
Koliba - výruby pod drobnohľadom  

Venujme 2 % z daní školám

Prvé novomestské projekty „zdola“

Ako ochránime Železnú studničku
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Ako sa číslujú domy 
v meste

Lepšie časy  
pre dažďovníky
Predmet bádania: 
Dušan Jurkovič

Seniori  
hodnotili rok  
Ocenili  
osobnosti kraja

Ženy dostali hudobný 
darček 

Obálka: 
Keď Na kus reči prišiel Peter 
Lipa, znel na Vajnorskej džez  
Snímka Martin Marenčin

 Tohtoročná jar doslova vtrhla do ulíc a všetko zele-
né prebudila k životu. Kto môže, ponáhľa sa vo voľ-
nej chvíli do prírody. Chceme prísť na iné myšlien-
ky, načerpať pozitívnu energiu. Ako Novomešťania 
máme kus šťastia, na území našej mestskej časti sú 
rozľahlé lesoparky a zájsť do nich môžeme aj pešo. 
Teda, mohli by sme...
 Udalosti z posledných mesiacov ukázali, že bohat-
stvo našej prírody musíme strážiť viac než kedykoľ-
vek predtým. Do hustého lesného porastu, ktorý sa pre zatiaľ nevyšetre-
né postupy dostal do rúk nových majiteľov, sa pustili píly. Nádherný les, 
ktorý tu rástol celé storočie, padol za obeť neuveriteľnej arogancii počas 
niekoľkých dní, či skôr hodín!
 Bezohľadné správanie majiteľov pozemkov všetkých pobúrilo, veď 
Bratislavčania si každú zelenú plochu v meste nesmierne vážia. Staros-
ta s pracovníkmi miestneho úradu okamžite podnikli kroky, aby zabrá-
nili ďalšiemu výrubu a likvidácii dôkazov o neoprávnenom konaní.  
Zalarmovali políciu, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, informo-
vali ministerstvo pôdohospodárstva... Je smutné, že nie všetky inštitúcie 
zvládli svoje povinnosti bez chýb. Obrovské lesné plochy sú v tejto chvíli 
zdevastované.
 Zostáva veriť, že kompetentné orgány prípad dôsledne vyšetria a vin-
níci neujdú trestu, ba dočkáme sa aj vysadenia nových stromov. Žiaľ, 
potrvá dlhé desaťročia, kým sa les obnoví v pôvodnej kráse. 
Mali by sme oceniť prístup miestnych obyvateľov a ochranárskych  
aktivistov, ktorí okamžite spojili sily a pre záchranu lesa urobili viac než 
mnohí zodpovední. Na tomto mieste by som im rada vyslovila úprimné 
poďakovanie.

Jana Škutková

Čo príde po tej čudnej zime-nezime? Prírode zazvonil budík oveľa včaššie než ino-
kedy. Puky, kvety, listy mali viditeľne naponáhlo. Aj vtáctvo zimujúce na juhu sa  
navracia skôr. Druh po druhu dopĺňa orchester jarných farieb, vôní a bzukotu o svoje 
cvrlikanie, štebot, hrkútanie, trilkova-
nie, neraz priam vtáčie muzicírovanie. 
Dažďovníky dokonca pískajú, píšeme 
to o nich na strane 14. Viete, kde sa 
vzalo ich pomenovanie? Podobne ako 
lastovičky v lete ohlasujú prichádzajú-
ci dážď – preháňajú sa, hladne lovia 
hmyz, škriekajú... Prileteli už? Neviete? 
Lebo jarný dážď by sa zišiel... Tohto-
ročná neskorá Veľká noc by po ňom 
rozkvitla do krásy ako nevesta. Prežite 
sviatky v pokoji a radosti!
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Prejdú sa naši vnuci po storočnom lese? 

Jarný orchester mohutnie 
©
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Útok na kolibské lesy 
vo viacerých dejstvách

  Čo predchádzalo výrubu
 V roku 2010 šéf štátneho podniku 
Lesy SR podpísal výmenu pozemkov 
s výmerou 3,79 hektára na Kolibe, v jed-
nej z najlukratívnejších lokalít Bratisla-
vy, za pozemky s výmerou 4,34 hektára 
neďaleko Handlovej. Hovorca štátneho 
podniku označil túto výmenu za ziskovú 
pre štát!
 Na jar 2013 prichádza k zvláštnym roz-
hodnutiam. Riaditeľ Obvodného lesného 
úradu podpísal vyňatie pozemkov z les-
ného fondu  - z „lesnej plochy“ sa stala 
„ostatná plocha“. To však majiteľa pozem-
ku neoprávňuje na výrub stromov. Na to 
by potreboval povolenie vydané samo-
správou, nič podobné však na Miestnom 
úrade Bratislava – Nové Mesto nevydali. 
Nik o to ani nežiadal. Účelové rozhodnu-
tie napriek tomu poslúžilo...

  Pilčíci si obľúbili piatkové 
 popoludnia
 V piatok 18. októbra popoludní  
zazvonil na sekretariáte starostu telefón  
a miestny obyvateľ oznámil, že na Kolibe  
pri cvičisku psov na konci Sovej uli-
ce sa rúbu stromy. Hoci nelegálne  
výruby riešia štátne orgány, a nie mest-
ská časť,  miestny úrad  ihneď zalar-
moval políciu, Slovenskú inšpekciu  

životného prostredia (SIŽP) aj Okresný 
úrad. Prítomní vlastníci pozemku uká-
zali policajtom rozhodnutie o vyňatí 
pozemku z lesného fondu. Lesný úrad si  
za „odlesnenie“ dokonca nechal vypla-
tiť zhruba 40 tis. eur. Rozhodnutie, žiaľ, 
stačilo, rúbalo sa ďalej. Za víkend padlo 
za obeť pílam približne 8,5 tisíc m2 lesa. 
„V pondelok som dostala na stôl ozná-
menie o vyčistení pozemku od suchých 
kríkov a drevín, ktoré bolo podané 
v piatok, teda v deň výrubu. Oznáme-
nie však nestačí, majiteľ bol povinný 
počkať na naše vyjadrenie. Preto sme 
dali písomný podnet na SIŽP a Okres-
ný úrad, aby prípad prešetrili,“ hovorí 
Mgr. Adriana Kmeťková, odborná refe-
rentka v oblasti životného prostredia 
v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
 Pod „vyčistením pozemku od suchých 
kríkov a drevín“ si možno predstaviť 
všeličo. Ťažko však výrub celého lesa. 
Vzbudzuje to dojem, že odosielateľ kal-
kuloval aj s nepozornosťou úradníkov. 
S tým, že jeho konanie takto schvália 
a nejednoznačnosť slovného spojenia si 
nevšimnú. Išlo pritom len o jednu z celé-
ho radu arogantností, ktorej sa majitelia 
pozemku dopustili.
 Ďalší „čierny piatok“ nastal 6. decem- 
bra, opäť popoludní. Išlo o blízky  
pozemok medzi Krahulčou a Sovou 

ulicou, kde je spoluvlast-
níkom majiteľ predtým  
vyrúbaného pozemku. Keď 
na základe upozornenia  
občanov prišli na miesto 
pracovníci miestneho úra-
du, čakali ich tu dvaja práv-
nici a zo dvadsať členov SBS. 
Opäť „operovali“ rozhod-
nutím o preklasifikovaní 
pozemkov z lesných plôch 
na ostatné. Mestská časť 
vyhlásila výrub na zákla- 
de tohto rozhodnutia 

za nelegálny. Právny zástupca majiteľov 
pozemkov na nátlak prednostu miest-
neho úradu napokon podpísal zápis-
nicu o pozastavení výrubu minimálne  
do doriešenia októbrového prípadu. 
Hodinu po miestnom úrade prišla SIŽP 
s rovnakým pokynom – zastavte výrub! 
Napriek tomu sa v sobotu doobeda  
zahryzli motorové píly do lesa opäť 
a za dva dni padlo takmer 29 tisíc m2 
lesa. Ako reakcia na tento barbarský čin 
nasledovalo trestné oznámenie. Podal 
ho jeden zo zakladajúcich členov vzni-
kajúceho občianskeho združenia Za lep-
šiu Kolibu. Občania pobúrení rozsiahly-
mi výrubmi v ňom začali svoju činnosť  
koordinovať.
 A tak z novomestského miestneho 
úradu opäť putoval podnet na SIŽP  
pre podozrenie zo spáchania priestup-
ku a na prokuratúru žiadosť o prešetre-
nie rozhodnutí dnes už neexistujúceho 
Obvodného lesného úradu. Do tre-
tice požiadal starosta Nového Mesta  
o prešetrenie legálnosti spomínaných 
rozhodnutí ministerstvo pôdohospodár-
stva, a zároveň o ich zrušenie a opätovné 
zalesnenie pozemku. Ministerstvo pôdo-
hospodárstva dalo za pravdu mestskej 
časti a rozhodnutia zaniknutého lesného 
úradu zrušilo. 

 Pokračovanie v novom roku
 V januári zasiahli Kolibčania do deja 
opäť. Oznámili miestnemu úradu, že 
z pozemkov sa odváža drevo. Starosta 
Rudolf Kusý okamžite požiadal poli-
cajtov o pravidelné hliadky a kontrolu 
každého nákladného auta, ktoré by sa 
pokúsilo odvážať drevo. Napriek prí-
tomnosti polície sa však v odvoze dreva  
pokračovalo, lebo pracovníci sa preu-
kazovali povoleniami, ktoré podľa akti-
vistov vydala neoprávnená osoba (lesný 
hospodár). Po písomnej žiadosti starostu 
o zastavenie nelegálneho odvozu dreva 

Už niekoľko mesiacov sú obyvatelia Koliby v strehu. Opako-
vané výruby stromov a kríkových porastov svedčia o chybách 
či priamo nezákonnom konaní, slabá legislatíva nahráva aro-
gancii. Kauza dosiaľ nie je uzavretá, naopak, odohrávajú sa jej 
ďalšie dejstvá. Či sú majitelia pozemkov dohodnutí, alebo ide 
o náhodu, posúdi polícia.
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a spochybnenie práva lesného hospodá-
ra rozhodovať o ňom zasiahla Generálna 
prokuratúra. Až po jej zákaze sa odvoz 
dreva z vyrúbaných lokalít definitívne 
skončil.
 Od januára 2014 nadobudla účinnosť 
novela zákona o ochrane prírody a kra-
jiny, ktorá zmiernila podmienky vydáva-
nia súhlasu na výrub drevín, sú „mäkšie“. 
Mimo zastavaného územia obce, ak 
nejde o záhradu, podliehajú súhlasu  
na výrub len stromy s obvodom kme-
ňa nad 80 cm a krovité porasty s rozlo-
hou nad 20 m2 (predtým šlo o obvod 
nad 40 cm a plochu nad 10 m2). Čo je 
zaujímavé, zákon sa vzťahuje aj na posú-
denie výšky škody, ktorá vznikla na Koli-
be ešte pred účinnosťou novely. Pokuta 
bude teda nižšia.
 I tak je výška spôsobenej škody  
závratná. Doterajšie informácie hovoria 
asi o 550 stromoch, SIŽP odhaduje ich 
hodnotu na viac než 560 tisíc eur, za čo  
v prípade dokázania viny hrozia páchate-
ľom tri až osem rokov väzenia. 

 Ďalšie výruby pri čistení vinice
 V posledný februárový deň nahlásili 
ľudia miestnemu úradu výrub na Kra-
hulčej ulici, len niekoľko sto metrov 
od plochy vyrúbanej v decembri. Poze-
mok zarastený malinčím a náletovými 
drevinami bol vedený ako vinica, i keď 
vinohrad  zanikol už v minulosti. Majiteľ 
sa rozhodol využiť zmäkčenie zákona 
a najal si firmu, aby pozemok vyčistila.
 Starosta Rudolf Kusý vyrazil  
na obhliadku s pracovníkmi úradu 
ešte ten deň. Dali pokyn na zastavenie 
prác a začali prípad riešiť v súčinnos-
ti so SIŽP a políciou. „Mestská 
časť nemá pri nelegálnom  
výrube právomoc dať pokutu 
či nariadiť náhradnú výsadbu. 
Ale ľudia sa na nás prirodzene 
obracajú, preto je našou úlo-
hou oslovovať zodpovedných 
a žiadať, aby konali. Najhoršie 
je však to, že z 82 vyrúbaných 
stromov je podľa novelizova-
ného zákona 80 vyrúbaných 

legálne. Akoby niekto zámerne zmenil 
zákon. Znamená to, že majiteľ nerobí 
náhradnú výsadbu a stromy tak zmiz-
nú bez náhrady,“ uviedol Rudolf Kusý.

