ako konferen-

cier s príjemným civilným prejavom a 

koncert sa napriek predvianočnému času 

vyhol sladkému klišé zimných sviatkov. 

Slávnosťou pre poslucháčov bola sama 

hudba zlatých šesťdesiatych, hraná s pl-

nou vervou aj v druhej dekáde 21. storo-

čia - takto trefne to vyjadril Peter Bonzo 

Radványi. Spolu s kapelou The Breakers, 

založenou v roku 1966 a jedinou, ktorá 

dodnes hrá v pôvodnom zložení, otvorili 

trojhodinový maratón. Dokázali, že im to 

spolu stále ladí a z vystúpenia majú nefal-

šovanú radosť. 

Rockový nárez na javisku vystriedal po-

kojnejšou pasážou Peter Nagy. V sprievode 

akustickej gitary zaspieval svoje hity, pri-

čom nezaprel v sebe šoumena a publikum 

srdečne rozosmial. Vysvetlil, ako z fotenia 

krajiniek prešiel na fotenie Ukrajiniek, po-

rozprával, v čom spočívajú zradné stránky 

češtiny, či aké vtipy sa rozprávajú v Austrá-

lii. Samozrejme, známe melódie s ním po-

tom spievala celá sála. V pokojnejšom tóne 

sa večer niesol ešte chvíľu, keď Pavol Ham-

mel nadchol publikum priehrštím piesní 

z nádherného debutového albumu skupi-

ny Prúdy Zvoňte, zvonky. Legendárna LP 

platňa z roku 1969 dodnes patrí k tomu 

najlepšiemu v histórii slovenskej hudby. 

Vyšla v roku 1969, pričom jej skladby vzni-

kali už v predchádzajúcich rokoch a Paľo 

Hammel sa striktne pridržal predpísanej 

„šiestej“ dekády.

Vydarená dramaturgia večera pokračo-

vala vystúpením The Buttons, frontma-

nom Dodom Šuhajdom a najznámejšími 

skladbami Rolling Stones a The Who. 

V závere ich na pódiu doplnil a neskôr vy-

striedal Laco Lučenič. Vianočný koncert 

poňal štýlovo a „pretrpel“ ho v zimnom 

kostýme a pletenej čapici. Neubralo to 

však na úrovni vystúpeniu, v ktorom doká-

zal neustálu chuť experimentovať a dávať 

starým skladbám nový zvuk. Publiku pred-

viedol časť z pripravovaného multimediál-

neho programu. Otvoril ho prekvapujúco 

songom Kyrie Eleison od amerických The 

Electric Prunes. Nasledovala The Sound 

of Silence z pera dua Simon and Garfun-

kel a na záver The Who a Pinball Wizard 

z albumu Tommy, považovaného za prvú 

rockovú operu.

Záver večera patril Fedorovi Frešovi 

a skupine The Badge. Potešili výbornou in-

terpretáciou piesní The Beatles a Cream, 

ale myslím, že som nebola sama, koho nad-

chli najmä precítené a bravúrne zvládnuté 

„Hendrixovky“ Mariána Luckého. Spolu 

s Fedorom Frešom som presvedčená, že 

o tomto gitaristovi aj o ďalšom mladom 

členovi kapely Jakubovi Tvrdíkovi (kláve-

sy) budeme v budúcnosti ešte veľa počuť. 

Bigbítové Vianoce na Vajnorskej rozda-

li tohto roku obrovské množstvo hudob-

ných darčekov a bigbítoví fajnšmekri od-

chádzali potešení a nanajvýš spokojní.

 Jana Škutková

 Snímky Marek Tettinger

V komore hojnosť, v dome svornosť...