 Aktivisti žiadajú lepšiu 
 ochranu lesa
 Predstavitelia občianskeho združenia 
Za lepšiu Kolibu od prvých výrubov 
aktívne monitorovali dianie na lesných 
pozemkoch. „Koncom februára sme 
sa stretli s ministrom vnútra, ktorému 
sme tlmočili naše požiadavky. Dozve-
deli sme sa, že prebiehajú dve trestné 
stíhania  začaté ešte v decembri. Prvé  
pre porušenie právomocí verejného  
činiteľa v súvislosti s preklasifikova-
ním lesa na ostatné plochy a druhé pre 
zločin poškodzovania ochrany rastlín, 
spôsobeného výrubom. Žiadali sme, 
aby vyrúbaná plocha bola opätovne 
zaradená do kategórie les a vysadená 
novými stromami. V tejto veci medziča-
som rozhodlo ministerstvo pôdohospo-
dárstva - zrušilo rozhodnutie zaniknu-
tého lesného úradu, takže vlastníci by 
mali na svoje pozemky nanovo vysadiť 
les,“ informoval nás zástupca združenia  
Mgr. Martin Vlačiky PhD.
 Členovia OZ Za lepšiu Kolibu v spolu-
práci s ochranárskymi zväzmi a zosku-
peniami zorganizovali petíciu za lep-
šiu ochranu lesov na území Bratislavy 
a rozšírenie bratislavského lesného par-
ku. Členmi petičného výboru sa popri  
významných osobnostiach z oblasti 
ochrany prírody stali aj námestník pri-
mátora Ján Budaj, starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý, starostka Čunova Gabriela  
Ferenčáková a devínska starostka  

Ľubica Kolková. Svojím podpisom pod-
porili petíciu už tisíce občanov. Môžete 
sa k nim pridať na adrese http://www.
ekoforum.sk/peticia/lesy-bratislava

Jana Škutková a kol.
Snímky na str. 3 a 4 dole Martin Vlačiky

Tri otázky pre starostu 
Nového Mesta Rudolfa Kusého

Čo môžu majitelia na pozemku 
stavať?

 V júni vlastníci zisťovali, ako môžu 
pozemok využiť. Odpoveď bola jed-
noznačná. Podľa územného plánu 
je to les. Rozhodnutím lesného úra-
du ani nelegálnym výrubom sa nič  
nezmenilo, nedopustím, aby sa tam 
postavil dom - ani rodinný, ani byto-
vý, ten už vôbec nie. 

Prečo vlastníci nepožiadali mest-
skú časť o výrubové povolenie?

 Nemôžu žiadať o výrub zdra-
vých stromov, nemajú na to dôvod.  
O výrub vlastníci môžu žiadať len 
pri chorých stromoch. Aj tie môžu 
odstrániť až po riadnom konaní, 
ktorého podkladom je dendrologic-
ký posudok - ten stanoví zdravotný 
stav stromov, a zároveň určí ich spo-
ločenskú hodnotu. A to je dôležité. 
Za každý vyrúbaný strom musí byť 
náhrada. Inak by sme čoskoro žili 
v betónovej džungli. To znamená, že 
540 stromov, z ktorých väčšina bola 
zdravá, by sme im nedovolili vypíliť 
a za tie, ktoré sú choré, by museli  
kúpiť a vysadiť nové. 

Čo ďalej?

 Nie sme orgánom, ktorý môže 
dať za nelegálny výrub pokutu ale-
bo inak vlastníkov postihnúť, ale 
sme tu a nebudeme mlčať, ak dôjde  
k podobnej drzosti. Sme radi, že nám 
ministerstvo pôdohospodárstva dalo 
za pravdu a zrušilo rozhodnutie les-
ného úradu. Teraz je dôležité, aby 
prišiel trest pre majiteľov pozemkov. 
Ich konanie nesmie byť návodom  
pre ďalších špekulantov.

Snímka Matej Grébert
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Čísla potrebné pre poriadok v meste 
Do samosprávnej pôsobnosti obce patrí podľa zákona o obecnom zriadení aj rozhodovanie 
o určení súpisného a orientačného čísla každej stavbe (budove). Viete, aké rozdiely sú medzi 
týmito dvoma druhmi číslovania?

 1. Súpisné číslo sa určuje každej 
budove, ktorá je stavbou podľa záko-
na o územnom plánovaní a stavebnom  
poriadku (Stavebný zákon).To znamená, 
že súpisné číslo možno určiť len budo-
vám či stavbám, ktoré sú pevne spojené 
so zemou pevným základom, alebo si 
ich osadenie vyžaduje úpravu podkladu.  
Súpisné číslo slúži na identifikáciu  
objektu a jeho pridelenie je podmien-
kou pre zápis skolaudovanej budovy 
do operátu katastra nehnuteľností  
a vydanie listu vlastníctva. 
 2. Orientačné číslo je pomocným 
druhom číslovania budov, ktoré slúži 
na orientáciu na ulici. Ak má budova 
viac vstupov z ulice, orientačné číslo 
sa určuje každému vstupu. Každá uli-
ca označená názvom má samostatný  
číselný rad orientačných čísiel, kto-
rý sa začína číslom 1. Pri lineárnej  
zástavbe majú budovy v smere od stre-
du obce na ľavej strane ulice nepár-
ne čísla a na pravej strane párne čísla.  
V číselnom rade orientačných čísiel sa 
nové orientačné číslo utvorí tak, že k naj-
bližšiemu nižšiemu zo susediacich čísiel 
sa pridá veľké písmeno abecedy.
 Súpisné a orientačné číslo sa určuje 
budove podľa poradia, v akom sa obci 
doručila žiadosť stavebníka písomnou 
formou. Číslovanie stavieb totiž bez-
prostredne nadväzuje na ich kolaudáciu.

 Určenie súpisného čísla
 K žiadosti o vydanie rozhodnutia  
o súpisnom čísle je potrebné priložiť:
-  právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 
opatrené pečiatkou právoplatnosti prí-
slušného stavebného úradu

-  geometrický plán so zameraním koneč-
ného stavu stavby na kolaudáciu po jej 
dokončení

-  list vlastníctva na pozemok pod stav-
bou (v prípade, že stavebník nie je vlast-
níkom pozemku, na ktorom je stavba 
postavená, je potrebné doložiť doklad 
o inom práve k pozemku, napr. nájom-
nú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas 
vlastníka s umiestnením trvalej stavby 
a pod.)

-  v prípade, že došlo k zmene vlastníka 
po vydaní kolaudačného rozhodnutia, je 
potrebné doložiť doklad o nadobudnutí  

stavby do vlastníctva (kúpna zmluva, 
darovacia zmluva, osvedčenie o dedič-
stve a pod.).

 -  výpis z obchodného registra (právnic-
ká osoba)

 -  splnomocnenie v prípade, že sa staveb-
ník nechá zastupovať

 Ak ide o staršie stavby, je potrebné 
skontrolovať, či kolaudačné rozhodnutie 
už nestratilo platnosť. Týka sa to najmä 
žiadateľov, ktorí žiadajú o určenie súpis-
ného čísla, resp. o výmenu evidenčného 
čísla za súpisné na stavby s obmedze-
ným časom užívania, tzv. dočasné stav-
by. Takými sú najmä chaty, záhradné 
prístrešky a garáže. Ak lehota užívania, 
uvedená v kolaudačnom rozhodnutí 
už uplynula, kolaudačné rozhodnutie 
stratilo platnosť. V takom prípade treba 
požiadať oddelenie územného konania 
a stavebného poriadku o stanovisko 
k predĺženiu lehoty užívania stavby.

 Zrušenie súpisného čísla
 K zrušeniu súpisného čísla je potreb-
né predložiť právoplatné povolenie  
na odstránenie stavby, ktoré vydal prí-
slušný stavebný úrad, a rozhodnutie  
o určení súpisného čísla (ak sa zachovalo).

 Zrušenie evidenčného čísla
 Zákon o územnom a správnom uspo-
riadaní SR z roku 1990 zrušil všetky práv-
ne predpisy, ktoré sa týkali evidenčného 
číslovania stavieb. Obce boli povinné 
nahradiť evidenčné čísla, kde to pod-
ľa zákona bolo možné, súpisnými. Táto  
povinnosť sa zdôraznila aj časovým  
obmedzením do 31. 12. 1998. Evidenč-
né čísla sa nerušia rozhodnutím, lebo 
sú zrušené zo zákona. Vlastníci stavieb, 
ktorým bolo pridelené evidenčné číslo 
(modro-biele tabuľky), t. j. vlastníci sta-
rých garáží, chát, záhradných prístreš-
kov a pod., musia požiadať o zrušenie 
evidenčného čísla a určenie súpisného 
čísla. 

 Stavby postavené do 30. 9. 1976 
V rokoch 1974-1975 sa na území nášho 
hlavného mesta hromadne prečíslovali 
všetky budovy  a objekty. Cieľom bolo 
zrušiť všetky dovtedy platné popisné 

a uličné čísla a nahradiť ich novými - 
súpisnými a orientačnými číslami. Pri 
niektorých stavbách táto zmena dodnes 
nebola premietnutá do katastra nehnu-
teľností, a tak sa ešte aj dnes vyskytu-
jú prípady, že budovy sú evidované  
v katastri so starými, už neplatnými 
,,popisnými číslami“, určenými pred 
rokmi 1974-1975, alebo nie sú zapísané 
v katastri nehnuteľností ako stavby, ale 
len ako zastavaná plocha. Týka sa to pre-
dovšetkým starších rodinných domov. 
Vlastník na to príde väčšinou až vtedy, 
keď má s domom nejaké zámery, či už 
stavebné, potrebuje úver, alebo pri jeho 
predaji, teda vtedy, keď je potrebné pre-
ukázať sa aktuálnym listom vlastníctva 
so zapísanou budovou.
Starým stavbám postaveným do roku 
1976, ktorým neboli určené súpisné čís-
la, napr. pre  nedbanlivosť vtedajšieho 
stavebníka alebo správcu, možno určiť 
súpisné číslo aj na základe terajšieho uží-
vateľa. Aj v týchto prípadoch však musí 
ísť o legálnu stavbu vybudovanú v súlade 
s územným plánom obce a stavebnými 
predpismi, a to na základe povolenia 
alebo dodatočného súhlasu príslušného 
stavebného úradu.

 Ako postupovať pri 
 starších stavbách
 Aby správa katastra mohla vykonať 
zmenu z popisného čísla na súpisné  
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číslo v liste vlastníctva, vyžaduje 
predloženie originálu rozhodnutia 
o určení súpisného čísla. Takéto rozhod-
nutie si však zachoval málokto. V takom 
prípade vydávame Potvrdenie o určení 
súpisného čísla – potvrdzuje, že pred-

metnej stavbe bolo súpisné číslo v minu-
losti už pridelené, avšak nezachovalo sa.

 Vzory tlačív potrebné na číslovanie 
stavieb a vydávanie potvrdení sú uve-
rejnené na stránke www.banm.sk,

oddelenie podnikateľské, právne a správy 
majetku. Na adrese pravne@banm.sk 
radi odpovieme na vaše otázky a žiadosti 
o informácie.

Andrea Vráblová, MÚ BANM
Ilustračná snímka František Rajecký

Miestni poslanci sa predstavujú 

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

Nastáva čas 
bilancovať 

 Komunálne voľ-
by už nie sú ďaleko, 
do konca funkčné-
ho obdobia musia 
poslanci zapracovať 
na dosiaľ nesplne-
ných cieľoch. Ak nie-

ktoré ostali otvorené, možno má zmy-
sel posúdiť ich oprávnenosť a reálnosť.
 Pracujem vo fi nančnej komisii, kde 
starostlivo posudzujem každý materiál. 
Dbám na to, aby sa fi nančné prostried-
ky vynakladali účelne, beriem do úva-
hy priority jednotlivých oblastí, ale aj 
rozloženie zdrojov v mestskej časti.
 Snažím sa byť čo najbližšie potre-
bám a želaniam občanov, ktorí ma 
zvolili za svojho zástupcu. Pritom 
som ako obyvateľka Nového Mesta 
konfrontovaná s mnohými oblasťami 

každodenného života. Ako 
asi väčšina z vás som 
vodička. Preto sa od začiat-

ku poslaneckého mandátu snažím skva-
litňovať lokálne komunikácie v sprá-
ve mestskej časti. Cesty a chodníky si 
vyžadujú viac než len udržiavať súčasný 
stav, musíme ich zlepšovať v prospech 
nás všetkých. Aj keď je potrebné vyna-
ložiť nemalé čiastky, úžitok z investícií 
tu pociťujeme po dlhé roky.
 Počas prednášok, návštev klubov 
dôchodcov aj v mojej kancelárii a práv-
nej poradni na miestnom úrade sa 
snažím pomáhať obyvateľom odbor-
ným poradenstvom, pričom využívam 
moje právnické vzdelanie a skúsenosti 
z advokátskej praxe.
 S rešpektom a úctou navštevujem 
centrá seniorov a pozorne načúvam 
ich starostiam. Vďačíme im za to, čo 
všetci spoločne užívame. Je našou úlo-
hou pomôcť starším ľuďom dôstojne 
žiť, zabezpečiť možnosti a prostriedky 
na aktivity podľa ich potrieb.

 Na druhej strane mám na zreteli 
našich najmladších obyvateľov. Pod-
porujem fi nančnú pomoc pre mladé 
rodiny, aby boli schopné zabezpečiť 
si dôstojné bývanie, poskytnúť deťom 
kvalitné vzdelanie a prípravu na budú-
ce povolanie. 
 Nemôžem zabudnúť na kolegov 
poslancov a pracovníkov miestneho 
úradu. Bez ich súčinnosti a odbornej 
pomoci by sa nepodarilo nájsť vhod-
né riešenia mnohých problémov. Som 
rada, že spolupracujem s ľuďmi, kto-
rým ide o dobrú vec a spoločné ciele. 
Ako sa nám to podarilo, uvidíme, keď 
nám občania „vystavia účet“ v komunál-
nych voľbách na jeseň.
 V prípade, že by ste sa chceli pode-
liť so mnou o problémy, starosti ale-
bo aj radosti, môžete ma kontaktovať 
na mobilnom telefóne 0904 165 605.
S úctou

Mgr. Edita Pfundtner

 Mestská časť Bratislava – Nové 
Mesto v y h l a s u j e  obchodnú 
verejnú súťaž na predloženie naj-
vhodnejšieho návrhu na uzatvore-
nie nájomnej zmluvy na prenájom
 a)  časti spoločenského domu Vernosť, 

s. č. 1300 na Nobelovej ul. č. 30 v Bra-
tislave na parcele č. 13528 s rozlohou 
4624 m2, so štvorcovým pôdorysom 
a tromi nadzemnými podlažiami 
(s výnimkou priestoru Denného 
centra seniorov so samostatným 
vchodom, samostatnými meračmi 
a vlastným kotlom na 1. nadzemnom 
podlaží, s rozlohou 116 m2 a priesto-
ru knižnice na 1. nadzemnom podla-
ží s rozlohou 214 m2),

b)  parcely č. 13528 s výmerou 3463 m2 
so zriadeným vecným bremenom, 

právom umiestnenia a prevádzkova-
nia rozvodne VN a trafostanice v pro-
spech Istrochem, a.s..

  (Všetko je zapísané na LV č. 3749 v k.ú. 
Nové Mesto, vo výlučnom vlastníc-
tve mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto.)

Účel nájmu: kancelárske/administra-
tívne priestory, prípadne poskytovanie 
služieb alebo prevádzkovanie obchodu
Súťažné podmienky je možné získať 
na adrese Miestny úrad Bratislava – 
Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Brati-
slava, III. poschodie č. dverí 305 – odde-
lenie právne, podnikateľských činností 
a správy majetku, alebo si ich stiahnuť 
na webovej stránke 
http://banm.sk/data/att/3239.pdf

Kontaktné osoby: 
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková 
(právna časť), 02/49 253 133, -152, 
pravne@banm.sk, oddelenie pod-
nikateľské, právne a správy majetku, 
č. dverí 313 

Alžbeta Andrášiková, 02/49 253 318, 
spravabytov@banm.sk,oddelenie 
vnútornej správy, správy bytov a nebyto-
vých priestorov, č. dverí 720
 
Súťažný návrh je potrebné doručiť 
poštou alebo osobne do podateľne 
Miestneho úradu Bratislava – Nové 
Mesto do 30. apríla 2014 do 12. h 
v zalepenej obálke s výrazným označením 
„OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – 
Vernosť – NEOTVÁRAŤ!“

Súťaž na prenájom časti spoločenského domu Vernosť na Nobelovej ulici
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Výstavba vila domov na Železnej 
studienke je neprijateľná
 Žiadna výstavba vilových domov alebo 
hotela! Žiadne budovanie kanalizácie, 
ktoré by pritiahlo na Železnú studien-
ku novú výstavbu! Žiadne budovanie 
parkovísk pre návštevníkov kúpaliska, 
ktoré by vtiahlo dopravu! Novomest-
ská samospráva od začiatku pristupuje 
k plánovanému zámeru obnovy areá-
lu bývalého kúpaliska na Železnej stu-
dienke mimoriadne citlivo. V roku 2011 
vzniesli k nemu rôzne pripomienky dve  
desiatky inštitúcií a zástupcov verejnos-
ti. Len naša mestská časť ich mala pät-
násť. Jasne sme deklarovali, že vila domy, 
hotely ani apartmánové zariadenia sa tu  
budovať nebudú. Prijateľná môže byť 
len obnova toho, čo na mieste fungovalo 
desiatky rokov. Ale len za predpokladu, 
že bude zabezpečená ekologická pre-
vádzka.  Stretnutia s vlastníkmi pozem-
ku pred viac než dvoma rokmi sa niesli 
v rovnakom duchu: „Žiadne vila domy, 
menej budov, menší projekt, sústrediť sa  
na obnovu toho, čo tam bolo predtým, 
aby sme sa zbavili ruiny.“ 

 Súčasný stav
 Železná studnička je v súčasnosti  
zamorená najrôznejšími zdevastovaný-
mi budovami. Je to škoda. Boli časy, keď 
sa Bratislavčania mohli na Železnej stu-
dienke lyžovať, a to na lepšom svahu než 
na Babe. I v noci. Dnes pri prechádzkach 
nachádzame zničený nielen vlek, ale aj 
kedysi známu reštauráciu Snežienka,  
nedostavaný Rybársky cech a mohli 
by sme pokračovať ďalej.

 Na jednej strane je Železná studienka 
príliš vzácna lokalita na to, aby zostala 
v takom zdevastovanom stave. Na druhej 
strane je výstavba jednoducho neprija-
teľná  - s výnimkou altánkov, detských 
ihrísk, športovísk, bufetov, toaliet, poži-
čovne bicyklov a podobne.

 Parkovanie a doprava
 S vytvorením parkoviska pre návštev-
níkov v areáli kúpaliska mestská časť 
jednoznačne nesúhlasila a nesúhlasí 
ani dnes. Aj preto investor s individuál-
nou automobilovou dopravou návštev-
níkov neráta.  Dopravu má zabezpečiť 
existujúca autobusová linka číslo 43, 
ktorej zastávka je hneď vedľa kúpaliska.  
Investor dostal ešte v roku 2011  
od samosprávy odporúčanie, aby uvažo-
val aj o doprave návštevníkov pomocou 
elektrovláčika, prípadne o vybudovaní 
cyklopožičovne v lokalite Partizánska 
lúka. Parkovisko pri vstupe do lesopar-
ku je počas sezóny zväčša plné, pre-
to investor uzatvoril dohodu o mož-
nosti využívania parkovacích miest  
pri obchodnom centre Tesco Lamač. 

 Voda a kanalizácia
 Mestská časť od začiatku nesúhlasí 
s vybudovaním kanalizácie, ktorá by  
teoreticky mohla znamenať prípravu 
územia na väčšiu výstavbu v budúcnosti. 
Investor preto predložil riešenie prob-
lému s odpadovými vodami v dvoch 
variantoch. Podľa prvého budú všetky 
znečistené vody mechanicky vyvážané. 

Podľa druhého variantu sa má 
splašková voda filtrovať v čistič-
ke, znečistená časť odvážať cister-
nami a vyčistená voda prečerpá-
vať do Vydrice za predpokladu, 
že jej kvalita bude zodpovedať 
požiadavkám platných predpisov.
  V tejto súvislosti bola vypraco-
vaná analýza rizík, ktoré môže 
kúpalisko znamenať pre príro-
du v lokalite Železnej studničky. 
Najmä pri variante, ktorý počí-
ta s odvozom odpadových vôd 
mimo lokality analýza konštatuje, 
že kúpalisko neovplyvní vodný 
ekosystém Vydrice a nezhorší 
sa napríklad stav chráneného  

druhu raka riavového. Napriek tomu 
však máme otázky, na ktoré nás zaujíma-
jú odpovede. Je naozaj dostatok spodnej 
vody, z ktorej sa má čerpať (aj keď len raz 
za rok) voda do bazénov? Nespôsobí prí-
padná záplava vyliatie bazénov a ohroze-
nie Vydrice?

 Čo bude ďalej
 Menší, nižší, menej zaťažujúci pro-
jekt. Taká je komunikácia s developer-
mi v Novom Meste pri všetkom. Kým 
v roku 2011 dostali majitelia kúpaliska 
súhlas s architektonickým projektom 
a dopravným riešením,  teraz je potreb-
né dôsledne posúdiť, či bude prevádz-
ka kúpaliska bezpečná. Posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie začal  
Obvodný úrad životného prostredia  
začiatkom marca 2014. Musí rozhodnúť, 
či je projekt schopný zabezpečiť ekolo-
gickú prevádzku, alebo sa bude musieť 
znova prepracovať. Prípadne nerealizo-
vať. Železnú studienku máme iba jednu.

Rudolf Kusý
Snímky František Rajecký

Kúpalisko prestalo fungovať 
pred mnohými rokmi...

...a bazény chátrajú

Súčasný stav areálu
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2% z dane pre naše školy a škôlky
 Hovorí sa, že najlepšia investícia je 
do vzdelania. Možno práve touto myš-
lienkou sa riadite  pri vašich úvahách, čo 
s dvoma percentami zo zaplatenej dane, 
ktoré ako zamestnanec môžete až do kon-
ca apríla darovať vybranému oprávnené-
mu subjektu. 
 Ak ste sa vybrali touto cestou, ponúka-
me vám prehľad občianskych združení, 
ktoré pôsobia pri obecných základných 
a materských školách v správe mestskej 
časti Bratislava – Nové Mesto. „V minulom 
roku sme investovali viac než 
1 000 000 eur do našich škôl a škôlok, 
tento rok to bude ešte viac. Ale okrem 
pomerne veľkých investícií, ako je rekon-
štrukcia strechy, nadstavanie budovy, 
výmena okien a podobne, deti potrebu-
jú veľa iného – novú podlahu, koberce, 
hračky, nové toalety či detské ihrisko,“ 
hovorí poslankyňa Andrea Vítková. A prá-
ve tu by mohli pomôcť aj dary z dvoch 
percent dane.
 Každá zo škôl a škôlok už vie, ako 
by s darmi „naložila“ – je to napríklad 
nákup interaktívnych tabúľ na Sibírskej, 

hudobných nástrojov na Pionierskej, 
vzdelávacích súprav na Legerského, 
počítačov na Kalinčiakovej, zriadenie 
odbornej učebne na Cádrovej, nákup 
kníh na Českej, nových lavíc a stoličiek 
na Riazanskej atď. 
 Pre zamestnancov, za ktorých vyrov-
náva daňovú povinnosť zamestnávateľ 
(bolo potrebné požiadať ho o vykona-
nie ročného zúčtovania zaplatených 
preddavkov na daň z príjmov), je 
posledný termín na podanie vyhlá-
senia o poukázaní dvoch percent 
zo zaplatenej dane (v prípade dob-
rovoľníkov troch percent) 30. apríl 
2014. K vyplnenému vyhláseniu sa 
prikladá aj potvrdenie o zaplatení 
dane. Vyhlásenie + potvrdenie je 
potrebné poslať alebo doručiť prís-
lušnému daňovému úradu v mieste 
vášho bydliska. Ďalšie podrobnosti aj 
formulár vyhlásenia nájdete na stránke 
www.banm.sk.
 V prípade, že sa rozhodnete darovať 2% 
novomestským školám a škôlkam, v mene 
všetkých vám tlmočíme veľké ĎAKUJEME!
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Občianske združenia pri ZŠ a MŠ v správe MČ Bratislava - 
Nové Mesto (údaje, ktoré potrebujete do tlačiva):

Združenie Sídlo

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI ZŠ S MŠ JESÉNIOVA

Bratislava, 831 01, Jeséniova č. 61, 
IČO/SID: 17319617141)

OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
BAMBUĽKOVO 

PRI MATERSKEJ ŠKOLE 

Bratislava, 831 02, Odborárska č. 2, 
IČO/SID:42173299)

KLUB RODIČOV ŠKOLY 
CÁDROVA 

Bratislava, 831 01, Cádrova č. 23, 
IČO/SID: 30796741)

OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
„ZELENÁ DEŤOM“  

Bratislava, 831 02, Materská škola, 
Legerského č. 18, 

IČO/SID:31815847)

RADA RODIČOV A PRIATEĽOV 
MATERSKEJ ŠKOLY ŠANCOVÁ  

Bratislava, 831 04, Šancová č. 65, 
IČO/SID: 30869862)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI ZŠ KALINČIAKOVA  

Bratislava, 831 04, Kalinčiakova č. 12, 
IČO/SID: 17319617/1324)

OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
AMÁLKA

Bratislava, 831 02, Materská škola 
Šuňavcova č. 13,

 IČO/SID: 31809499)

ZDRUŽENIE RODIČOV 
PRI ZŠ ZA KASÁRŇOU

Bratislava, 831 03, Za kasárňou č. 2, 
IČO/SID: 42257034)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI ZŠ S MŠ SIBÍRSKA 

Bratislava, 831 02, Sibírska č. 39, 
IČO/SID: 17319617 / 303)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI ZŠ S MŠ ČESKÁ 

Bratislava, 831 03, Česká č. 10, 
IČO/SID: 17319617911)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 
PRI ZŠ S MŠ RIAZANSKÁ 75 

Bratislava, 831 03, Riazanská č. 75, 
IČO/SID: 30851815)

ZDRUŽENIE GAŠTAN ZŠ S MŚ 
ODBORÁRSKA 2 

Bratislava, 831 02, Odborárska č. 2, 
IČO/SID: 30793181)
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Kluby seniorov hodnotili minulý rok