Bigbítový Ježiško dorazil už 5. decembra

Laco Lučenič

Fedor Frešo a Jakub Tvrdík
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Stavba roka – 
Central 

Hoci tento nový obchodno-spolo-

čenský komplex leží tesne za hrani-

cou Nového Mesta (tá prechádza po 

Trnavskej ulici), navštevuje ho množ-

stvo Novomešťanov. A tých určite 

bude zaujímať, že multifunkčnému 

centru udelili koncom minulého roka 

v silnej konkurencii ocenenie Stavba 

roka. Každý rok ho udeľuje Združe-

nie pre rozvoj slovenskej architektúry 

a stavebníctva ABF Slovakia vo svo-

jej súťaži skúmajúcej kvalitu komplex-

nej realizácie stavebných diel. V tom-

to prípade napokon rozhodlo to, že 

Central „premenil zanedbanú a bez-

významnú plochu v centrálnej zóne 

mesta na významnú súčasť mestské-

ho života,“ ako uviedla porota. Oso-

bitne odborníci oceňujú, že ide o „ze-

lené“ multifunkčné centrum. Návrh 

architektonického riešenia je dielom 

Ing. arch. Ivana Kubíka a jeho ateliéru. 

Okrem toho získal Central cenu časo-

pisu Eurostav – CENU VISIO 2020. 

Jednu z ďalších cien v súťaži o Stav-

bu roka dostal vo svojej kategórii aj 

Cyklomost Slobody, dôležitý v rám-

ci kraja, o ktorom sme písali v Hlase 

č. 9/2012. 

 Viera Vojtková

Koncom novembra sa v Bratislave 

uskutočnili Majstrovstvá Slovenska 

v športovej gymnastike TEAMGYM. 

Dievčatá z gymnastického klubu BAMA 

pri ZŠ Za kasárňou sa ich nielen zúčast-

nili, ale vybojovali aj dve krásne ceny, 3. 

miesto v kategórii žiačok (do 11 rokov) 

a 3. miesto medzi juniorkami (12-15 ro-

kov). Súťaž družstiev sa skladá z troch dis-

ciplín, body sa vo fi nále spočítajú. Diev-

čatá sa publiku predstavili v pohybovej 

skladbe, akrobacii a na trampolíne. 

„Podmienky na trénovanie sú veľmi 

rozdielne, niektoré kluby majú špecia-

lizovanú gymnastickú telocvičňu, ale 

väčšina trénuje v jednoduchých škol-

ských podmienkach, tak ako my,“ ho-

vorí Hana Mokošová, učiteľka nemčiny 

zo ZŠ Za kasárňou, a zároveň trénerka 

našich šikovných dievčat. „O to viac nás 

teší, že sme získali medailu v oboch ka-

tegóriách. Novomestské deti majú už 

dlhoročne veľký záujem o gymnasti-

ku. Najdôležitejší nie je talent, ale chuť 

trénovať. Je pre mňa veľkou radosťou, 

keď vidím, ako sa „bijú“ o postavenie 

v tíme, len aby sa mohli zúčastniť prete-

kov. Motivuje nás aj pochvala zo strany 

rodičov, ktorí dokážu oceniť prácu tré-

nerov v školských podmienkach. Malí 

športovci majú poobede čas vhodne vy-

plnený pohybom, veď takmer celý deň 

v škole sedia. Výhodou je, že ich rodičia 

nemusia voziť na vzdialené tréningy,“ 

dodala.

Gymnastický klub BAMA pracuje 

v škole Za kasárňou už 10 rokov. Do svo-

jich radov prijíma všetkých záujemcov, 

dievčatá aj chlapcov od 6 do 15 rokov. 

Trénujú dva až trikrát týždenne a záujem 

o tento estetický šport sa z roka na rok 

zvyšuje. „Škoda, že nemáme vlastnú te-

locvičňu a rozkladanie a skladanie ná-

radia nám uberá z drahocenného času 

tréningu,“ posťažovala si Mgr. Mokošová. 

No aj v podmienkach, ktoré nie sú práve 

ideálne, dosahujú tunajší mladí repre-

zentanti pravidelne pekné výsledky.