 Vo všetkých novomestských denných 
centrách seniorov sa vo februári a marci 
stretli členovia na výročných schôdzach, 
aby si povedali, čo sa im v minulom roku 
vydarilo viac, čo menej, a na čo by sa radi 
zamerali v budúcnosti. A bolo o čom 
hovoriť, veď kluby ročne zorganizujú  
desiatky podujatí. Od tých najmenších, 
ako je ochutnávka kulinárskych špecialít, 
až po tie veľké, ako sú zájazdy do zahra-
ničia. S odchodom do dôchodku pribud-
ne nejednému človeku voľný čas a kto 
bol zvyknutý tráviť ho aktívne, rád sa  

v príjemnom prostredí stretne s rovesník-
mi, aby ho zmysluplne využil.
 Na návštevu výročného stretnutia som 
sa tentoraz vybrala 20. februára do klubu 
na Vajnorskej. Pani vedúca Ružena Deáko-
vá pozdravila členov, ktorí zaplnili klub 
do posledného miestečka, privítala sta-
rostu Rudolfa Kusého a viacerých poslan-
cov a pripomenula najvydarenejšie akcie. 
Pochválila tunajších šachistov, ktorí pri-
niesli 1. a 3. miesto z mestského turnaja, 
finalistov súťaže o „naj“ babičku a dedka, 
ocenených druhým miestom, poďakovala 
pani Jurečkovej za vedenie klubovej kro-
niky a pogratulovala jej k víťazstvu v krí-
žovkárskej súťaži Hor sa do lúštenia. Aj 
keď zmyslom podobných zápolení je skôr 
podpora aktívneho života než pretekanie 
sa, je jasné, že na úspešných členov sú 
„klubisti“ náležite hrdí. Koncerty vážnej aj 
populárnej hudby, športové popoludnia 
i cvičenie s hudbou, príprava nátierok, 
varenie guláša či pečenie koláčov na kraj-
ské jablkové hodovanie, ale aj kurzy  

na zlepšovanie pamäti, počítačovej zruč-
nosti či ručných prác, to je mnohoraký 
program, v ktorom si každý nájde to svoje. 
Schôdzu spestril kultúrnou vložkou pán 
Benčík, predniesol dve básne v slovenči-
ne aj v nemčine a dokázal svoj zmysel pre 
humor. „Minule som kritizoval školské 
deti, že nám spievajú po anglicky, až mi 
pani vedúca povedala, nech urobím nie-
čo sám. A tak som pripravil program pre 
tých, čo sa namiesto angličtiny učili nem-
činu,“ vysvetlil s úsmevom.
 Starosta prisľúbil seniorom podporu aj 
v ďalšom období, poďakoval im za to, že 
svojou aktivitou pomáhajú mestskej čas-
ti, zaujímajú sa o život okolo seba. Vyjad-
ril radosť z ich snahy o zvládnutie práce 
na počítači, ale aj udržanie fyzickej kon-
dície. Veď ľudský život sa predlžuje a niet 
dôvodu, aby sa starší ľudia vzdali obrov-
ských výhod elektronickej komunikácie, 
alebo nevyužili technológie, ktoré v čase 
ich zamestnania ešte vôbec neexistovali.

Text a snímka Jana Škutková

 V stredu 23. apríla o 15. h zavítajú spo-
ločne do Strediska kultúry na Vajnorskej, 
aby si slávnostne prevzali absolventské 
certifikáty z rúk starostu Rudolfa Kusé-
ho. O svoje skúsenosti sa radi podelia 
s každým novým záujemcom, dobré rady 
pridá skúsená lektorka. Súčasťou poduja-
tia budú ukážky tréningu, príjemne vás 
naladí kultúrny program.
„Už niekoľko rokov prebiehajú v našej 
mestskej časti kurzy pamäti a výsledky 
sú veľmi povzbudivé. Medzi seniormi 
je o ne veľký záujem, preto sa snažíme 
organizovať pravidelné cykly a postup-
ne umožniť účasť každému záujemco-
vi. Podujatie spojené s odovzdávaním 

certifikátov môže byť dobrou príležitos-
ťou pre všetkých, čo ešte váhajú a skôr 
než sa prihlásia, chceli by si podobný 
tréning nezáväzne vyskúšať, prípadne 
sa zoznámiť s lektorom. Cielene pod-
porujeme programy, ktoré seniorom 
pomáhajú žiť bohatší a kvalitnejší  
život,“ uviedol starosta Rudolf Kusý. „Pre 
zlepšenie fyzickej kondície starších ľudí 
sme na Kuchajde inštalovali špeciálne 
cvičebné zariadenia, kurzy pamäti sa 
zase zameriavajú na kondíciu ducha.“
 Je lepšie, ak si človek psychickú svie-
žosť udrží a problémom predíde, no špe-
cializovaný tréning dokáže spomaliť aj 
prípadné prebiehajúce ochorenie. Každý  

tréning sa začína ľahkým nenáročným 
precvičením celého tela, aby sa rozprú-
dila krv, potom sa postupne prechádza 
na tréning psychických schopností.  
Účasť na kurze nie je podmienená člen-
stvom v klube dôchodcov, naopak, je 
dostupná všetkým novomestským senio-
rom. Priamo na mieste sa môžete pri-
hlásiť do plánovaných kurzov v ďal-
ších mesiacoch.
 Bližšie informácie získate e-mailom 
na adrese: 
rybarikova.alena@gmail.com 
alebo telefonicky na číslach
0905 228 804, 02/4445 7154.

Alena Rybáriková

Viete, že pamäť sa dá trénovať?
– príďte a presvedčte sa!

Myslíte si, že zabúdanie je prirodzenou súčasťou starnutia 
a vy sa mu musíte podriadiť? A že pre psychickú pohodu, 
sviežu myseľ, schopnosť koncentrácie či udržanie pozor-
nosti sa nedá veľa urobiť? Z tohto omylu vás rýchlo vyvedie 
odborná lektorka kurzov pamäti pre seniorov a sami ich 
účastníci z radov Novomešťanov, ktorí vďaka špeciálnemu 
tréningu naučili svoj mozog pracovať sústredenejšie.

Absolventi minuloročných kurzov už 
poznatky využívajú
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Ako budeme kultivovať 
Nové Mesto „zdola“

 Projekty majú široký záber nielen roz-
sahom tém, ale aj tým, že ich realizácia 
by sa mala dotknúť niekoľkých miest 
na území mestskej časti. Prepájajú v sebe 
dobrovoľníctvo s expertným know-how, 
čím vytvárajú dostatočný potenciál pre 
svoju úspešnosť. Predovšetkým sa však 
snažia reagovať na problémy a potreby 
Nového Mesta tvorivým a rôznorodým 
spôsobom.

 Zeleninovo, byliny, dobro(tky)  
 a Gaudí

 Tri projekty sa rôznym spôsobom  
zameriavajú na tému zelene v kon-
texte komunity. Zeleninovo je názov, 
za ktorým sa skrýva snaha o vytvorenie  
komunitnej záhrady. Okrem komunitné-
ho rozmeru je podľa koordinátorky pro-
jektu Jarmily Bulákovej jeho „základnou 
stavebnou myšlienkou ekologicky obno-

viteľný spôsob využitia pôdy a verejné-
ho priestoru na vypestovanie vlastnej  
zeleniny, ovocia a bylín, vzdelávanie  
a potešenie spoločnosti vytvorením este-
ticky príjemného miesta na relax komuni-
ty“. O komunitnú záhradu sa chce pokúsiť 
aj projekt Pestujeme DOBRO(TKY), ktorý 
do tejto aktivity vnáša hlboký sociálny 
a ľudský rozmer, snažiac sa o spoločné 
pestovanie a stretávanie sa predovšetkým 

žiakov, ľudí bez  
domova a senio-
rov. Jeho koordiná-
torka Barbora Petr-
galová konštatuje, 
že „okrem pesto-
vania rastlín sa tak 
vytvorí priestor na 
pestovanie medzi-
ľudských vzťahov 
medzi rozličnými 
skupinami, čím sa 
zvýši miera spolu-
práce a spolupat-
ričnosti zaintereso-
vaných“.
  Martin Jankovič 
sa zase snaží pro-
jektom Bylinné 
spoločenstvá rea-
govať na problém 
klasických mono- 
tónnych mest-
ských trávnikov, 

ktoré sa v lete, keď je zeleň veľmi po-
trebná, často premieňajú na spálenisko.  
Zámerom projektu je vysadenie pes-
trých bylinných plôch. Malo by tak ísť 
o premenu zanedbaných trávnatých 
plôch na nízkoúdržbové kvitnúce tráv-
niky, ktoré budú plniť estetickú a ekolo-
gickú funkciu. Aj tento projekt má soci-
álny rozmer. K spestreniu monotónneho 
mestského prostredia by mali taktiež pri-
spieť aj ľudia bez domova.

 Komunitný rozmer rozvíja aj projekt 
Gaudího dielnička z lokality Mierová  
kolónia. Jeho snahou je prostredníctvom  
umeleckého pretvárania verejných 
priestorov prepojiť viacero komunít, 
ktoré žijú v oblasti. Žije tu niekoľ-
ko skupín, ktoré sa zatiaľ vzájomne  
neprepojili. Jediným spojivom je, že pra-
cujú, žijú a tvoria v mestskej časti. Pro-
jekt vychádza z tradície mozaiky, ktorá 
v tejto mestskej časti mala svoje ume-
lecké využitie na viacerých miestach.  
„Členovia spomínaných komunít vytvo-
ria spolu unikátne, o nich samých vypo-
vedajúce kachlice, a tie potom spojíme 
do mozaiky našich svetov,“ píše koordi-
nátorka Gabriela Binderová.

 Zaži Nové Mesto
 Viete, že ten spustošený, zanedbaný 
priestor uprostred Nového Mesta je bý-
valou konskou železnicou? Filiálka oslá-
vi tento rok sté výročie. Teda, mohla by 
osláviť, ak sa podarí zrealizovať projekt 
Dávida Vereša. Ako sám píše, radi by spo-
lu s ďalšími dobrovoľníkmi „nadviazali  
na aktivity z predchádzajúceho roka: 
vyčistenie väčšiny územia, vybudova-
nie priechodov ponad koľajisko, vytvo-
renie košov, opravenie debnenia na sta-
rej budove stanice“.Chceli by tiež ďalej 
zapájať čo najviac obyvateľov, otvoriť 

Prvý krok - príťažlivá pestrá mozaika

Nebol ľahký, ale zato pekný. Prvý krok participatívneho rozpočtu v našej mestskej časti máme 
za sebou. Jeho výsledkom sú rôznorodé nápady, ktoré sme spracovali do podoby projektov 
a predložili verejnosti s veľmi príjemným pocitom. Každý z nich by si totiž zaslúžil realizáciu, 
pretože svojím spôsobom by určite skvalitnil život Nového Mesta.
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verejnú diskusiu o budúcnosti Filiálky 
a pokračovať v nakrúcaní dokumentár-
neho filmu. Jednoducho, rozvíjať toto 
miesto a zachytiť jeho génia loci.
 Presne o to sa snaží aj projekt Ľubo-
ša Korenčíka Pozastávka. Chce umiest-
niť infotabule - fóliové infonálepky  
na zastávky MHD v Novom Meste, ktoré  
by ponúkali zaujímavé informácie  
o názve danej zastávky či lokality, prípad-
ne osobnosti, podľa ktorej je zastávka  ale-
bo lokalita pomenovaná. Cieľom je, ako 
píše Ľuboš, „takýmito nálepkami pri-
spieť k lepšej orientácii, informovanosti  
a záujmu o mesto, v ktorom žijeme. Pri-
spieť k budovaniu hrdosti a lokálpatrio-
tizmu v našom meste“. 
 Projekt Zaži Nové Mesto je poduja-
tie, ktoré bude prebiehať na viacerých  
zaujímavých miestach našej mestskej 
časti. Je určený širokej verejnosti a môže 
sa do neho zapojiť hocikto bez ohľadu 
na vek, pohlavie či miesto pobytu. Koor-
dinátor projektu Martin Brix píše: „Pôjde 
o spoločenskú, primárne športovo-kul-
túrnu aktivitu, postavenú na spozná-
vaní Nového Mesta a jeho miest, ktoré 
chceme predstaviť nielen miestnym oby-
vateľom, ale aj ľuďom mimo týchto loka-
lít. Na konkrétnych miestach by prebie-
hali kultúrno-umelecké aktivity, ktoré by 
akcentovali ich špecifickosť. Vďaka našej 
nenáročnej túre na bicykli uvidia ľudia 
Nové Mesto v úplne inom svetle. V rámci 
jedného popoludnia sa naň pozrú očami 
architekta, hudobníka či výtvarníka.“
 Nové Mesto na bicykli je aj témou pro-
jektu Cyklopoint, ktorý predložil Marián 
Ján. Malo by ísť o vytvorenie miesta, kde 
„sa cyklisti môžu zastaviť a za pomoci 
zdarma poskytnutých nástrojov a nára-
dia opraviť alebo nastaviť svoj bicykel. 
Táto služba zvýši bezpečnosť premávky 
v meste a verejnosti poskytne informá-
cie o stave cyklotrás“.

 Generácie a tiché hlasy
 Projekt Škola dokorán má za cieľ pre-
pojiť komunitu starých rodičov, rodičov 
a žiakov waldorfskej školy s okolitými  
komunitami- dôchodcami, rodičmi, deť-
mi z Mierovej kolónie. V tvorivých diel-
ňach pri spoločnom tvorení dôjde podľa 
koordinátorky Ľubice Noščákovej k ich 
vzťahovému prepojeniu, vzniknú krea-
tívne medzigeneračné dialógy, v ktorých 
sa zúčastnení učia od seba navzájom,  
vymieňajú si  skúseností a spolupra-
cujú. Činnosti sa zameriavajú na zvy-
ky a tradície z regiónu v nadväznosti   
na zábavné poznávanie  fyzikálnych  
zákonov prostredníctvom hračiek sta-
rých otcov a materí, ktoré spolu vyrobia.

 Projekt Nízkoprahové centrum sa  
zameriava na mapovanie potrieb mla-
dých ľudí vo veku od 14 do 25 rokov 
v Novom Meste. Súčasťou tohto procesu 
bude hľadanie vhodného miesta na zria-
denie nízkoprahového klubu pre deti 
a mládež, ktorý by v budúcnosti podpo-
roval rozvoj mladých ľudí a premenu ich 
nápadov na skutočnosť.
 O vypočutie hlasov, ktoré nepočuť, sa 
snaží aj ďalší projekt s názvom Preven-
cia sociálnej izolácie osamelých starších 
ľudí. Cieľovú skupinu predstavujú osa-
melí starší ľudia s obmedzenými možnos-
ťami pohybu, ktorí by uvítali pravidelné 
telefonické rozhovory s ústretovým člo-
vekom, aby mohli povedať, čo ich trápi 
a akú pomoc potrebujú. Marta Hrebič-
ková a  Eva Bernard ako koordinátorky 
projektu majú ambíciu postupne zapájať 
dobrovoľníkov do aktivít preferovaných 
klientmi.
 Cieľom projektu Ako učiť deti učiť sa 
je podať pomocnú ruku rodinám s deť-
mi, ktoré majú problémy s učením. 
Na stretnutiach sa dospelí (rodičia a starí 
rodičia) pod vedením odborných lekto-
rov naučia, ako sa s deťmi efektívne učiť 
a akých chýb sa treba pri domácom uče-
ní vyvarovať.
 Projekt s názvom Aj málo je nieke-
dy veľa predstavuje hlas členov Den-
ného centra Jeséniova na Kolibe. Ide  
o pomoc pri nevyhnutnom hmotnom 
vybavení miesta, kde sa stretávajú jeho 

členovia. Vo veľkej miere sú to obča-
nia v seniorskom veku. Poslaním Den-
ného centra je podnecovať aktivitu 
a sebarealizáciu u seniorov a občanov  
s nepriaznivým zdravotným stavom,  
začleňovať ich do diania v meste, pri-
spievať k nadväzovaniu kontaktov medzi 
ľuďmi a vytváraniu pocitu spolupatrič-
nosti.

   Tu a teraz
Chceli by ste rozpočet mestskej časti 
v prehľadnom grafickom formáte? Dajte 
vedieť koordinátorom projektu Open-
Data, ktoré časti z neho vás najviac zau-
jímajú. Prekážajú vám zhrdzavené a špi-
navé zábradlia na zastávkach MHD a zdá 
sa vám, že nadávaním sa neobnovia?  
Zapojte sa do projektu Ľubice Križano-
vej z Bieleho kríža. Chcete vedieť, ako 
nájsť v tele zdravého ducha? Pridaj-
te sa ku kondičným cvičeniam pani  
Ursínyovej. Nepôjde len o cvičenie, ale 
aj o prekonávanie vlastných hraníc, 
o spoznávaní sa občanov Nového Mesta 
navzájom, o vytvorenie komunity, ktorá 
si navzájom pomáha.

Peter Nedoroščík
Snímky Jana Škutková

 O situácii mládeže píše Peter  
Kulifaj: „Detské ihriská už nie sú pre 
nás, no ešte sme neboli úplne prijatí  
medzi tých, ktorí majú moc ovplyv-
niť to, ako svet okolo nás vyzerá. 
A niekedy máme pocit, že náš hlas je  
počuť len veľmi slabo...viete, čo vlastne  
hovorí? Ak by ste sa započúvali, 
možno sa dozviete, že sa nemáme 
vo voľnom čase kde stretávať s pria-
teľmi. Alebo že by sme chceli pomôcť 
pri skrášľovaní miesta, kde žijeme. 
Je veľa toho, čo by sme my mladí 
v našej mestskej časti potrebovali. 
Ale i toho, čo vieme ponúknuť. Príďte 
za nami a pýtajte sa.“

Ďakujeme a pozývame

 Prvý krok býva ťažký, aj preto sme 
radi, že sa podarilo zhromaždiť a pri-
praviť také veľké množstvo pod-
netných nápadov a pripomienok. 
V najbližších mesiacoch by sme radi 
zorganizovali čo najviac lokálnych  
verejných stretnutí, kde by sa predis-
kutovali a zadefinovali miestne potre-
by - aby sa peniaze z rozpočtu inves-
tovali čo najadresnejšie. Chceli by ste, 
aby sa takéto stretnutie uskutočnilo 
vo vašej lokalite? Dajte nám vedieť. 
Viac informácií na pr.banm.sk
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Bezpečné priechody pre chodcov

Mestskí poslanci pomáhajú 
vlastníkom garáží

 Aj keď je chôdza prínosom pre naše 
zdravie a životné prostredie, chodci 
sú najzraniteľnejším článkom cestnej 
premávky. Pri deťoch a starších ľuďoch 
to platí dvojnásobne. V minulom roku 
tvorili chodci 23-percentný podiel 
nehodovosti na slovenských cestách. 
V niektorých situáciách sa chodec 
správa nepredvídateľne a zabúda sle-
dovať premávku -– uteká na autobus,  

prípadne pred dažďom a náhle 
vstúpi na vozovku. 
 Veľmi nebezpečná je znížená 
viditeľnosť, či už za dňa, alebo 
v noci. Podiel úrazov chodcov 
v noci a za jasného dňa je cca 78 
percent (noc) oproti 22 percentám 
cez deň. Mimoriadne dôležitá je 
viditeľnosť osôb na priechode pre 
chodcov alebo na cestnej komuni-
kácii. Slúžia na to jednak aplikácie 
materiálov na odevoch na princí-

pe fluorescencie a retroreflexie, 
jednak svetelné zvýraznenie prie-

chodov pre chodcov. Princípom  
retroreflexie je odraz svetla 
od reflexného materiálu naspäť 
k zdroju žiarenia. 
 Na vyskladanie bezpečného 
priechodu pre chodcov exis-
tuje niekoľko základných kom-
ponentov: výstražné blikavé 
LED svietidlá zapustené priamo  
do vozovky kolmo na smer jazdy, 
ktoré začnú blikať pri rozpo-
znaní pohybu chodca (detek-
tor pohybu), prípadne nasvie-
tenie celého priechodu zhora  

pomocou oceľového ramena,  

doplnené svietiacou dopravnou značkou 
IP6, označujúcou priechod pre chod-
cov. Vhodným doplnkom na kontrolu  
vodičov sú merače prejazdovej rýchlos-
ti na komunikácii, alebo jej zvýraznenie 
pri prekročení povolenej rýchlosti.
 Z titulu splnomocnenca pre dopravu 
(a častého chodca) by som rád spolu 
s vedením mestskej časti v krátkom čase 
inicioval zlepšenie bezpečnosti chodcov 
dobudovaním nasvietenia existujúcich 
cestných priechodov, najmä na kritic-
kých frekventovaných miestach našej 
mestskej časti (nemocnica Kramáre 
a pod.). 

Text a snímka Otto Novitzky

 Spoločné garáže na Moravskej ulici – 
spolu je ich 68 – boli postavené v roku 
1959. Po roku 1989 sa stali vlastníctvom 
našej mestskej časti a spravovala ich nie-
kdajšia organizácia mestskej časti Byto-
fond. Keď užívatelia garáží prejavili záu-
jem o ich vlastnenie, mestská časť im vyšla 
v ústrety a v roku 2004 poslanci miest-
neho zastupiteľstva postupne odsúhlasili 
predaj garáží jednotlivým žiadateľom.
 Pozemky pod garážami neboli v tom 
čase majetkovo usporiadané, preto  
neprišlo k ich odpredaju spoločne  
s garážami. Až v roku 2007, keď si 
vlastníci založili občianske združenie,  
vyvinuli úsilie o majetkové usporiadanie  
pozemkov, keďže ich plánovali odkú-
piť od Hlavného mesta SR Bratislavy. 
Spoločnú žiadosť podali v roku 2008. 
Pozemky sa podarilo majetkovo uspo-

riadať v roku 2011, ale žiadosť 
o odkúpenie pozemkov zostala 
dodnes nevybavená. Zástupcovia 
občianskeho združenia sa preto 
rozhodli obrátiť sa na mestských 
poslancov Ing. Libora Gašpierika  
a JUDr. Tomáša Korčeka. Obávali 
sa, že by pozemky mohli skončiť  
v rukách developerov.
„Chápem vlastníkov garáží, je predsa 
prirodzené, že vlastníctvo pod garáža-
mi nemôže byť z morálneho hľadiska 
prevedené na iných záujemcov. Tento  
zámer by som považoval za čisto špe-
kulativny, lebo prostredníctvom násled-
ných neprimerane vysokých nájmov 
by ohrozil súčasných vlastníkov garáží  
a z ich pokojného užívania by sa razom 
stala nočná mora,“ uviedol mestský  
poslanec Ing. Libor Gašpierik.

 Mestský poslanec JUDr. Tomáš Korček 
dodal, že podľa neho trvá riešenie situá-
cie vlastníkov garáží neprimerane dlho, 
až šesť rokov, a mestské zastupiteľstvo 
mohlo už dávno o predaji rozhodnúť. 
Poslanci rokovali s kompetentnými pra-
covníkmi magistrátu a dohodli, že mate-
riál o odkúpení garáží bude pripravený 
na aprílové zasadnutie mestského zastu-
piteľstva. Dúfajme, že po dlhom čase sa 
problém konečne vyrieši podľa predstáv 
obyvateľov. Daniela Ševčíková

Zástupca OZ JUDr. Stanko s poslancami
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V kraji pôjde najviac peňazí  
na vzdelávanie a sociálne veci
 Poslanci Bratislavského kraja jedno-
hlasne schválili na februárovom zasada-
ní zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 
2014. Rozpočet bude vyrovnaný, s cel-
kovými príjmami a výdavkami na úrov-
ni 124,8 mil. eur. Najviac peňazí, vyše 
44 mil. eur smeruje do oblasti vzdeláva-
nia, takmer 25 mil. eur na sociálne služby, 
viac ako 10 mil. eur pôjde na zabezpeče-
nie verejnej dopravy v regióne a 13 mil. 
eur na údržbu a opravu komunikácií. 
 „Záleží nám na tom, aby sme posky- 
tovali kvalitné sociálne služby. Kaž-
dý rok navyšujeme rozpočet a reali-
zujeme rôzne projekty a programy 
na zvýšenie kvality života a poskyt-
nutie účinnej a adresnej pomoci  
občanom Bratislavskej župy,“  
povedal bratislavský župan Pavol Frešo.  
Dôkazom je päť zariadení podporované-
ho bývania, ktoré ľuďom so zdravotným 

postihnutím umožňujú žiť čo najsamo-
statnejšie, špecializované zariadenia pre 
ľudí postihnutých Alzheimerovou cho-
robou či pre deti postihnuté autizmom. 
V Centre pre rodiny v kríze a Kancelárii 
prvého kontaktu môžu občania vyhľadať 
pomoc pri riešení svojej sociálnej situá-
cie. Župa v spolupráci s OZ Domov-Dúha  
plánuje zriadiť Bezpečný ženský dom, 
na ktorý chce čerpať peniaze z Nórske-
ho finančného mechanizmu. Sociálny 
program Pomoc ženám, na ktorých je 
páchané násilie, odštartoval kraj v roku 
2013 a ako prvý z ôsmich krajov vypra-
coval Regionálny akčný plán na pre-
venciu a elimináciu násilia páchaného  
na ženách. 
 Prioritou župy v oblasti vzdelávania 
je vypracovanie motivačného systému 
odmeňovania pedagogických a nepe-
dagogických zamestnancov. Navýšenie  

peňazí v roku 2014 oproti minulému 
roku zahŕňa aj dodatočne pridele-
né finančné prostriedky pre školstvo  
na pokrytie zvýšených tarifných platov 
pedagogických a odborných zamestnan-
cov regionálneho školstva o 5 % a zvýše-
nie platov pre nepedagogických zamest-
nancov regionálneho školstva o 16 eur.
 Jednou z priorít BSK na roky 2014- 
-2016 je aj podpora celoživotného vzde-
lávania. V školách v pôsobnosti kraja 
vznikli už tri centrá odborného vzdelá-
vania a prípravy (COVP). V Spojenej ško-
le v Ivanke pri Dunaji je COVP pre oblasť 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, 
v SOŠ informačných technológií na Hli-
níckej v Bratislave COVP pre oblasť elek-
trotechniky a informačných technológií 
a v SOŠ Farského v Bratislave COVP pre 
oblasť potravinárstva.