Jana Škutková

Snímka z archívu školy

Ivica Krošláková v Dome umenia

Úspechy mladých gymnastiek

Akademická maliarka, ktorá žije v No-

vom Meste, vystavuje od polovice januá-

ra do16. februára v Dome umenia na Ná-

mestí SNP 12. Ide o jubilejnú výstavu jej 

diel z obdobia 2004 - 2014 pod názvom 

Nestratené v čase. Ivica Krošláková pat-

rí k našim najvýznamnejším predstavi-

teľom informelu – umenia spontánnej 

bezprostrednosti. Kurátorka výstavy 

Xénia Lettrichová hovorí, že si vytvorila 

vlastnú výtvarnú cestu. Charakterizuje ju 

ako „výnimočný ženský prvok, sólistku 

na slovenskej scéne, ktorá podobne ako 

mnohí vynikajúci výtvarníci nemá názo-

rovú paralelu“.

 Viera Vojtková Ivica Krošláková: Vôňa krajiny, 2005, 

kombinovaná technika
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Takmer dvesto žiakov siedmych roč-

níkov základných škôl, ktoré sú v sprá-

ve Mestskej časti Bratislava – Nové 

Mesto, absolvuje túto zimu lyžiarsky 

výcvik na Orave. Náklady na výcvik, 

ubytovanie, stravu aj dopravu im uhra-

dí naša mestská časť.

„Výcviku sa zúčastní 190 žiakov. Na 

každého siedmaka prispejeme sumou 

108 eur. Ide o sumu, ktorá nie je pre 

rodičov zanedbateľná, preto sa takto 

v záujme všestranného rozvoja na-

šich detí snažíme odľahčiť rodinné 

rozpočty,“  povedal starosta Nového 

Mesta Rudolf Kusý. Žiaci absolvujú vý-

cvik v lyžiarskom stredisku v Oravskej 

Polhore vo viacerých turnusoch – od 

januára do marca. Výcvikový kurz po-

trvá šesť dní. 

Samospráva Nového Mesta fi nančne 

podporuje aj ďalšie športové aktivity 

na svojich školách. Tretiakom základ-

ných škôl prispieva sumou 10 eur na 

žiaka na plavecký výcvik, prváci zasa 

vďaka príspevku mestskej časti (10 

eur) môžu navštevovať korčuliarsky 

kurz. Rovnaké fi nančné príspevky 

smerujú aj do obecných materských 

škôl – plávať a korčuľovať sa budú 

učiť aj novomestskí škôlkari, ktorí sú 

v predškolskom ročníku. 

 (bor)

Siedmakom zaplatíme 
lyžiarsky výcvik

Korčuľovanie prináša pohyb celému 

telu, preto je dobrou prípravou pre die-

ťa, ktoré sa začína obzerať po športových 

aktivitách. Rozvíja koordináciu, držanie 

tela, ohybnosť, silu, rýchlosť i záujem 

o pohyb vôbec. Tieto predpoklady sú zá-

kladom pre väčšinu športov. Občianske 

združenie Jumping Joe zameriava svoju 

činnosť na všetkých priaznivcov korču-

ľovania i krasokorčuľovania bez ohľadu 

na vek, mimoriadnu pozornosť však ve-

nuje deťom od 4 rokov s cieľom moti-

vovať ich k športu. Organizuje lekcie na 

ľade pre deti z materských a základných 

škôl, víkendové lekcie korčuľovania pre 

celé rodiny, lekcie pre deti i dospelých, 

ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti.

OZ Jumping Joe úspešne spolupracu-

je s MČ Bratislava – Nové Mesto už dva 

roky, realizujú sa kurzy korčuľovania 

pre predškolákov a prvákov základných 

škôl, ktoré majú pozitívne ohlasy zo 

strany rodičov i učiteľov. V uplynulom 

roku OZ oslovilo aj poslanca mestského 

zastupiteľstva JUDr. Tomáša Korčeka (na 

snímke v strede). Ten sa po oboznáme-

ní s projektmi OZ Jumping Joe podujal 

zabezpečiť fi nančné prostriedky, ktoré 

umožnili deťom predškolských zariade-

ní z našej mestskej časti absolvovať kurzy 

korčuľovania za zvýhodnenú cenu. JUDr. 

Korček tak podporil ideu OZ, ktoré sa 

týmto spôsobom snaží motivovať deti k 

pohybu a aktívnemu tráveniu voľného 

času. Kurzy vyvrcholili detským karne-

valom.