(it)

 Bratislavský župan Pavol Frešo ocenil 
12 osobností Výročnou cenou Samuela 
Zocha, Čestným občianstvom a Pamät-
ným listom predsedu kraja. Ocenenie 
získali tí, ktorí sa svojou prácou výrazne 
zaslúžili o spoločenský a ekonomický 
rozvoj regiónu a o jeho reputáciu doma 
i v zahraničí. 
 „Je to oceňovanie tých najlepších, 
ktorí reprezentujú Bratislavský 
kraj, ale aj celé Slovensko. Sú to  

ľudia, ktorých si vážime, ku ktorým 
prechovávame úctu, rešpekt aj istý 
druh obdivu, lebo sú pre nás dlho-
dobými vzormi a zaslúžia si, aby 
sme im to aspoň týmto skromným 
spôsobom dali najavo,“ povedal bra-
tislavský župan Pavol Frešo. Kritériom 
pre Cenu Samuela Zocha je podľa neho 
aj to, že títo ľudia nám svojím životným 
príbehom idú príkladom. 

(it), snímka BSK
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Župan Frešo ocenil 
12 osobností kraja

Cenou Samuela Zocha boli ocenení:

ThMr. Anna Adamovičová– Olexová 
- evanjelická duchovná
Zdeněk Macháček - 
šéfdirigent spevohry Novej scény 
Mgr. Jozef Kšiňan - 
športový novinár, športovec a tréner  
Ing. Mária Opatovská - 
stredoškolská pedagogička 
Peter Kurhajec - 
filantrop a podporovateľ humanizmu  
Mgr. Art. Magdaléna Thierová - 
baletná majsterka 
PhDr. Alena Bartlová, CSc. - 
historička SAV  
Mons. Július Koller - duchovný 

Čestné občianstvo:

Elena Arnaudová - riaditeľka 
Bulharského kultúrneho inštitútu

Pamätný list predsedu:

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, 
CSc. - prednostka Univerzitnej 
lekárne FFUK 
Mária Máziková - 
stredoškolská pedagogička 
Prof. Ing. Milan Matula, DrSc. - 
svetovo uznávaný vedec 
a vysokoškolský pedagóg
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Dažďovníky čakajú lepšie časy
 V týchto dňoch k nám postupne prilie-
tavajú dažďovníky - vracajú sa z afrických 
zimovísk, chystajú sa zahniezdiť a pri-
viesť na svet mláďatá. Tie bratislavské 
čakajú o čosi lepšie časy než v uplynu-
lých rokoch. Boom zatepľovania budov, 
ktorý mnohé z nich pripravil o hniezdis-
ká, mláďatá, niektoré dokonca o život, 
pomaly opadáva. Navyše ľudia sa spamä-
tali – aspoň niektorí - a naprávajú ško-
dy. Na najvyšších podlažiach a atikách 
mnohých domov si už možno všimnúť 
drobné otvory signalizujúce, že za nimi 
sú „byty“ ohrozených dažďovníkov  
a netopierov. Zvykli si žiť vo vzájomnom 
susedstve a v tesnej blízkosti človeka 
(na čo takmer doplatili). Odvďačujú sa 
usilovným lovom obťažujúceho hmyzu - 
dažďovníky ho lovia cez deň, netopiere 
v noci.
 Zhovárali sme sa o tom s Ing. Andreou  
Chorváthovou, výkonnou riaditeľkou 
Bratislavského regionálneho ochranár-
skeho združenia (BROZ) a so študentom 
Ivanom Petrom, externým spolupracov-
níkom združenia. Celoslovenský pro-
jekt na záchranu týchto dvoch ohroze-
ných druhov, podporovaný Európskou  
komisiou a Ministerstvom životné-
ho prostredia SR v rámci programu 
LIFE+ (informovali sme o ňom už pred  
rokom), vstupuje do tretieho roku a pod-
ľa Ing. Chorváthovej sa situácia pomalič-
ky začína zlepšovať.

„Doteraz sme sa museli venovať pre-
važne vlastníkom budov, projektan-
tom a stavebným firmám. Často sme 
v poslednej chvíli zachraňovali, čo sa 
dalo, snažili  sme sa o zmeny v starších 
projektoch a podobne. Teraz prichá-
dza nová etapa. Nebude už potrebné 
„hasiť“, viac sa budeme môcť venovať 
osvete, výchove verejnosti, spolupráci  
so školami...“
 V našej mestskej časti je dohodnu-
tá a pripravená spolupráca združenia 

s troma základnými školami – na Kalin- 
čiakovej, Jeséniovej a Sibírskej ulici.  
Na dažďovníky tam čakajú búdky z dre-
vobetónu, len sa nasťahovať... Školy sa 
vyberali podľa viacerých kritérií. 
 „Predovšetkým o spoluprácu musia  
mať záujem,“ vra-
ví Ing. Chorvátho-
vá. „V Novom Meste 
o ňu prejavili záu-
jem všetky školy, kto-
ré sme oslovili. Musí 
však vyhovovať aj 
ich prostredie a škol-
ská budova.“
„Na okolí by malo 
žiť dostatočné množ-
stvo dažďovníkov,“ 
dodáva Ivan Petro, 
„zvyšuje to pravde-
podobnosť, že búdky 
inštalované na ško-
lách budú osídlené.“ 
Z tohto hľadiska ochranári mesto pod-
robne zmapovali. Existuje zoznam ulíc 
s vtáčími lokalitami i s približnými 
počtami jedincov. Tieto mapy skve-
lo poslúžia aj pri prípadnom ďalšom  
zatepľovaní.
 „Pri budove je dôležitá jej výška - tieto 
vtáky hniezdia vysoko, aby sa mláďatá 
naučili lietať vo voľnom priestore pod 
hniezdom,“  vysvetľuje ochranár. „V prí-
rode preto hniezdia v štrbinách skalných 
stien a v dutinách stromov. Zo zeme 
vzlietnuť nedokážu, lebo v podstate 
nemajú nohy, len pazúriky na prichyte-
nie. Aj preto vo vnútri búdok vyhovuje 
zdrsnený povrch drevobetónu. Búdky 
pre dažďovníky majú obyčajne kruho-
vý otvor a sú širšie, kvôli mláďatám.  
Netopierom stačí užší a vyšší priestor, 
kde sa cez deň a na zimu môžu zavesiť 
dolu hlavou.“
 Školákov, ktorí prejavia záujem, 
čaká teda príjemné „učenie bez uče-
nia“, hravou formou nadobudnú kopu  
odborných vedomosti. Pre začiatok 
bude dôležité bezpečne dažďovní-
ky rozpoznať. Čím sa odlišujú trebárs 
od všeobecne známejších lastovičiek? 
Odborníci z BROZ-u na prvom mieste 
menujú charakteristické vysoké pís-
kanie dažďovníkov a ich rýchly let. 
Sotva si stihneme všimnúť chvost -   
v porovnaní s lastovičkami ho majú len 
plytko vykrojený. 
V hniezde sa zdržujú málo, potrebujú 
ho v podstate iba na vysedenie vajíčok  

a kŕmenie mláďat. Žijú vlastne vo vzdu-
chu, v letku tam nielen lovia potravu, 
ale aj spia, pária sa, prvé tri roky života 
si vraj doslova ani nesadnú. „Dokonca 
počas výchovy mláďat, keď v júni alebo 
v júli na pár dní poklesne teplota, dočas-

ne opustia mláďatá v hniezde a spravia 
si výlet niekam na Jadran,“ rozprávala 
Ing. Chorváthová. „Mláďatá to prežijú 
v akomsi hibernovanom stave, pár dní 
bez potravy v tom čase už vydržia. Nie-
ktorí ľudia nám vtedy oznamujú, že 
dažďovníky už odleteli. Ale ony sa vrá-
tia, zimovať odletia až v auguste, keď 
sa mladé naučia lietať.“
Niekedy sa do pripravenej búdky  
nasťahuje iný vták, najčastejšie to bývajú 
vrabce. Dažďovník si vraj dokáže spraviť 
poriadok a jednoducho ho vyhodí. Ale 
ochranárom vrabec neprekáža, veď aj 
ten je dnes už ohrozeným druhom.
 Vo vybraných školách sa v týchto 
dňoch pripravujú vstupné prezentácie 
– prvé stretnutia žiakov s ochranármi 
vtákov. Jedni aj druhí sú na seba zvedaví. 
Deti zaujíma, čo sa bude robiť, ochraná-
rov zasa rozsah ich vedomostí o prírode 
a živočíchoch. Čím sú širšie a dôklad-
nejšie, tým lepšie pre prírodu. Ale aj 
pre ľudí.

Viera Vojtková
Snímky Peter Lipovský, Ľuboš Homola
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 Materská škola Teplická č. 5 v Bra-
tislave hľadá do trvalého pracovného 
pomeru učiteľa/učiteľku škôlky. Viac 
informácií: 0903 761 016, 
veronikamachacova@post.sk.

 
Mamičky plánujú ďalšiu výmennú 

burzu detského šatstva, hračiek a špor-
tových potrieb na 26. apríla 2014 od 10. 
do 13. h. Uskutoční sa v telocvični 
ŠKOLAK klubu na Riazanskej (vstup 
zo zadnej strany základnej školy). V prí-
pade pekného počasia sa podujatie pre-
sunie na vonkajšie ihrisko. Vstup voľný.

Detská výmenná 
burza

Škôlka na Teplickej 
hľadá učiteľa

 Pre občanov (nepodnikateľov) vytvoril na to 
podmienky magistrát v súčinnosti s mestský-
mi časťami, a to prostredníctvom spoločnosti 
ARGUSS, s.r.o. Spoločnosť organizuje jarný zber 
tohto odpadu v apríli, jesenný zber v októbri. 
Nové Mesto má naplánované v sobotu 12. apríla 
a v sobotu 11. októbra 2014. 
 Na určenom mieste – v areáli EKO-podniku 
VPS na Račianskej ulici 28 – bude v týchto dňoch 
od 8. h do 10. h pristavené vozidlo, pri ktorom budú 
pracovníci spoločnosti odoberať od občanov odpad 
s obsahom škodlivín. Napríklad staré náterové lát-
ky, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, farby, lepidlá 
a pod. Tieto odpady musia byť uzavreté v pevných 
obaloch. Od jednej osoby ich preberú v množstve 
maximálne do 5 kg.  

 Občania tu budú môcť odovzdať aj odpad iného 
charakteru: batérie a akumulátory, žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, chladničky a mrazničky, 
vyradené elektrické a elektronické zariadenia ako 
počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, 
mixéry a pod. 
Právnické osoby a podnikatelia sa môžu informo-
vať o nakladaní so svojimi odpadmi v spoločnosti 
ARGUSS, s.r.o. na tel. čísle 02 / 555 65 632.
 Ďalšiu možnosť na bezplatné odovzdávanie 
domového odpadu s obsahom škodlivín pre 
fyzické osoby – nepodnikateľov vytvoril magistrát 
aj v stredisku spoločnosti Marius Pedersen, a.s., 
na Starej Vajnorskej 6.  A to v pracovných dňoch 
od 7.30 do 16. 30 h, telefónne čísla 0902 947 870, 
príp. 0902 999 585, dispečing 0902 947 923.  (red)

 Triedenie a zber komunálneho 
odpadu je činnosť vyplývajúca zo zákona 
o odpadoch.  Založená je na uvedomelos-
ti občanov, ktorí  triedia separovateľné 
druhotné suroviny, ale i na podmien-
kach separácie, ktoré majú vytvárať obce 
(mestá či mestské časti).
 Na zber separovaného papiera (vrá-
tane lepenky a kartónov) máme v našej 
mestskej časti vytvorené podmienky 
takmer na každej druhej ulici. Samozrej-
me, zberné nádoby na papier (modré 
kontajnery) takisto ako na iné separova-
teľné zložky nemôžu stáť pri každom sto-
jisku kontajnerov na zmesový komunál-
ny odpad. Potrebné je premôcť lenivosť 
či prehodnotiť svoje environmentálne 

cítenie, urobiť pár krokov navyše 
a umiestniť separovaný odpad tam, kam 
patrí.
 Susedovi z Robotníckej ulice je takýto 
postoj asi cudzí... (a nie je sám). Zrejme 
predpokladal, že kartóny z obalov stačí 
uložiť vedľa vybudovaného stojiska kon-
tajnerov na zmesový odpad, a odtiaľ ich 
niekto napokon odnesie. No nestalo sa – 
kartóny sú tam už týždeň (pozri snímku). 
Čo vy na to, susedko? Myslíte si, že „sa to“ 
napokon spraví? Ak to neurobia bezdo-
movci, odpad zrejme bude musieť byť 
odstránený na náklady našej mestskej 
časti. Chceme tak fungovať aj v budúc-
nosti?
 Viac by sme si mali všímať naše okolie, 

kritizovať nedostatky a navrhovať možné 
riešenia. Aj v spolupráci s naším poslan-
com, ktorýmá mať záujem riešiť veci 
verejné, teda záležitosti svojich spoluob-
čanov.

Text a snímka Peter Flaškár

Prečo nie do modrého kontajnera, sused?

Ako sa zbaviť domového 
odpadu s obsahom škodlivín
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Európe predstaví cintoríny 
Dušana Jurkoviča
Možno ste si už všimli, že odborníci žijúci v Novom Meste predstavujú 
širokú a veľmi rôznorodú škálu. Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., s kto-
rou vás zoznámime dnes, sprevádza mladých (a niekedy aj starších) 
dejinami architektúry. Je to historička umenia so zameraním na archi-
tektúru, vysokoškolská pedagogička, autorka veľkej knihy o Dušanovi 
Jurkovičovi a množstva štúdií v časopisoch a zborníkoch. O svojej práci 
nám povedala:

Prednášam o architektúre antiky, a potom sa venujem 17. až 20. storočiu – je v tom nie-
len architektúra daného obdobia, ale aj história architektonických koncepcií, dejiny teórie 
architektúry. A čo sa týka výskumu, zameriavam sa na 19. a 20. storočie. Konkrétne dielu 
architekta Dušana Jurkoviča sa venujem približne už dvadsať rokov.

  Práve v  súvislosti s ním sa vás chcem 
spýtať, ako sa zmenil váš pohľad na jeho 
tvorbu a osobnosť po všetkom, čo ste za 
tie roky o ňom prečítali, preštudovali, 
prebádali, zistili – a bolo toho požehna-
ne – oproti obrazu, aký ste o ňom mali 
na začiatku vašej bádateľskej práce?
Bol to zásadný rozdiel, najmä v počia-
točnom štádiu. Keď som začínala, mala 
som pred sebou obraz folkloristu, ktorý 
z folklóru „uplietol“ moderný štýl. Vzal 

si z neho poznatky o materiáloch, kon-
štrukcii, zásadách tvorby, teda to ele-
mentárne v procese, akým vzniká archi-
tektúra, a rozvíjal to ďalej. Ale ako som 
čoskoro zistila, kľúčové poznatky získal 
mladý Jurkovič na štúdiách vo Viedni, 
kde absolvoval špeciálne zameranú 
strednú školu. Bola to škola, ktorá hľa-
dala nové cesty v období prevládajúce-
ho historizmu, presadzovala myšlienku, 
aby veci boli aj funkčné, nielen estetic-
ké. Takže namiesto Jurkoviča v kroji 
som zrazu uvidela viedenské poza- 
die, vtedajšie teoretické úvahy a zápa- 
sy vo svete architektúry a umenia... 

 Na Slovensku sme vtedy zrejme ešte 
nemali školu podobného typu.
Bola to škola celkom novo sformova-
ná uprostred vtedajších reformných 
úsilí. Študovali tam mnohé neskoršie  
autority. Až neskôr sa objavili obdobné 

školy maďarské, ale Jurkovič zámerne 
šiel do Viedne, presadil si to, hoci vtedy  
nevedel ešte dobre po nemecky, lebo jeho 
súrodenci mali v maďarských školách 
národnostné problémy. A Viedeň zna-
menala podnet, ktorý mu ukázal, čo sa 
robí vo svete, najmä v Anglicku sa vtedy 
veľa dialo. A stopy po tomto vzdeláva-
ní sa dajú nájsť v architektovom diele. 
Dá sa teda povedať, že folklór, ktorý 
svedčil aj o jeho národnom cítení, o jeho 
zakorenení, nebol jediným základom, 
ale len jedným zo zdrojov jeho neskoršej 
tvorby. Bol otvorený voči všetkým ďal-
ším vplyvom, ktoré vtedy v Európe pôso-
bili, a prijímal ich s otvorenou hlavou.

 A čo obraz Jurkovičovej osobnosti - aj 
ten sa v procese vášho bádania zmenil? 
Očaril ma najmä jeho intelekt, schop-
nosť premýšľať, niektoré jeho písomné 
výpovede ma priam fascinovali. Vra-
vievam študentom, aby sa pri štúdiu 
každého tvorcu pokúsili priblížiť sa 
mu tým, že si osvoja jeho myslenie, 
slovom, aby sa mu trošku „pohrabali 
v hlave“ - prečo tvoril tak, a nie inak. 
Ja som sa o to pokúsila  pri Jurkovičo-
vi. A myslím, že som sa priblížila jeho 
mysleniu. Popri intelekte v ňom hra-
la významnú rolu aj intuícia, záľuba  
v istých motívoch. Bola to zložitá 
osobnosť, ktorá mnohé výtvarné mo-
tívy - tvarové i farebné - varírovala, 
pohrávala sa s nimi, vracala sa k nim  
v obmenách a rozvíjala ich ďalej...
To dáva jeho dielu isté črty, podľa kto-
rých rozpoznáme jeho identitu. Nad  

Návrh na kaplnku v Lužnej – stála na vrchole svahu nad rozľahlým cintorínom – 
a návrh na cintorín na Rotunde – päť vežových kaplniek. Reprodukcie dokumentov 
z Osobného fondu D. Jurkovič v Slovenskom národnom archíve
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dokladmi jeho hravosti som si neraz vra-
vievala – tento človek musel mať zmysel 
pre humor, iste sa rád zabával... Hravosť 
je napokon základom každého umenia, 
súvisí s kreativitou, tvorivosťou.

 Nie je škoda, že sa nepodarilo, aby 
na Slovensku postavil viacero diel plne 
reprezentujúcich jeho génia? 
Ja som historik, musím brať veci tak, 
ako sú... Navrhol napokon mnohé veci, 
ktoré sa nerealizovali. Neviem,  ako  
robiť dejiny umenia a estetickú výcho-
vu na stredných školách lepšie. Viem len 
to, že po dvadsiatich rokoch školských 
reforiem k nám na univerzitu prichá-
dzajú poslucháči, ktorí... hm... ako to 
slušne povedať? Niekde asi  bude chyba. 
Pravdepodobne súvisí s tým, že litera-
túra, umenie,  humanitné predmety 
a disciplíny sú dnes vytláčané na okraj 
pozornosti, neraz výslovne  podceňova-
né. Dôsledky bezohľadnosti ku kultúre 
sa podľa mňa už začínajú prejavovať 
– deti nevedia písať, komunikovať,  
nevedia sa vo svojom jazyku kultivova-
ne vyjadrovať... 

 Áno, rozumiem vám. Tak obráťme 
list. Pani docentka, aká pracovná téma  
momentálne okupuje vašu myseľ?
Na stole mám scenár a technické prípra-
vy na významnú výstavu o Jurkovičovi, 
ktorá bude v lete v nemeckom Kasseli, 
v tamojšom múzeu sepulkrálnej archi-
tektúry. Prichádzajú totiž roky, ktoré 
budú rámcovať výročie prvej sveto-
vej vojny. A to je príležitosť predstaviť  
Európe významnú, pomerne málo zná-
mu súčasť Jurkovičovho diela - jeho  
haličské cintoríny na slovensko-poľ-
skom pomedzí.

 Môžete prosím aspoň stručne pripo-
menúť, ako vznikali?
Sú to cintoríny, ktoré budovalo špe-
ciálne oddelenie rakúskej armády 
na miestach ukončených bojov. Jur-
kovič doma práve nemal dosť práce, 

a tak si vybavil miesto architekta 
v krakovskom oddelení a kon-
krétne si na prácu zvolil okrsok 
Žmigrod na terajších slovensko- 
poľských hraniciach. Rakúšania 
mali celé tímy špecialistov, ktoré 
pripravovali projekty a realizáciu  
budúcich cintorínov. Zásadou 
bolo „upratať“ všetko, čo po bojoch  
zostalo, a čo sa dalo, využiť na tvor-
bu cintorínov, trebárs poškodené 
stromy. V zime sa robili projektové 
práce, v lete sa stavalo. Ako pracov-
né sily využívali aj zajatcov - s dre-
vom tam napríklad pracovali Rusi, 
s kameňom Taliani - každý s tým, 
čo dobre ovládal. Jurkovič tu zís-
kal novú tvorivú tému - pamätník, 
otvoril sa mu vstup do sveta nové-
ho jazyka architektúry...

 Myslíte, že niečo z haličských skú-
seností využil neskôr aj pri mohyle 
na Bradle?
Určite. Keď si porovnáte návrhy  
a výsledky jeho tvorby zo západnej  
Haliče, nájdete jasné súvislosti. Medzi 
dvoma vojnami Jurkovič napokon  
vytvoril celú plejádu pamätníkov, uva-
žoval, ako ich využiť na území, ktoré 
bolo predtým časťou Uhorska, pripo-
mínaním našej kultúry a jej osobností. 
Hľadal ich spojenie s krajinou, s prostre-
dím, pre ktoré mal neomylný cit. 

 Uvidíme výstavu pripravovanú Sloven-
ským národným múzeom pre Kassel aj 
na Slovensku?
Hovorí sa o tom, že z Kasselu sa má 
neskôr preniesť do Poľska. Uvažuje sa 
aj o tom, že sa vytvorí prenosná men-
šia verzia kasselskej výstavy, tá bude 
potom cestovať po kultúrnych inštitú-
ciách vo viacerých mestách aj na Slo-
vensku. Cenné originály výkresov 
zo Slovenského národného archívu 
by totiž nezniesli priveľa cestovania,  
vyžadujú si archivovanie v špeciálnych  
podmienkach.

  Pred naším stretnutím ste spomínali 
prípravy na vytvorenie cesty Po stopách 
Dušana Jurkoviča, ktorá povedie viacerý-
mi krajinami.
Áno, vzniká ako jeden z projektov tzv. 
kultúrnej turistiky a bude sa uchádzať 
o európske peniaze, lebo by mala spo-
jiť tri krajiny. Ide o cestu po význam-
ných dielach nášho architekta, ktorá si  
vyžaduje medzinárodnú spoluprácu pri 
budovaní jej programu a infraštruktú-
ry. Iniciatíva vyšla z Nového Města nad  
Metují, kde stojí viacero Jurkovičových 
diel. V Česku trasa povedie ešte cez Brno, 
Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm... 
A potom cez poľské územie, kde ležia 
obnovené haličské cintoríny. U nás tvor-
covia projektu spolupracujú so Skalicou, 
kde majú na námestí spomínaný Spolko-
vý dom a s Brezovou pod Bradlom. 

Zhovárala sa Viera Vojtková

Bradlo letecky, repro z knihy F. Žákavca 
Dílo D. Jurkoviče, Praha (Vesmír) 1929

Légiodomy, spodný blok, Bratislava 1923 
(s J. Paclom), snímka Jana Škutková

Skalica, niekdajší Spolkový dom, snímka 
E. Timko 

 Vráťme sa ešte do Nového Mesta.  
Bývate neďaleko Račianskeho mýta, 
v byte, kde kedysi bývali už vaši rodi-
čia – patríte teda vskutku k starousad-
líkom. Aké zmeny najnovšie evidujete 
vo vašom bezprostrednom životnom 
prostredí?
S potešením zaznamenávam zvýše-
nú opateru parku na Račianskom 
mýte, veď ho mám v podstate pod  
oknami,  len prejdem cez ulicu. Záj-
dem tam zakaždým, keď si potrebu-
jem vyvetrať hlavu. Dokonca tam 
občas vediem rozhovory s mojimi 
študentmi o ich diplomových prá-
cach. Je skvelé, že park je lepšie osvet-
lený a teším sa na jeho ďalšie priazni-
vé zmeny. Naopak, veľmi nepríjemné  
pocity zažívam, keď prechádzam 
podchodom na Trnavskom mýte - keď  
môžem, radšej sa mu vyhnem. Kedy 
ho konečne už dáme do poriadku?
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Folkové narodeniny
 Keď slávime okrúhle narodeniny,  
pozveme na návštevu zopár priateľov, 
pripravíme niečo dobré a pustíme prí-
jemnú hudbu. Ako inak by mohol oslavo-
vať päťdesiatku Roman Horký, zakladateľ 
skupiny Kamelot, ktorá tohto roku tiež 
zažíva 30. výročie svojho pôsobenia?  
Kapela vyrazila na turné a spolu s hosťami 
Allanom Mikuškom, Láďom Kerndlom 
a Petrom Bende pripravili poslucháčom  

bohatú folkovú hostinu. Vo vypreda-
nej sále Strediska kultúry na Vajnor-
skej im verné bratislavské obecenstvo  
ďakovalo a „gratulovalo“ dlhotrvajúcim  
potleskom. Cyklus koncertov Folk coun-
try sály alebo Koncertov na želanie svo-
jím 13. ročníkom potvrdzuje, že dobré 
veci jednoducho nestarnú!