Korčuľovanie zvyšuje fyzickú a dušev-

nú zdatnosť a kondíciu, zlepšuje svalovú 

koordináciu, znižuje riziko osteoporózy, 

dobre vplýva na psychiku, zmierňuje 

ťažkosti s chrbticou či kĺbmi, napomáha 

lepšie držanie tela, posilňuje činnosť srd-

ca, a tým prekrvenie všetkých telesných 

orgánov a tkanív. OZ Jumping Joe úzko 

spolupracuje aj s ikonami slovenského 

korčuľovania, akými sú p. Agneša Buři-

lová, p. Hilda Múdra a p. Martin Kollár. 

Jeho tím je zložený z trénerov, gymnas-

tov, tanečníkov i choreografov.

Kurzy pre predškolské zariadenia sa 

konajú na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu, kam deti spoľahlivo dopra-

ví autobus zaistený OZ, takže rodičia 

sa nemusia obávať o ich bezpečnosť 

a komfort. OZ zabezpečuje aj poiste-

nie a požičiavanie alebo predaj korčúľ. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke 

www.jumpingjoe.sk
 (red), snímka František Rajecký

Detské kurzy korčuľovania 
podporil aj mestský poslanec

Zimný maratón 
po šiestykrát

Šiesty ročník zimného maratónu 

sa uskutočnil 18. a 19. januára 2014 

na Železnej Studienke – na lúke pri 

Snežienke. Preteky v horskom behu 

a preteky horských bicyklov sa opäť 

konali s podporou mestskej časti Bra-

tislava – Nové Mesto a starostu Rudol-

fa Kusého. Zimné podujatie je jediné 

svojho druhu v slovenskom a stredo-

európskom regióne. 

V sobotu 18. januára čakala na 

účastníkov MTB cyklopreteku pro-

fesionálne zabezpečená a označená 

trať dlhá 29 kilometrov, s prevýšením 

650 metrov. Trasa viedla zo Železnej 

Studienky (Snežienka), cez oblasť 

Malých Karpát - Kolibu, U Slivu, Biely 

kríž, Malý Slavín a Kačín, cieľ bol opäť 

na Železnej Studienke. V nedeľu 19. 

januára bola pre bežcov pripravená 

trať dlhá 9,7 kilometra, s prevýšením 

160 metrov. Trasa sa začínala na Želez-

nej Studienke (Snežienka), pokračo-

vala oblasťou Malých Karpát, cieľ bol 

takisto na Železnej Studienke.  (bor)

Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

INZERCIA:



STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA - 
NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21 

tel.: 44373771, 44372620
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk 

nájdete nás aj na FB: 
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ každú so-
botu, a výnimočne raz aj v nedeľu o 17. h, živá hudba 
60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek 

1. 2. 2014 HS PARTY TIME
9. 2. 2014 HS FORTUNA 15. 2. 2014 HS MERYTAN
22. 2. 2014 ČAJOVÝ PLES s HS CHARLIE BAND
Fašiangový ples pre milovníkov Čajov o piatej až do 2. h

KONCERTY

27. 2. 2014, štvrtok 19. h
Roman HORKÝ so skupinou KAMELOT a jeho hostia: 
Allan MIKUŠEK, Ilona CSÁKOVÁ a Petr BENDE 
koncert známej folkovej skupiny (30. výročie vzniku), 
13. ročník Folk country sála alebo koncerty na vaše 
želanie

PODUJATIA PRE DETI

19. 2. 2014, streda 14. h 
Fašiangová maškaráda, tradičný fašiangový karneval 
pre deti zo školských klubov pri ZŠ s MŠ

KLUBOVÉ PODUJATIA

každý pondelok 18. h
Sahadža joga - pokročilí (klub), pravidelné stretnutia 
členov a záujemcov, vstup voľný 
každý utorok 18. h 
Sahadža joga - začiatočníci (klub), pravidelné stret-
nutia začiatočníkov, vstup voľný

6. 2. 2014, štvrtok 16. h
Klub Patchwork

20. 2. 2014, štvrtok 16. h 
Klub priateľov opery, pre členov

25. 2. 2014, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, pravidelné stretnutie 
členov a záujemcov o odborné rady

28. 2. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov o zdravú 
výživu, cvičenia, prednášky

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

5. 2. 2014, streda 19. h
NA KUS REČI s Jozefom Banášom a jeho hosťom 
Tomášom Bezdedom

7. 2. 2014, piatok 18.30 h
Odovzdáme vám vzácny dar - večer s hudbou, tancom 
a slovom, bez alkoholu a cigariet, s tombolou a čistou 
radosťou, vstupné dobrovoľné – pozýva Sahadža joga

14. 2. 2013, piatok 19. h
ANDĚLÉ V MÉM SRDCI, Léčivé divadlo Gabriely Filippi 
z Prahy 

21. 2. 2014, piatok 19. h
SEN NOCI ORIENTÁLNEJ, večer orientálneho tanca

VÝSTAVY

4. - 15. 2. 2014
Eva Droppová a syn Alexander - Svedectvo dobrej 
zvesti II.

18. – 28. 2. 2014
Masky z tvorby členiek Výtvarného štúdia Magdy 
Burmekovej

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

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV ( VSZ ) 

1. 2. 2014, sobota 8. – 15.30 h
Medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov mine-
rálov, fosílií a predajná výstava drahých kameňov 

8. 2. 2014, sobota 8. - 12. h  Výmenné stretnutie 
zberateľov mincí, medailí, odznakov, bankoviek, 
starých pohľadníc, kníh, fi latelie, plagátov, gra-
moplatní...

KURZY 
Výtvarné štúdio akad. soch. Magdy Burmekovej 
(rôzne výtvarné techniky, príprava na výtvarné súťaže, 
výstavy...) utorok, streda 17 - 20. h
Výtvarná škola akad. mal. Dany Zacharovej 
piatok 14. 30 –17.h, štvrtok 15. 30 -17. 45 h 
Joga utorok 17.15 –18. 45 h, 19 – 20. 30 h

Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Taliansky jazyk - I., II., III., IV. a V. ročník 
Keramika pre deti, keramika pre dospelých 
Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia 

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
Predpredaj vstupeniek utorok a streda 16. h – 19. h 
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 
21, tel.:02/44373763. Vstupenky na podujatia NA 
KUS REČI s J. Banášom, ANDĚLÉ V MÉM SRDCI, SEN 
NOCI ORIENTÁLNEJ a koncert KAMELOT zakúpite aj 
v sieti TICKETPORTAL. Zmena programu vyhradená.

Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrno–
spoločenské a výchovno–vzdelávacie podujatia, 
tel. 44 37 26 20
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské pose-
denia, 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

www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk 

KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

24. 2. 2014, pondelok 19. h
133. Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami

PODUJATIA PRE DETI

15. 2. 2014, sobota 16. h
V ríši tanca s Detským baletným štúdiom pod vede-
ním Magdalény Thierovej

KLUBOVÉ PODUJATIA 

5., 19. 2. 2014, streda 16.30 h
Klub Venuša, stretnutie Ligy proti rakovine

PODUJATIA PRE POZVANÝCH

18. 2. 2014, štvrtok 10. h
Rozprávkové dopoludnie pre deti MŠ Na Revíne a MŠ 
na Cádrovej ul.

20. 2. 2014, štvrtok 9. h
Novomestský škovránok, obvodné kolo v speve žiakov ZŠ

26. 2. 2014, streda 14. h
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov 

KURZY

Maľovanie na hodváb, individuálne a skupinové kurzy, 
možnosť objednávok aj od fi riem

Ateliér neprofesionálnych výtvarnikov
22. - 23. 2. 2014, sobota – nedeľa 9. h

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 
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou –
 pokročilí
Pilatesove cvičenia
Hudobné kurzy: hra na klavír, spev, hudobná teória 
pre deti, dospelých, seniorov
Angličtina pre deti

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

POZÝVAME