Text a snímka Jana Škutková

Veľkolepý darček k MDŽ
 Po roku dostali novomestské ženy 
od svojej mestskej časti opäť veľkolepý 
darček k Medzinárodnému dňu žien.  
V Istropolise im predviedli svoje umenie  

vynikajúci sólisti Miroslav Dvorský, Eva 
Hornyáková a Oto Klein v sprievode 
orchestra. V ich podaní zazneli najzná-
mejšie domáce aj svetové piesne, ktoré 

zaplnená sála (vyše tisíc Novomeš-
ťanov!) viackrát ocenila hlasným 
aplauzom. 
 Pri hodnoteniach po predstave-
ní nebola núdza o superlatívy.  
Vynikajúce, úžasné, famózne, krá-
ľovské! – všetky tieto reakcie sa  
objavili v anketových lístkoch, 
ktoré návštevníci po galakoncerte  
vypĺňali. „Bolo to vynikajúce!  
Aj sme sa zasmiali, speváci mali 
vysokú úroveň. Skrátka – bol to 
neuveriteľný kultúrny zážitok,“ 
zhrnula slávnostné popoludnie 
pani Marta zo Sibírskej ulice.
 Poctu ženám zložil aj starosta  
Nového Mesta Rudolf Kusý, ktorý 

namiesto tradičného príhovoru oslovil 
dámy recitáciou jednej z najpôsobivej-
ších básní o žene Ave Eva od Jána Kostru. 
Program moderoval známy herec a spe-
vák Novomešťan Štefan Skrúcaný.
 Oslávenkyne prišli pozdraviť viacerí  
poslanci miestneho zastupiteľstva. Nechý-
balo ani drobné občerstvenie a tradičný 
karafiát. 

Ján Borčin 
Snímky Martin Marenčin

 Niet obce na Slovensku, ktorej by  
rodák vybudoval takú nehynúcu slávu. 
Stačí povedať  „Radošina“ a všetkým  
naskočí v hlave ostatné, čo k nej patrí 
jeho zásluhou. Cez jej prizmu, osudy 
ľudí a ich premeny, Stanislav Štepka 
postupne vykresľuje na doskách Rado-
šinského naivného divadla osudy celej 
krajiny. Tragikomickým perom - lebo 
tak ich vidí odpočiatku - a rýdzim diva-
delným jazykom, ktorý na javisku okrem 
herca takmer nič viac nepotrebuje. 
 Najnovšiu inscenáciu RND Sčista-jas-
na si nedlho po premiére pozreli novo-
mestskí dôchodcovia. Keďže Štepkova 
„druhá správa o dvadsiatom storočí“ 

rozpráva o rokoch 1950 až 2000 (o prvej 
polovici storočia hovorí predstavenie 
Polooblačno), dnešní seniori sú pre ňu 
asi  najvhodnejším obecenstvom – sami 
zažili to, čoho sa týkajú deje a dialógy 
na javisku, ich odozvy v hľadisku to len 
potvrdzovali. Pamätnú menu peňazí,  
zakladanie roľníckych družstiev, vša-
deprítomné transparenty plné socia-
lizmu, vzostup a pád špecifickej vrs-
tvy straníckych funkcionárov, obraty  
po období normalizácie... Osobitým 
prvkom prelínajúcim sa celým predsta-
vením sú vidiecke mládežnícke kapely 
a divadelné skupiny po svojom zrkad-
liace vývoj populárnej hudby a zábavy.   

Hudobnú zložku si z inscenácií radošin-
cov nemožno odmyslieť, už tradične je 
to ich organická súčasť vrátane tanca 
a textov piesní. Tu nielen delí a spája 
a dotvára atmosféru, ale „podáva sprá-
vu“ takisto ako činoherné súčasti pred-
stavenia. Hrdinami príbehov, z ktorých 
je javisková správa umne upletená, sú 
skutoční, živí ľudia. „Nevymyslel som 
si to, skoro všetko, čo sa tu spomína,  
vymyslel život a ja som bol dokonca 
viac-menej pri tom,“ tvrdí Štepka.
Našťastie, inak by sme o veľa prišli.

Viera Vojtková

Druhá správa Stanislava Štepku o 20. storočí
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INZERCIA:
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861

 „Pokecali“ sme si s Petrom Lipom

Sen noci orientálnej

 Spevák, skladateľ, moderátor, dlhoroč-
ný dramaturg a promotér popredného 
európskeho festivalu Bratislavské jazz- 
ové dni – ani obsiahly výpočet aktivít 
nedokáže odzrkadliť bohatú umelec-
kú i podnikateľskú činnosť významnej 
osobnosti slovenského džezu. Svojich 
priaznivcov Peter Lipa potešil, keď pri-
jal pozvanie Jozefa Banáša Na kus reči. 
Mohli sa s ním stretnúť 5. marca v Stre-
disku kultúry na Vajnorskej, vypočuť 
si niekoľko skvelých piesní, pridať sa 
k ich prednesu, ale aj osobne položiť 
zopár otázok. Ako býva dobrým zvykom 
týchto večerov, nechýbala poriadna dáv-
ka humoru a zaujímavých informácií  
zo zákulisia džezových podujatí.    (jš)

 Februárový večer plný exotických  
tancov má už svoju tradíciu a stálych náv-
števníkov.
 Sála Strediska kultúry sa na jeden  
večer premení na rozprávkovú krajinu  
s nádychom Orientu. Krásne tanečnice 
tancujú brušné tance a svoj ženský pôvab 
podčiarknu ladnými krúživými pohybmi  
bokov, rúk i celého tela v rytme orien-
tálnej hudby. Vizuálny zážitok dotvárajú  
nádherné kostýmy. 
 Program sa niesol v duchu snov. Najprv 
sa spiacemu dievčatku tancom predstavi-
li princezné z čarovných rozprávkových 
príbehov. V druhej časti sólistky prezra-
dili moderátorke, ako si splnili svoj sen 
a stali sa uznávanými tanečnicami doma 
i vo svete. Potvrdili, že túžbou, vôľou  
a vytrvalosťou dosiahli majstrovstvo, vďa-
ka ktorému rozdávajú divákom radosť. 
 V poslednej časti večera si návštev-
níci vyskúšali vlastné tanečné kreácie  

na parkete, niektorých potešila aj výhra 
zo žrebovania vstupeniek.

Ľubica Haliaková  
Snímka Soňa Mackovičová

 V nedeľu 30. marca 2014 Hlavné mesto 
SR Bratislava a agentúra Quinta Essentia 
spoločne otvárajú sériu bežeckých poduja-
tí v Bratislave pod názvom Beh si ty. Tretí 
ročník podujatia odštartuje sezónu cest-
ným behom na populárnej bežeckej trati 
z Partizánskej lúky. 
 Na cestnom behu ide o meraný tréning, 
na ktorom si športovci a záujemcovia 
po zime otestujú svoju kondíciu pred blížia-
cimi sa bežeckými podujatiami. Tohtoroč-
nou novinkou je Šport.sk MudRun – cross 
country beh po blate cez umelo vytvorené 
prekážky. Ide pri ňom hlavne o zábavu, pre-
konanie seba samého a nezabudnuteľný 
zážitok. Deti do 10 rokov sa  môžu zúčast-
niť lesným behom na 500 metrov.

Drahomíra Petrová  
Snímka www.zazitok.sk

 Dôležitý zápas FINA WATER POLO 
WORLD LEAGUE 2013/2014 medzi druž-
stvami Slovenskej republiky a Nemecka 
sme mali možnosť sledovať 11. marca 
v plavárni na Pasienkoch. Záštitu nad  
medzinárodným podujatím prevzali primá-
tor Milan Ftáčnik a starosta Mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý. Slo-
venská mužská vodnopólová reprezentá-
cia dosiahla víťazstvo, keď súperov zdolala 
výsledkom 12:9. (jš)

 Čím liečivé divadlo lieči? Nepriná-
ša iba pobavenie a kultúrny zážitok. 
Dotýka sa vnútra diváka z inej stra-
ny, hovorí o veciach, o ktorých sa 
bežne nehovorí a človek má o čom  
premýšľať.
 Herečka Gabriela Filippi z Prahy 
priniesla predstavenie u nás oje-
dinelého formátu Anjeli v mojom 
srdci. V Stredisku kultúry na Vaj-
norskej s ním vystúpila po prvýkrát 

na Slovensku. Prvú časť večera vypl-
nila monodráma motivovaná knihou 
od Lorny Byrne Anjeli v mojich vla-
soch. V druhej časti viedla neformál-
ny rozhovor so známym slovenským  
angelológom Emilom Pálešom. V aprí-
li príde Gabriela Filippi so svojim 
Liečivým divadlom opäť, tentoraz sa  
môžeme tešiť na predstavenie Chla-
pec, ktorý videl pravdu. 

Ľubica Haliaková 

Otvorenie  
bežeckej sezóny 

Plaváreň Pasienky 
hostila medzinárodné 
podujatie 

Liečivé divadlo



POZÝVAME

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

5. 4. 2014  HS PROFILY 
12. 4. 2014   Za dychovkou na Vajnorskú 

s  DH GRIŇAVANKA 
19. 4. 2014 HS EXE LIVE
26. 4. 2014 HS  COLOR

 KONCERTY 

24. 4. 2014, štvrtok 19. h 
Pavel Helan, koncert českého speváka, účastníka 
fi nále Česko-Slovensko má talent

 PODUJATIA PRE DETI 

9. 4. 2014, streda 14. h 
Prinášame letečko a vynášame Kiselicu
VIII. ročník tradičného zvykoslovného podujatia

16. 4. 2014, streda 9. h 
S hudbou, spevom a tancom po Slovensku
popredný  Folklórny súbor Dolina z Bratislavy

29. 4. 2014, utorok 14. h 
Svetový deň tanca alebo hip–hop nielen na javisku

 PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 

2. 4. 2014, streda 19. h Na kus reči 
s Jozefom Banášom a jeho hosťom Petrom Nagyom

10. 4. 2014, štvrtok 19. h
Léčivé divadlo Gabriely Filippi z Prahy 
Chlapec, ktorý videl pravdu 

23. 4. 2014, streda 15. h Odovzdávanie certifi ká-
tov absolventom kurzu pamäti pre seniorov

24. 4. 2014,  štvrtok 18. h Dotknite sa Londýna 
pre záujemcov o cestovanie a dobré vína

 PODUJATIA PRE POZVANÝCH 

16. 4. 2014, streda 14. 30 h
Vášeň v hudbe

 KLUBOVÉ PODUJATIA 

každý pondelok o 18. h
Sahadža joga - pokročilí
pravidelné stretnutia členov a záujemcov
každý utorok o 18. h
Sahadža joga - začiatočníci
pravidelné stretnutia začiatočníkov, vstup voľný
3. 4. 2014, štvrtok 16. h – Klub Patchwork
3. 4. 2014, štvrtok 17. 30 h
Na všetko je liek, János Olájos – 
náprava a energetizácia oslabených orgánov
16. 4. 2014, streda 18. h – Túlavé topánky
17. 4. 2014, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery, pre členov
29. 4. 2014, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok
25. 4. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia

 VÝSTAVY 

1. - 12. 4. 2014 
Slovensko očami Alexandra Molnára, výstava 
fotografi í. Vernisáž 1. 4. 2014, 17. h
15. - 26. 4. 2014
Bratislava - Nové Mesto kedysi a dnes 
výstava fotografi í
Návštevný čas výstav  pondelok - piatok 14. h – 18. h, 
v sobotu a nedeľu v rámci podujatí

 VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 

12. 4. 2014, sobota  8. - 12. h
Výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí, 
odznakov, bankoviek, starých pohľadníc, kníh, 
fi latelie, plagátov, gramoplatní...
26. 4. 2014, sobota  8. – 12. h
Výmenné stretnutie zberateľov elektro, domácich, 
foto, rybárskych potrieb a modelov železničných, 
automobilových, leteckých, lodných...

 KURZY 

Výtvarné štúdio akad. sochárky Magdy Burmekovej

Výtvarná škola akad. maliarky Dany Zacharovej, 
piatok 14. 30 – 17. h, štvrtok 15. 30 – 17. 45 h
Joga, utorok 17. 15 –18. 45, 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 

Predpredaj vstupeniek v utorok a stredu 16. h – 19. h 
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnor-
ská 21, tel.: 02/44373763. Vstupenky na koncert 
P. Helana, Léčivé divadlo Gabriely Filippi a NA KUS 
REČI s J. Banášom zakúpite aj v sieti  TICKETPORTAL. 
Zmena programu vyhradená. Bližšie informácie
na tel. č.: 02/44 37 37 71, 02/ 44 37 26 20

7. 4. 2014, pondelok 19. h 
134. Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho 
hosťami

 PODUJATIA PRE DETI 

12. 4. 2014, sobota 16. h
Odvážny zajko, 
rozprávka so živou hudbou v podaní Divadla Haaf

 KLUBOVÉ PODUJATIE 

2., 16. 4. 2014, streda 16. 30 h
Klub Venuša - klubové stretnutie Ligy proti rakovine

 KURZY 

Maľovanie na hodváb, individuálne a skupinové 
kurzy, možnosť objednávok aj od fi riem
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
26. – 27. 4. 2014, sobota – nedeľa 9. – 14. h
VYT FIT
Škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti 
od 15 mesiacov do 3 rokov s mamičkami na MD
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou 
s prvkami jogy 
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou – 
pokročilí
Pilatesove cvičenia
Hudobné kurzy: hra na klavír, spev, hudobná teória
Angličtina pre deti
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda 
od 16. h do 19. h
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia.
Zmena programu vyhradená. Vstupenky nerezervujeme.

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

DOM  KULTÚRY  KRAMÁRE
STROMOVÁ 18
tel.: 54 77 11 48

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

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ


