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Obálka: 
Zaslúžený guláš 
po brigáde na Račku
Snímka Martin Marenčin

 Májový príhovor 
výnimočne prenechá-
me niekomu inému. Je 
to príhovor o človeku, 
ktorý od nás odišiel 
v najlepších rokoch svoj-
ho života. A odišiel tak, 
že sa jednoducho roz-
dal. Ďakujeme za všetko, 
pán farár Bukovský!

 Autor rozlúčkových slov na jeho pohrebe Oto Štefanička najlepšie  
vyjadril, čo cítime. „Chcel by som sa s vami podeliť o kúsoček zo všet-
kého toho krásneho, čo v nás, v jeho posledných farníkoch zanechal,“  
povedal. „Prežili sme s ním necelých osem nádherných objavných rokov,  
počas ktorých sme zažili hlboký vnútorný prerod. Až pri ňom sme mnohí  
pochopili, že k Bohu sa človek nemusí brodiť náročnou cestou večne 
hĺbajúceho a vlastnými myšlienkami strápeného mysliteľa, ale že Ježi-
ša Krista môžeme nájsť vo svojich životoch veľmi jednoducho – vo svo-
jich blížnych. A on robil všetko pre to, aby nám na takúto objavnú cestu  
vytváral čo najviac príležitostí.
 Viackrát sa zmienil, že to, čo nám tak trpezlivo odovzdával, bolo odra-
zom toho, čo sám prežil ako dieťa i mladík v Trnave, vo svojom rodnom 
meste. Považoval za svoju povinnosť odovzdávať to ďalej. Nikdy nezo-
stal zameraný len na veriacich z našej farnosti. Mobil, ktorý s obľubou 
používal, ale hlavne srdce mal plné svojich blížnych, ktorých si priniesol 
z predchádzajúcich pôsobísk. Vďaka jeho „medzifarskému“ charakteru 
boli mnohí z nás obdarení tým, že spoznali iných úžasných ľudí.
 Vďačíme mu za veľa – nech nás to pobáda a vedie k tomu, aby sme 
v tom, čo začal, pokračovali.“
 V závere svojej rozlúčkovej reči zarecitoval Oto Štefanička verše, ktoré 
v deň smrti pána farára Bukovského napísal jeden z jeho miništrantov. Vraj 
im s obľubou vravieval maxištranti...
 Ďalšie spomienky prinášame na strane 10.

 Máj – lásky čas. Tak sa mu vravieva. 
Ľudia zrejme vychádzajú zo skúsenos-
ti. Po zimnom útlme a jarnej únave 
viac slnka, pohybu a zelenej potravy 
– kto by na to nereagoval zvýšenou  
vitalitou? Padne bozk, ani sa nena-
zdáš. Ak k tomu dôjde pod rozkvitnu-
tou čerešňou, zaúčinkuje vraj osobitná 
májová mágia. Neveríte? Môžete si to 
prísť overiť 14. mája o 15. h do parku 
na Račianskom mýte. 
 Čerešňa bude pripravená. Navyše 
každý pár, ktorý sa pod ňou pobozká, 
okamžite dostane snímku – a už to ne-
odtají...
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 Dolné Kramáre sa dočkajú svojho územ-
ného plánu. Novomestské zastupiteľstvo 
dalo na aprílovej schôdzi „zelenú“ spraco-
vaniu územného plánu zóny Jelšová. 
 Podľa starostu Rudolfa Kusého bude 
tento dokument znamenať stabilizáciu 
územia a minimalizáciu ďalšej výstavby 
a dopravy v tejto lokalite. Je známa tým, 
že na pozemkoch, kde kedysi stáli rodin-
né domy, začali vyrastať bytovky a vyššie 
budovy. Územný plán by to mal zastaviť.
 Aprílové zastupiteľstvo dalo súhlas aj 
na vznik nového komunitného centra, 
ktoré zriadime na Ovručskej ulici. Finan-
cované by malo byť z eurofondov, o ktoré 
sa mestská časť uchádza v rámci programu 
Integrovanej stratégie rozvoja mestských 
oblastí (ISRMO). Centrum bude slúžiť 
zbližovaniu miestnej komunity, podpo-
rovať záujmovú činnosť detí, mládeže 
a seniorov, ich vzdelávanie, poskytova-
nie poradenstva a podobne. Verejnosti 
by malo začať slúžiť v priebehu budúce-
ho roka. 
 Dobré správy prichádzajú zo škôl, ktoré 

sú v správe mestskej časti. Podľa koncepč-
ného zámeru rozvoja výchovno-vzdeláva-
cieho procesu škôl v Novom Meste, kto-
rý prerokovali poslanci, sa predpokladá, 
že v školskom roku 2014/2015 by malo 
do ôsmich základných škôl nastúpiť 2611 
žiakov – o 123 viac než minulý rok. Počet 
tried sa nezmení, školy ich otvoria 120.  
Naplnenosť tried stúpne oproti predchá-
dzajúcemu školskému roku o 0,7 percen-
ta, čo znamená viac ako 21 žiakov na trie-
du. Najvyššia je na ZŠ Za kasárňou (vyše 25 
žiakov na triedu), najnižšia na ZŠ Cádrova 
(takmer 18 žiakov). Čo sa týka materských 
škôl, materiál konštatuje, že mestská časť 
sa naďalej bude snažiť vytvárať podmien-
ky, aby škôlky prijali všetky deti od troch 
rokov z Nového Mesta.
 Na aprílovom rokovaní poslanci 
po prvý raz využívali nové hlasovacie  
zariadenia. Ešte pred začiatkom rokova-
nia si zastupiteľstvo uctilo minútou ticha 
pamiatku pána farára Branislava Bukov-
ského z farnosti na Teplickej ulici, ktorý 
zomrel koncom marca.  (bor)

Dolné Kramáre dostanú  
svoj územný plán, 
na Ovručskej ožije centrum

 Účasť Novomešťanov v druhom kole 
prezidentských volieb vysoko prevýšila 
celoslovenský priemer. Svoje volebné prá-

vo využilo v sobotu 29. marca až 62,64 % 
oprávnených voličov, čo sú takmer dve 
tretiny. Celoslovenská volebná účasť bola 
pritom len 50,48 %.
 Voliť mohlo 34 937 Novomešťanov,  
volebné komisie vydali 21 886 obálok 
s hlasovacím lístkom – platných hlasov 
bolo 21 692. Takmer tri štvrtiny z nich 
získal celkový víťaz Andrej Kiska (16 157), 
jeho súper Robert Fico dostal 5535 hlasov.
 Najvyššiu účasť zaznamenali v 40. okrs-
ku (volebná miestnosť na ZŠ a Gymnáziu 
na Skalickej ulici) – až 73,88 %, najnižšiu 
v 44. okrsku (volebná miestnosť na ZŠ Wal-
dorfskej na Vihorlatskej ulici) – 34,34 %. 
 Celoslovenský priemer (43,40 %) pre-
výšila volebná účasť v Novom Meste už 
v prvom kole prezidentských volieb, vte-
dy prišlo k urnám 56,21 % oprávnených  
voličov.

 (bor), snímka František Rajecký

Prezidenta volili takmer dve 
tretiny voličov z Nového Mesta

Polícia sa usiluje o lepšiu komuni-
káciu s občanmi. Existuje čoraz viac 
spôsobov, akými im umožňuje obrátiť 
sa na ňu so svojimi problémami. Naj-
novšie k nim pribudla e-mailová adre-
sa – veď internet je dnes už dostupný 
veľkému množstvu ľudí. Takže či už 
ide o ochranu života, zdravia alebo 
majetku, o vybavovanie rozličných pre-
ukazov či pasov, prípadne o činnosť 
dopravnej polície, v treťom bratislav-
skom obvode môžeme odteraz napísať 
na adresu orpzba3@minv.sk

Aj tento rok sa naša mestská časť pri-
pojila k verejnoprospešnej finančnej 
zbierke pri príležitosti Dňa narci-
sov, ktorá sa konala už po osemnásty 
raz. V piatok 11. apríla ponúkalo 
narcis takmer 16-tisíc dobrovoľníkov  
po celom Slovensku ako symbol pod-
pory ľudí s onkologickou diagnózou. 
Každý, kto zbierku podporil finančne, 
prispel na dobrú vec. Dobrovoľníč-
ky prišli aj priamo na miestny úrad  
na Junáckej ulici, kde ich privítal sta-
rosta Rudolf Kusý, do zbierky sa zapo-
jili pracovníci úradu aj návštevníci. 
Všetkým, ktorí prispeli, patrí veľká 
vďaka!

Ak sa chcete  
obrátiť na políciu...

Keď narcis  
symbolizuje nádej
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Žiadne monštrum. Zo Slovanov  
sme „zosekali“ desiatky poschodí
 Malo to byť pôvodne monštrum  
so 41 nadzemnými podlažiami. Tak 
o tom hovorilo stavebné povolenie. 
Po dlhých a náročných rokovaniach 
medzi investormi a novomestskou  
samosprávou sa megalomanské plá-
ny nakoniec podarilo zažehnať. Ambi-
ciózny developerský projekt obytného  
súboru Škultétyho, na začiatku známe-
ho ešte ako Slovany, je oproti povoleniu, 
ktoré získal pôvodný vlastník „skresa-
ný“ na 6- až 8-podlažné budovy a jednu  
12-podlažnú.

„Máme za sebou takmer dva roky  
rokovaní, ktoré neboli vždy ľahké, ani 
príjemné. Pôvodný projekt počítal so 41 
poschodiami, čo bolo pre nás absolút-
ne neprijateľné. Preto som rád, že to  
investor nakoniec pochopil a znížil pod-
lažnosť aj počet bytov v celom projekte,“ 
hovorí Rudolf Kusý. Zároveň sa prispô-
sobil novej norme, takže má vzhľadom 
na počet bytov viac parkovacích miest. 
Obytný súbor Škultétyho by mal mať 
po novom podľa predloženej dokumen-
tácie 333 bytov a 767 parkovacích miest 
na svojom pozemku. Vyrastie na mieste 
bývalých Bratislavských elektrotechnic-
kých závodov (BEZ), kde je už niekoľko 
rokov jama.
 Investor požiadal novomestský sta-
vebný úrad o zmenu územného rozhod-
nutia. Konanie sa začína v druhej polo-

vici apríla. Najnovšie plány developera  
(Bavint, s.r.o.) hovoria o deviatich obyt-
ných objektoch a jednom parkovacom 
dome, pričom rešpektujú požiadavku 
vedenia novomestskej samosprávy – žia-
den „mrakodrap“!
„Výšková úroveň navrhovaných objek-
tov obytného súboru rešpektuje okolitú  
zástavbu a výškovo-kompozičné princípy 
na území,“ tvrdí v predloženej dokumen-
tácii investor. Plánovaná výstavba podľa 
neho neovplyvní negatívne preslnenie 
okolitých bytov. Aj preto nie, že budovy 
investora  umiestnené priamo na Račian-
skej sú najnižšie, len 6-podlažné.
 Mestská časť ani pri tomto projekte  
neobišla miestnych obyvateľov. Ešte 
vlani v lete a v decembri 2013 zorga-
nizovala verejné diskusie, na ktorých  
občania diskutovali so zástupcami samo-

správy, investora, expertmi 
aj zástupcami občianskych 
združení. Vysoká účasť 
a podnetná diskusia boli  
dôkazom toho, že nás zaují-
ma, čo sa okolo nás plánuje. 
 (bj)

Takto mala vyzerať výstavba 
podľa pôvodného projektu

Ako sa zmenili výškové pomery v zástavbe obytného súboru Škultétyho. 
Na porovnanie je na obr. vľavo schéma známej budovy NBS.

 Stretávame sa s tým stále. Developer 
ako vlastník pozemku zdôrazňuje svoje 
práva, ktoré mu vyplývajú z vlastníctva. 
Popri všetkých právach a všetkých po-
vinnostiach by si mal uvedomiť jednu 
povinnosť naviac. Byť dobrým suse-
dom!
 Na konferencii Reality a develop-
ment, ktorú minulý rok robil časopis 
Trend, som jasne povedal investo-

rom, čo v Novom Meste považujeme  
za samozrejmé - že okrem toho, že si 
postavia svoje byty či kancelárie,uro-
bia niečo dobré aj pre svoje okolie. 
Teda pre ľudí, ktorí tam bývajú a budú, 
samozrejme, ovplyvnení hlukom, špi-
nou a všetkým, čo so sebou výstavba 
prináša. Investorom sa to nepáčilo.
 Treba si úplne otvorene povedať, 
že časy, keď si developer postavil svoj 
projekt a nezaujímal sa o svoje okolie, 
sú preč. Je dobré a správne, aby uro-
bil niečo aj pre svoje okolie. Pre ľudí, 

ktorí tam dnes žijú. Prispeje na školu či 
škôlku, postaví detské ihrisko, obnoví 
zeleň, vybuduje športovisko. Možností 
je veľa.
Tak to bude aj v prípade projektu 
na obytný súbor Škultétyho, ktorý sa 
bude stavať na mieste, kde predtým 
stála BEZ-ka. 
 Urobiť niečo dobré pre ľudí, kto-
rí bývajú v okolí veľkých projektov,  
považujem za správne. A v okolí bývalej 
BEZ-ky je čo robiť.

Čo získajú ľudia?
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Parčík na Sadovej sa konečne dočká
 Podľa posledných správ sa v ňom 
objaví stavebný ruch už o niekoľko týž-
dňov. To znamená, že ak budú práce 
dosť rýchle, príroda bude ochotne „spo-
lupracovať“ na výslednom obraze. Trá-
va v tomto období rýchlo dokáže ukryť 
stopy po prácach na nových povrchoch 
parkových chodníkov, spevnených zám-
kovou dlažbou. Najmä keď pôjde o nové 
vrstvy aj v prípade zatrávnených plôch. 
Tri mladé pagaštany, vysadené namiesto 
vyrúbaných chorých stromov, sa pri tro-
che starostlivosti bez problémov ujmú 
– dúfajme - takisto ako malé stromčeky 
v troch rozmerných betónových kve-
tináčoch v dominantnej časti parčíka. 
Tá vznikne pri novonavrhnutej fontá-
ne, ktorá by mikroklímu zelenej oázy 
na Sadovej mohla osviežovať už toto leto. 
Voda bude stekať po plochách dvoch jej 
prizmových blokov v tvare písmena L 
pomedzi biele žulové okruhliaky, ktoré 
príjemne kontrastujú s ostrými hrana-
mi. Aj nové lavičky budú umiestnené 
prevažne v blízkosti tohto centra – bude 
ich dvanásť, z betónu a sivého plastu. 
A, samozrejme, aj odpadkové koše budú 
nové,  pribudnú dva špeciálne na psie 
exkrementy. 
 Nový architektonický výraz parčíka 
osobitne vynikne večer. Bude osvetlený 

dekoračnými svietidlami – pre krásu, 
ale i pre väčšiu bezpečnosť prostredia, 
v ktorom budú ľudia takto iste radi oddy-
chovať i po zotmení. Dokonca v blízkosti 
lavičiek budú zapustené do dlažby exte-
riérové podlahové svietidlá. Príjemnej-
šie než doteraz by prostredie malo byť 
i vďaka tomu, že nevyhnutné kontajnery 
na komunálny odpad budú sústredené 
na druhom konci parčíka v krytom sto-
jisku a opticky oddelené od ostatného 

priestoru popínavou zeleňou. V tejto 
časti bude aj neveľké ohradené venčisko 
pre psy.
 I keď za realizáciu diela je teraz už zod-
povedný zhotoviteľ, veríme, že autori, 
architekti Daniel Szabó, Monika Stábová 
a Vladimír Sekera (zodpovedný projek-
tant) budú práce sledovať takým istým 
prísnym okom ako obyvatelia okolitých 
blokov.

Viera Vojtková

 Od investora žiadame, aby prispel 
na tri škôlky – Legerského, Šuňavcovú 
a Pioniersku. Chceme tiež, aby na svo-
jom pozemku vyčlenil verejný priestor, 
na ktorom vybuduje verejné detské 
ihrisko (dve robí pre budúcich vlast-
níkov bytov) s fontánou a lavičkami. 
Zrekonštruuje tiež najbližšie športovis-
ko na Kominárskej. Majiteľov psíkov 
poteší zas vytvorením oploteného 

výbehu pre psy na Pionierskej. Pre 
zlepšenie dopravnej situácie vybu-
duje po dohode so železnicami nové 
prepojenie pre peších, automobily 
a cyklistov medzi Račianskou a Kuku-
čínovou ulicou. Má aj povinnosť kom-
pletne zrekonštruovať Kominársku 
ulicu. Samozrejmosťou je bezbariérová 
rekonštrukcia chodníka a obnova stro-
moradia na Račianskej ulici na oboch 
stranách cesty. Mysleli sme aj na cyklis-
tov – tí dostanú novú cyklotrasu podľa 
požiadaviek združenia Cyklokoalícia. 
 Investor prispeje na fungovanie 
miestneho klubu dôchodcov, školy 
na Sibírskej a knižnice na Pionierskej 
ulici. Zafi nancuje aj malé projekty v oko-
lí, ako je rekonštrukcia okolia fontány 
na Račianskom mýte, obnova predzá-
hradiek na Račianskej ulici, výsadba ruží 
na Ursíniho, rekonštrukcia schodiska na 
ulici Jozefa Cígera Hronského či osade-
nie zábradlia na Legerského ulici.

Rudolf Kusý
Snímky Jana Škutková

Čo presne žiadame?

 vizualizácia PUZZLEBOX

Finančný príspevok pomôže škole, 
knižnici, využije sa aj pri revitali-
zácii detských ihrísk

Popri ďalších projektoch čaká opra-
va schody na ulici J. C. Hronského
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Miestni poslanci sa predstavujú 

 Keď som sa 
uchádzal o miesto 
poslanca v našom 
zastupiteľstve, neu-
vedomoval som si, 
že dennodenne pri-
chádzame do kon-
taktu so službami, 

ktoré nám poskytuje naša mestská 
časť. Bez nich by sme si dnes život ani  
nevedeli predstaviť. Funkcia poslanca 
mi umožnila hlbšie nahliadnuť do fun-
govania mestskej časti,  aktívne sa  
podieľať na určovaní jej cieľov, priorít 
a na kontrole ich plnenia. Vždy sa pri-
tom snažím spoznať názory a záujmy  
našich obyvateľov, a tie pri výkone funk-
cie poslanca dôsledne presadzovať. 
 V súkromí sa venujem činnosti  

advokáta, zameriavam sa na  
oblasť stavebného a obchodné-
ho práva. Svoje skúsenosti z pra-

xe zúročujem v bezplatnej právnej  
poradni, ktorá je našim obyvateľom 
k dispozícii v priestoroch miestneho 
úradu a v komisii územného plánova-
nia, urbanizmu a výstavby, ktorej som 
členom. Komisia územného plánova-
nia posudzuje plánované investičné 
zámery, iniciuje prípravu územných 
plánov zón a diskutuje o problemati-
ke výstavby s oddeleniami miestneho 
úradu. V komisii kriticky a odborne 
pripomienkujeme jednotlivé záme-
ry, aby boli v súlade s platným územ-
ným plánom, zohľadňovali plánovaný  
budúci rozvoj našej mestskej časti, 
spĺňali požiadavky na statickú a dyna-
mickú dopravu a nezhoršovali životné 
podmienky v okolí novej výstavby.
 Ako poslanec som dostal do gescie 

oblasť AHOJ–BRIEŽKY. V tejto rozví-
jajúcej sa časti Nového Mesta som sa 
stretol s tým, že niektoré ulice nemali 
ešte názov. V spolupráci s miestnym 
úradom sa mi podarilo presadiť ich 
pomenovanie, pričom nové názvy nad-
väzujú na zaužívané pomenovanie ulíc 
v tejto oblasti, vychádzajúce z jednotli-
vých odrôd viniča hroznorodého.
 Pri práci poslanca sa stretávam  
s aktívnym prístupom obyvateľov, kto-
rí majú záujem na riešení problémov 
a zlepšovaní životných podmienok. 
Som presvedčený, že vďaka takému 
prístupu obyvateľov sa v spoluprá-
ci s naším miestnym úradom podarí  
vyriešiť ďalšie výzvy, ktoré nás pri roz-
voji mestskej časti čakajú.
S úctou

Mgr. František Rácz

 V našej mestskej časti je dnes päť 
bezpečnostných kamier pripojených 
na centrálny dispečing mestskej polície. 
Monitorujú priestor v okolí Trnavské-
ho mýta, Zimného štadióna O. Nepelu  
a miestneho úradu, Junácku ulicu  
a Račianske mýto. Na základe iniciatívy 
Ing. Libora Gašpierika a  JUDr. Tomáša 
Korčeka, mestských poslancov z Nového 
Mesta, pribudnú na našom území nové 
bezpečnostné kamery. Konkrétne v pod-
chode na Trnavskom mýte, v areáli prí-
rodného kúpaliska Kuchajda a na Zátiší. 
Aj nové kamery budú pripojené na cen-
trálny dispečing. Vďaka monitorovacej 
technike je možné prichytiť páchateľa 
priamo pri čine alebo tesne po ňom. 
 „V niektorých prípadoch je možné 
trestnému činu aj zabrániť,“ konštatuje 
Libor Gašpierik. Poslanec Tomáš Korček 
poukazuje na dôležitý psychologický 
efekt bezpečnostných kamier, ktorý spô-
sobuje u potenciálneho páchateľa určitú 
zábranu. „Taký človek si totiž často uve-
domí, že môže byť videný a následne 
zadržaný.“
 Umiestnenie každej z nových kamier 
má jasné dôvody. Pri podchode na Trnav- 

skom mýte sú to problémy s udržiava-
ním čistoty a poriadku, konzumáciou 
alkoholu, obťažovaním okoloidúcich 
či nelegálnym ambulantným predajom 
a vylepovaním reklamných plagátov. 
Na Kuchajde sa často objavujú prípady 
porušovania prevádzkového poriadku, 
či už ide o psičkárov, cyklistov alebo bez-
domovcov. Kamera môže mať význam aj 
pri prevencii a odhaľovaní páchateľov 
občasných krádeží nestrážených vecí, 
ktoré si plavci nechávajú na brehu. V prí-
pade Zátišia sú dôvody dlhodobo zrej-
mé. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
pravidelne vyčleňuje nemalé finančné 
prostriedky na boj s čiernymi skládka-
mi odpadu, ktoré na tomto území často 
vznikajú. Súvisí to s ďalším miestnym 
problémom, a to s prítomnosťou bezdo-
movcov v nevyužívaných či opustených 
garážach.
 Kamery, ktoré budú v prevádzke  
nepretržite 24 hodín denne a sedem dní 
v týždni, mali by byť vybavené objektí-
vom s vysokým rozlíšením a schopné 
snímať aj v tme. Taký objektív dokáže 
napríklad zaznamenať podobu pácha-
teľa, čo je dôležité pri jeho identifikácii 

a dokazovaní priestupku alebo trestné-
ho činu. Operátor kamerového systému 
dokáže zorné pole kamery zameriavať 
na problematické priestory a poslať tam 
najbližšiu policajnú hliadku.
Cieľom je zlepšiť v konkrétnych lokali-
tách podmienky na zvyšovanie bezpeč-
nosti, prevenciu, odhaľovanie i posti-
hovanie priestupkov či tvorby čiernych 
skládok.   (tk)

V Novom Meste pribudnú bezpečnostné kamery

Na snímke náčelníčka mestskej polície 
JUDr. Zuzana Zajacová s poslancami

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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 Tržnica na Trnavskom mýte je etab-
lovanou bratislavskou tržnicou. Už 
desaťročia nepretržite slúži verejnosti 
ako miesto nákupov a stretnutí. Hoci 
v súčasnosti sa jej obraz miestami spája 
s nie príliš atraktívnym koloritom, má 
zaujímavé aspekty, z ktorých bude mož-
né ťažiť v  budúcnosti. Tržnica potrebuje 
mnohé zásahy a zlepšenia, no má poten-
ciál stať sa dobre fungujúcim súčasným 
centrom nákupov a služieb so špecific-
kým geniom loci.
 Trhoviská a tržnice v mestách znova 
nadobúdajú na význame. Po období, 
keď prevládal názor, že sú už prežitkom 
a definitívne ich nahradia nákupné cen-
trá, dnes sa znova dostávajú do popre- 
dia ako atraktívne a dôležité miesta 
v meste. Ukazuje sa, že trhoviská okrem 
predaja  produktov fungujú ako vitálna 
podpora lokálnej ekonomiky, zdravé-
ho životného štýlu, kultúry a rozvoja  
lokálnych komunít. Trend rozvoja trhov-
níckej kultúry možno dobre sledovať 
aj v Bratislave - Stará tržnica postupne 
ožíva trhmi a kultúrnymi podujatiami, 
trhovisko na Miletičovej ulici zaplavujú 
cez víkendy stovky ľudí, ktorí hľadajú 
čerstvé a kvalitné potraviny, uchytil sa aj 
Fresh Market na Tomášikovej ulici. Príle-
žitostné trhy rôzneho druhu spestrujú 
život na uliciach a námestiach v cen-
tre Bratislavy. Do palety bratislavských  
trhovníckych miest neodmysliteľne 
patrí aj Tržnica na Trnavskom mýte, 
ktorú spravuje Mestská časť Bratislava - 
Nové Mesto.

 Živé miesto obchodovania

 Tržnica slúži svojmu pôvodnému 
účelu od svojho otvorenia v roku 1983 -  

je miestom pravidelných nákupov 
Bratislavčanov. Napriek mnohým ťaž-
kostiam, ktoré zažíva pre konkurenciu  
nákupných centier, je to stále živé miesto 
obchodu a služieb. Okrem čerstvého 
ovocia, zeleniny, pečiva, mliečnych,  
mäsových výrobkov a rýb tu ľudia navyše 
nájdu aj služby - opravovňu obuvi, kraj-
čírstvo, kľúčovú službu i kaderníctvo. 
Mnohí predajcovia tu majú svoje predaj-
né miesta už desaťročia, poznajú svojich 
zákazníkov, a tí za nimi pravidelne pri-
chádzajú. Väčšina z nich pri tom využíva 
výbornú dostupnosť Tržnice mestskou 
hromadnou dopravou, ktorá ju obsluhu-
je až sedemnástimi linkami. K dispozícii 
je aj parkovisko pre návštevníkov.

 Jedinečná stavba

 Tržnica je výnimočná aj svojou archi-
tektúrou. Významnému slovenskému 
architektovi Ivanovi Matušíkovi, ktorý 
budovu projektoval, sa v nej podarilo 
skĺbiť špecifické požiadavky prevádzky 
s dobovou estetikou viditeľných rozvo-
dov vzduchotechniky v architektonic-
kom štýle “high-tech”, ktorý vo svete pre-
slávila stavba Centre Pompidou v Paríži. 
Z pohľadu histórie architektúry patrí 
bratislavskej Tržnici miesto medzi stav-
bami, ktoré reprezentujú dobu svojho 
vzniku, a zároveň aj ducha špičkovej sve-
tovej architektúry, ktorý k nám prenikal 
napriek politickej izolovanosti a dokázal 
nájsť uplatnenie v slovenských podmien-
kach prostredníctvom výrazných osob-
ností, medzi ktoré jej autor patrí.

 Hľadá sa nová vízia 

 Tržnica na Trnavskom mýte stojí 
v súčasnosti pred viacerými výzvami. 

S ohľadom na dôležitosť 
verejnej služby, ktorú toto 
miesto poskytuje obyva-
teľom, sa hľadajú spôsoby 
ako Tržnicu pozdvihnúť 
na vyššiu úroveň, ako 
prilákať nových návštev-
níkov, zákazníkov i pre-
dajcov. Silnú víziu, ktorá 
by znovu zadefinovala jej 
smerovanie, hľadá Mest-
ská časť Bratislava - Nové 
Mesto od marca 2014 
v spolupráci s pracovnou 

skupinou odborníkov, ktorí pripravujú 
novú komunikačnú stratégiu a odporú-
čania pre priestorový manažment a cel-
kové zveľadenie Tržnice, aby sa stala  
významnou destináciou v rámci mesta 
aj mestskej časti. 
 Nápady pre jej budúcu podobu hľa-
dajú v spolupráci s mestskou časťou aj 
študenti Fakulty architektúry Slovenskej 
technickej univerzity. Ich semestrálnymi 
prácami sa bude môcť inšpirovať budúci 
vzhľad interiéru i okolia Tržnice.

  Pestrý festival   
umenia a kultúry 

 Prvým krokom, ktorý vnesie 
do priestoru Tržnice novú tvorivú ener-
giu, bude festival umenia, počas ktorého 
do nej vstúpia so svojimi prácami mladí 
umelci z Vysokej školy výtvarných ume-
ní v Bratislave. Cieľom festivalu je oživiť 
všetky priestory, poodhaliť potenciál 
tohto miesta a posilniť jeho komunit-
nú atmosféru umeleckými inštaláciami  
a aktivitami pripravenými špeciálne 
pre túto Tržnicu. Podujatie s názvom 
Tutti Frutti - festival súčasného umenia 
a kultúry sa tu bude konať od 28. mája 
do 30. júna 2014 za plnej prevádzky.

 Viac informácií o pripravovanej akcii 
a ďalších novinkách v Tržnici nájdete na 
jej novej stránke www.trznica.banm.sk

Zuzana Žúžiová, Dominika Belanská
Snímky Braňo Bibel

TRŽNICA ŽIJE - obchodom, službami 
a čoskoro aj umením
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Rozhodli sme

 Rozhodovalo sa o veľmi malej sume 
20-tisíc eur. No zdá sa, že možnosť spo-
lurozhodovať o tom, kam naše financie 
nasmerovať, je a bude pre ľudí príťaž-
livá. Ak sa zároveň pridáva aj možnosť 
pretaviť tieto peniaze do verejných slu-
žieb, vytvára sa priestor na inovatívne  
a potrebné aktivity.

 Ako sme vyberali

 Rozhodovanie v procese PR sa môže 
odohrávať buď v niekoľkých etapách,  
a/alebo zahŕňať niekoľko typov rozhodo-
vania naraz. Dôležitú úlohu potom zohrá-
va tzv. váhovanie, teda pridelenie dôleži-
tosti jednotlivým typom rozhodovacích 
procesov. Z tohto uhla pohľadu si možno 
PR predstaviť ako niekoľko spojených 
presýpacích hodín, kde sa rozhodovanie 
otvára čo najširšiemu počtu účastníkov  
a následne zužuje pre expertný pohľad, 
aby sa opäť otvorilo pre možnosť reagovať 
čo najširšiemu okruhu ľudí. Všeobecne 
možno povedať, že rozhodovanie sa týka 
dvoch skupín ľudí: dotknutých, ktorých 
sa rozhodnutie priamo týka, a zaintereso-
vaných, ktorí majú na rozhodnutí záujem 

z rôznych dôvodov. V našom prípade sú to 
hlasujúci Novomešťania a predkladatelia 
projektov, ktorí tak rozhodovali v odliš-
ných procesoch. Ďalším dôležitým krité-
riom je hĺbka informovanosti o návrhu 
a vyjadrenia (ne) súhlasu. Čím je súhlas  
informovanejší, tým väčšiu váhu môže mať. 
Na základe týchto a ďalších úvah sme preto 
v pilotnej fáze PR dospeli k nasledujúcemu 
členeniu („váhovaniu“) rozhodovania:
 -  verejné zvažovanie koordinátorov 

projektov – 50%
 - fyzické hlasovanie – 30%
 - internetové hlasovanie – 20%
Okrem vnútornej logiky procesu ovplyv-
ňujú toto rozdelenie aj vonkajšie faktory. 
Pre najnižšiu váhu internetového hlaso-
vania  hovorí napríklad možnosť jeho 
zneužitia. Fyzické hlasovanie má vyššiu 
váhu, pretože si vyžaduje väčšiu aktivi-
tu, a preto predpokladá vyššiu informo-
vanosť. Taktiež umožňuje efektívnejšiu 
mieru kontroly zo strany úradu.

 Čo je to verejné zvažovanie?

   Je to formát moderovanej verejnej dis-
kusie, ktorá obsahuje aspekt spoločné-

ho rozhodovania. 
Výsledkom úspeš-
ného verejného 
zvažovania je kon-
senzus, ktorý však 
primárne nevzni-
ká ako kompromis, 
skôr ako spoločné 
nájdenie nového 
tvorivého riešenia. 
Verejné zvažova-
nie tak môže mať 
nasledujúcu sché-
mu: definovanie 
problému/problé-
mov - definovanie 
dostupných/mož-
ných spôsobov 
riešenia - hľadanie 
a určenie spoloč-
ného riešenia. 
V našom prípade 
to bola nasledujúca 

schéma: potreby a nedostatky/problé-
my Nového Mesta - jednotlivé projekty 
ako návrhy riešení – hodnotenie a sta-
novenie poradia projektov ako výber 
najlepších riešení. Potreby a problémy 
Nového Mesta sme identifikovali na zák-
lade vyplnených formulárov Burzy nápa-
dov, informovali sme o nich v predchá-
dzajúcich číslach Hlasu Nového Mesta. 
Pre výber najlepších riešení si účastníci 
verejného zvažovania zvolili nasledujúce 
kritériá hodnotenia: 
 -  cieľová skupina, pre ktorú je pro-

jekt  určený a jeho priamy a nepriamy  
dopad;

 -  súlad projektu s preferenciami Novo-
mešťanov, zaznamenanými v Burze 
nápadov;

 -  podiel dobrovoľníckej spoluúčasti 
na aktivitách projektu;

 - efektívnosť využitia financií;
 -  udržateľnosť projektu v budúcnosti 

a podpora procesu PR.
V konečnom dôsledku tak na verejnom 
zvažovaní nešlo len o poradie najlepších 
projektov, ale predovšetkým sa hľadalo 
spoločné dobro pre Nové Mesto. Pora-
die projektov predstavuje premyslenú 
odpoveď na potreby mestskej časti.

 Podporené projekty

 Na základe výsledkov uvedených 
v grafe sa do sumy 20-tisíc eur zmestilo  
prvých osem projektov. Ako som však 
spomínal v úvode, možnosť navrhovať 
nové, respektíve skvalitňovať existujú-
ce služby prináša priestor pre zaujíma-
vé a kvalitné odpovede, čo sa potvrdilo 
aj tým, že projekty upútali pozornosť  
poslancov. Dvaja z nich – Stanislav Win-
kler a Richard Mikulec sa rozhodli vyjad-
riť im podporu návrhom navýšiť sumu 
tohtoročného PR na aprílovom zastu-
piteľstve. Zatiaľ ešte nevieme, či bude  
návrh schválený. V každom prípade  
ďakujeme nielen poslancom a starosto-
vi, ale najmä koordinátorom projektov 
za ich prácu a všetkým hlasujúcim za ich 
záujem. Prišiel čas na realizáciu nápadov.    

Peter Nedoroščík

Na pätnásť zaujímavých projektov odpovedalo 592 interneto-
vých a 176 fyzických hlasov. Aktivita a tvorivosť ľudí, ktorí pripra-
vili projekty, teda vzbudila v Novom Meste pozornosť. A nielen 
tu, ale aj inde. Webovú stránku novomestského participatív-
neho rozpočtu (PR)  poctilo za posledný mesiac takmer 3500  
návštev, niekoľko desiatok z nich bolo dokonca zo zahraničia.
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Výmena okien je defi nitívne za nami

 Aké sú výsledky?
 Aby mestská časť získala čo najlep-
šiu cenu okien, v uplynulom roku sme 
vyhlásili súťaž na štyri školy a škôlky 
naraz. Išlo o našu prvú elektronickú 
aukciu. Papierovo sme ušetrili dvakrát. 
Prvý raz oproti plánu (teda výkazu 
výmer) približne 126-tisíc eur a druhý 
raz pokračovaním súťaže elektronickou 
aukciou sme ušetrili ďalších takmer 
50-tisíc eur. Dnes máme za sebou 
výmenu okien na MŠ Legerského, MŠ 
Šuňavcová, ZŠ Sibírska a na Gymnáziu 
Česká. Ako sme dopadli reálne?
 „Na základe predchádzajúcich skú-
seností s výmenou okien v našich škol-
ských zariadeniach sme očakávali 
náklady až do výšky 351-tisíc eur. Dob-
re zrealizovaná súťaž vo verejnom 
obstarávaní však vyvíja na dodáva-
teľov značný tlak a najvýhodnejšia 
ponuka spĺňajúca všetky podmienky 
priniesla cenu 224 282 eur. Aj tú sa 
podarilo ďalej znížiť v druhom kole, 
ktoré prebiehalo formou elektronic-
kej aukcie. Výsledná zmluvná cena 
za výmenu všetkých okien 
predstavovala nako-
niec 175 219 eur 
vrátane DPH,“ 
uviedol pracov-
ník oddelenia 
výstavby a investí-
cií na miestnom 
úrade. 
 Výmenu okien vo 
všetkých štyroch 
budovách zreali-
zovala fi rma Milan 
Magula – MIMA, kto-
rá vyšla zo súťaže ako 
víťaz. „Práce prebie-
hali tri mesiace počas 
plnej prevádzky škôl 

a škôlok. Samozrejme, kládlo to aj zvý-
šené nároky na organizáciu a postup 
rekonštrukcie, veľa sme komunikovali 
s vedením školských zariadení. Chceme 
sa preto poďakovať rodičom a učite-
ľom za strpenie a spoluprácu,“ uviedol 
majiteľ fi rmy Milan Magula. Denne pra-
covalo na výmene okien v priemere 10 
pracovníkov, vymenili 974 okenných 
a 25 dverových krídel. Budovy získali 
modernejší vzhľad a lepšie tepelno-
izolačné vlastnosti. V budúcnosti tak 
mestská časť ušetrí za vykurovanie, 
a zároveň prispeje k ochrane životného 
prostredia. 

 Čo je pred nami?
 Ďalšie rozširovanie škôlok je už na do-
hľad. Kým v januári sme odovzdávali 
nadstavbu v Dimitrovke, v júni plánu-
jeme začať s nadstavbou škôlky presne 
na opačnej strane – na Kolibe. Vyrie-
šime tak nielen strechu, ktorá je 
v dezolátnom stave, ale zá-
roveň vytvoríme 
priestor 

pre ďalších 36 detí.
 Potešíme aj deti z neďalekej mater-
skej školy Na Revíne. V súčasnosti pre-
bieha obstarávanie na novú strechu 
a jej zateplenie, takže ak všetko dobre 
pôjde, práce sa začnú v auguste.
 Posledný rok sme sa v Novom Mes-
te venovali prípravám na revitalizáciu 
viacerých parkov. Máme pripravený 
projekt na Bielom kríži a na Hálkovej, 
projektanti spracúvajú projekt pre časť 
Račianskeho mýta, stojíme pred súťažou 
na cykloštadión. Obyvatelia intenzívne 
diskutujú o parku na Ľudovom námestí. 
Už v júni však uvidíme aj konkrétne prá-
ce. Jeden z menších parkov – na Sadovej 
- začíname revitalizovať. Viac sa o ňom 
dočítate na inom mieste.

(red)

MŠ Na Revíne získa novú strechu  
a zateplenie, snímka František RajeckýŠtyri školské budovy dostali nové okná. Snímky Martin Marenčin

Návrh parčíka na Bielom kríži Ing. arch. Daniela Gažová
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Posledná kňazská služba
 Dovolím si oslovovať ho v týchto spo-
mienkach  jeho krstným menom. Braňo 
bol totiž prvým kňazom v mojom živote, 
ktorý mi tykanie navrhol – bez toho, aby 
to ubralo na jeho dôstojnosti a úcte, kto-
rú sme k nemu všetci prechovávali.  

 Z nás veriacich, ktorí sme sa 
po nedeľnej svätej omši zvyčajne roz-
tratili domov, sa postupne stávali bra-
tia a sestry, ktorí začali pociťovať  vzá-
jomnú blízkosť, náklonnosť a hlbší 
záujem o toho druhého. Už sme sa volali 
po mene... Vďaka nemu sme sa začali 
vzďaľovať od toho smutného Sartrovské-
ho  „Peklo, to sú tí druhí“  - namiesto slo-
víčka PEKLO sa tlačilo slovíčko NEBO, 
tak ako deťom nový trvalý zub. 
 Koľkože bolo spoločných stretnutí, 
letných splavov, plesov, lyžovačiek, far-
ských táborov, miništrantských výle-
tov... Neboli to stretnutia naplnené iba 
povrchnou ľudskou zábavou. Každoden-
ná svätá omša mala vždy svoje pevné 
miesto, nech sme boli kdekoľvek.  
Vďaka ti, Pane, za tento požehnaný čas 
plný ľudských príbehov a stretnutí!   
 Braňo nikdy nedokázal obsedieť, stá-
le ho čosi poháňalo vpred. Myslel rých-
lo a ešte rýchlejšie prezentoval svoje 
vízie a plány navonok. Aj svoj predčas-
ný odchod si spravil vo svojom štýle 
a s náležitou rýchlosťou.
 Áno, bol rýchly, ale zároveň zostával 
uvážlivým, bol moderný, ale zároveň pra-
voverný, bol veselý a večne usmiaty, ale 
zároveň aj hĺbavý a modliaci sa, žil v celi-
báte, ale zároveň vytváral okolo seba veľ-
kú farskú rodinu. Bol mimoriadne empa-
tický, hlavne voči ľuďom, ktorí prežívali 
telesnú či duševnú bolesť. Ak sa mu nie-
kto zveril so svojím krížom, hľadal spô-
sob, ako mu pomôcť. Takého človeka si 
vložil hlboko do svojej duše. 
 Osobitný vzťah si vytvoril k deťom – 

niektoré z nich už medzičasom doviedol 
do dospelosti. Nikdy neľutoval čas, ktorý 
im venoval. Robil to s láskou a bytostnou 
potrebou duchovného prežitia svojho 
vlastného otcovstva.
 V poslednom čase častejšie nazna-
čoval, že vo farnosti všetko beží aj bez 
jeho mimoriadneho nasadenia  - zrejme 
cítil, že jeho ďalšie odovzdávanie sa by 
malo byť už na inom mieste. Zabudol 
nám však povedať, že jeho nová farnosť 
nebude z tohto sveta. Veľmi príznačná 
bola jeho posledná kázeň, ktorú sme 
počuli na nedeľnej detskej svätej omši 
pred jeho odchodom na dovolenku 
- dnes už vieme, že „večnú“. Hovoril 
o veciach známych, a predsa mnohými 
zatláčaných kdesi do úzadia: „Človek 
vskutku nepozná deň ani hodinu svo-
jej smrti a neustále musí byť priprave-
ný na odchod z tohto sveta,“ popritom 
naznačoval, že v celej hĺbke si uvedomu-
je, že hovorí aj o sebe. Svojou nečakanou 
náhlou smrťou akoby nám nástojčivo 
opakoval: „Chlapi, ja som nežartoval, čo 
som povedal, myslel som vážne !“
 Pred pár dňami sa mi dostal do rúk 
úplnou náhodou e-mail, v ktorom stáli 
jednoduché, ale pravdivé vety.
•  Potrebujeme svätcov bez sután 

a závojov. Potrebujeme džínsových 
a teniskových svätcov. 

•  Potrebujeme svätcov, ktorí idú 
do kina, počúvajú hudbu a prechá-
dzajú sa so svojimi priateľmi a kama-
rátmi. 

•  Potrebujeme svätcov, ktorí si nájdu  

čas na každodennú modlitbu a sú 
schopní čistej lásky, alebo posväcujú 
čistotu. 

•  Potrebujeme moderných svätcov, 
svätcov XXI. storočia, ktorí vytvárajú 
svoju duchovnosť pre túto dobu. 

•  Potrebujeme takých svätcov, ktorí 
vnímajú potreby chudobných a nutné 
sociálne zmeny. 

•  Potrebujeme svätcov, ktorí pijú kolu, 
jedia hot-dogy, používajú internet 
a iPOD.

•  Potrebujeme takých svätcov, ktorí 
milujú Eucharistiu a nehanbia sa 
cez víkend piť pivo alebo jesť pizzu 
so svojimi priateľmi. 

•  Potrebujeme svätcov, ktorí žijú v tom-
to svete, vedia si vychutnať dobré 
a čisté veci tohto sveta, a predsa sa 
nestanú svetskými...

No povedzte, odkiaľ mohol autor tohto 
textu poznať nášho Braňa ?
 V mojom živote boli doposiaľ dvaja 
kňazi, ktorí ma svojou osobnou pas-
toráciou vo farnostiach, kde som mal 
požehnanie pobývať, výrazným spôso-
bom obdarovali. Boli nimi VDp. Drška 
z „Kútú“ a Braňo z Trnavy. Dobre sa 
poznali a boli si navzájom veľmi blízki. 
Nie je to tak dávno, čo Braňo odprevá-
dzal VDp. Dršku na jeho poslednej ceste. 
Pre oboch bola naša farnosť Kráľovnej 
rodiny ich poslednou zastávkou v ich 
kňazskej službe. Nech ich naša nebeská 
Kráľovná privedie oboch pred nášho 
nebeského Kráľa!  

Oto Štefanička

Spomienky na pána farára Branislava Bukovského

„Ďakujeme, pán farár...“
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Pavol Frešo odovzdal učiteľom byty

 Bratislavský samosprávny kraj spus-
til testovací projekt učiteľských bytov. 
Zo štyroch internátnych izieb na inter-
náte SOŠA J. Jonáša v bratislavskej Dúb-
ravke vybudoval úrad BSK dva dvojizbo-
vé učiteľské byty, ktoré na Deň učiteľov 
odovzdal novým nájomníkom župan  
Pavol Frešo.

 „Rozumieme tomu, že v Bratislave, 
na rozdiel od zvyšku Slovenska, sú 
vzhľadom na vysoké životné náklady 
nízke učiteľské mzdy,“ vysvetlil inicia-
tívu kraja pomôcť učiteľom s bývaním 
župan Pavol Frešo.
 Autorom a koordinátorom projek-
tu Učiteľské byty je Mgr. Peter Húska. 
Projekt má za cieľ pomôcť učiteľom 
v ich zložitej finančnej situácii a moti-
vovať tých, čo sú ešte za katedrou, aby  
ostali svojmu povolaniu verní aj naďalej.  

V internáte na Sara-
tovskej ulici je pre 
mladé učiteľské rodi- 
ny vyčlenené celé 
jedno poschodie, kde  
postupne budú pri-
búdať plnohodnotné 
byty. Náklady na vybu- 
dovanie jedného bytu 
sú cca 15 000 eur.
 Od 28. marca majú 
teda prvé dve učiteľ-
ské rodiny z Bratisla-
vy novú strechu nad 
hlavou. Na ploche 

49 metrov štvorcových majú byty dve 
izby, kúpeľňu aj vybavenú kuchyňu. Výš-
ka nájmu, vrátane energií je 219,60 eura.
 Na BSK bolo podaných osem žiados-
tí od mladých učiteľov aj nepedagogic-
kých pracovníkov. Výber nájomníkov 
je transparentný, na základe vopred 
určených kritérií. Učitelia však stále 
môžu na bývanie využívať aj existujúce  

zariadenia. V minulom školskom roku 
bolo v krajských internátoch ubytova-
ných 90 pedagogických a 38 nepedago-
gických zamestnancov zo škôl spadajú-
cich pod zriaďovateľskú pôsobnosť kraja.
 Najviac finančných prostriedkov, viac 
než 44 miliónov eur, má Bratislavský  
samosprávny kraj v tohtoročnom roz-
počte na oblasť vzdelávania. Navýšenie 
tohto rozpočtu oproti minulým rokom 
zahŕňa aj dodatočne pridelené finančné 
prostriedky pre školstvo na pokrytie zvý-
šených tarifných platov pedagogických 
a odborných zamestnancov regionálne-
ho školstva o 5% a zvýšenie platov pre 
nepedagogických zamestnancov regio-
nálneho školstva o 16 eur.
 Podpora celoživotného vzdelávania 
je jednou z priorít Bratislavskej župy. 
Na školách v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti BSK vznikli už tri centrá odborného 
vzdelávania a prípravy.

(it) 
Snímky BSK

 Na zastupiteľstve Bratislavského  
samosprávneho kraja 20. marca 2014 
zvolili poslanci piatich podpredsedov 
BSK. Župa však bude platiť len troch, 
tak ako doteraz.

 „Dôležité je, že sme sa dohodli - 
aj keď ich je päť, sú tu stále za tie 
isté tri platy úplne zhodné s tými 
v minulom volebnom období. Čiže 
ani o jeden cent navyše,“ vyjadril sa 
po voľbe predseda BSK Pavol Frešo.
 Zastupiteľstvo sa zišlo v počte 40 

poslancov zo 44, bolo teda uznášania-
schopné. Každý zvolený vicežupan 
bude odteraz zodpovedný za konkrét-
nu oblasť spadajúcu pod kompetencie 
župy. Očakáva sa teda ich výraznejšie 
zapojenie do života župy. Dvaja z pia-
tich novozvolených vicežupanov nebu-
dú za svoju funkciu poberať odmenu, 
náklady župy teda ostanú rovnaké ako 
doteraz. 
 Novými podpredsedami Bratislavské-
ho samosprávneho kraja sú od 20. mar-
ca Martin Berta z KDH, ktorý bude 

zodpovedať za agendu územného  
plánovania a dopravy, svojho zástupcu 
tu má aj strana SaS, a to Igora Bendí-
ka, ktorého zodpovednosťou bude 
majetok a projekty SORO, Gabriella 
Németh zo SMK sa bude v kraji sta-
rať o oblasť zdravotníctva a sociálny  
odbor. Alžbeta Ožvaldová zo stra-
ny Most – Híd bude mať pod sebou  
oblasť školstva, kultúry a športu, Martin  
Zaťovič z SDKÚ-DS bude mať na starosti  
verejné obstarávanie, financie a pro-
jekty INTERACT. 
 Poslední dvaja menovaní, teda Alžbeta  
Ožvaldová a Martin Zaťovič nebudú 
za svoju funkciu poberať odmenu.    (it)

Župa si zvolila piatich podpredsedov, 
platiť bude len troch
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„Buďme radi, že sme ešte mladí!“
 Koniec marca patril v Novom Meste  
jubilantom. Mestská časť pozvala 170 
oslávencov z radov seniorov do Stredis-
ka kultúry na Vajnorskú, osemnásť z nich 
oslávilo tento rok už 90 a viac rokov. 
 Najstaršiemu Novomešťanovi starosta 
už tradične daroval narodeninovú tor-
tu. Tento raz ju dostal 95-ročný Ladislav 
Kikušovský. „Je milé, že na nás starších 
mestská časť nezabúda. Patrí vám veľ-
ká vďaka, že sa nám takto prihovárate 
a dodržiavate tieto pekné zvyky,“ pove-
dal najstarší jubilant.

 Starosta Rudolf Kusý zdôraznil, že sú 
to práve deti a seniori, ktorým samosprá-
va venuje najväčšiu pozornosť a pomoc. 
Potom už všetkým oslávencom zaspieval 
z pódia „Živió!“ spevák Zdeno Sychra, 
ktorý bol spolu s Norou Blahovou prí-
jemným „hudobným darčekom“ pre 
tohtoročných jubilantov. Ich chytľavé 
šlágre si pospevovali aj mnohí prítomní. 
„Buďme radi, že sme mladí!“ prihovorila 
sa im Nora Blahová, za čo zožala súhlasný  
potlesk plnej sály.  (bor)

Snímka Martin Marenčin

 Práca učiteľov patrí k tým najkrajším aj naj-
ťažším zároveň. Aj na to, čo sa nám v škole 
nepáčilo, neraz spomíname po rokoch radi 
a s úsmevom. Za trpezlivosť a lásku venova-
nú najmladšej generácii poďakovali 20. marca 
starosta Rudolf Kusý, pracovníci školského 
úradu a členovia miestneho zastupiteľstva 
250-im učiteľom, bývalým učiteľom a iným 

pracovníkom novomestských škôl. Ocenil  
náročnú prácu spojenú s výchovou a vzdelá-
vaním detí a poprial im pri nej veľa úspechov.
 Malým darčekom ku Dňu učiteľov bolo 
predstavenie Radošinského naivného divadla 
Jááánošííík po tristo rokoch. Humor predsa 
patrí aj vo výchove k dobrým a účinným pros-
triedkom.  (jš), snímka Martin Marenčin

Poďakovanie pedagógom

Naši NAJ... babička a dedko
 Pri príležitosti Dňa matiek v máji opäť 
vyhlasujeme dve súťaže o tituly Babička 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
a Naj... dedko mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto. Seniori v Novom Meste si  
zaslúžia, aby sa o nich nielen hovori-
lo a písalo, ale aby mali aj dostatočný  
priestor na prezentáciu a zábavu -  

tieto súťaže sú práve o tom. Napokon,  
jedinečné zážitky plné citov, neraz  
i humoru prinesú aj najbližším súťažia-
cich, ich priateľom a známym, potvrdilo 
sa to už v predošlých ročníkoch.
 Tešíme sa, že ďalší z vás sa tohto roku 
budú hrdiť titulmi najvyššie ohodnote-
nej babičky a najvyššie ohodnoteného 
dedka našej mestskej časti. Zažijeme spo-
lu pekné chvíle počas súťaženia a dvoch 
víťazov slávnostne vyhlásime v októbri 
v Stredisku kultúry na Vajnorskej.
 Ak spĺňate podmienky (u babičky vek 
60 a viac rokov, u dedka 62 a viac rokov 
a aspoň jedno vnúča), neváhajte a ukáž-
te svoj um, šikovnosť, zručnosť i bohaté 
skúsenosti a súťažte o tieto tituly spoje-
né so zaujímavými cenami. Prihlášku tre-
ba podať písomne, no môžu ju podať aj 
vnúčatá, deti, prípadne známi či susedia, 
ktorí vo svojom okolí poznajú obdivu-
hodných starých rodičov. 
 Prihlášky posielajte najneskôr do 31. 
augusta 2014 na adresu Miestny úrad 

Bratislava – Nové Mesto, oddelenie  
sociálnych služieb, Junácka ul. č. 1, 832 91 
s označením Súťaž Naj babička alebo 
Súťaž Naj dedko. Ďalšie informácie zís-
kate na telefónnom čísle 02/49 253 130 
od dr. Márie Repáňovej alebo na čísle 
02/49 253 377 od Ing. Gabriely Vojte-
chovej. Formulár prihlášky je umiestne-
ný na stránke www.banm.sk, dajú vám 
ho aj na oddelení sociálnych služieb.

Mária Repáňová
Snímky František Rajecký

Opäť je tu obľúbená súťaž
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Sprievodkyňa bratislavskou minulosťou

Módna rada nad zlato

 Prezeráte si s obľubou staré fotografie? 
Pripomínajú miesta, ktoré boli dôverne 
známe našim rodičom a v detstve sme 
aj my okolo nich chodievali. Vyblednu-
té spomienky ožijú v pamäti a my si radi 
pripomenieme polozabudnuté zážitky 
i starých priateľov.
 Pani Mária Šebestová z klubu  
seniorov Zlatý dážď má k histórii blízko. 
Bola jej veľkým koníčkom, veď dlhé roky 
sprevádzala po Bratislave našich i zahra-
ničných turistov. Keď o tom na kurze 
ovládania PC porozprávala miestnemu 
poslancovi Jozefovi Bielikovi, presved-
čil ju, aby si množstvo zaujímavých  
vedomostí nenechala pre seba. Pomo-
hol jej zorganizovať premietanie obráz-
kov a ona ho doplnila nesmierne púta-
vým výkladom. Po „úspešnej premiére“ 
v dennom centre seniorov na Račianskej 
prijala pozvanie z klubu Vajnorská.
 Viete, aký býval Bratislavský hrad 
v minulosti? Ako to bolo so synagógou,  

ktorú zbúrali pri stavbe mosta SNP? Kde 
sa konali rybné trhy, prečo Mária Teré-
zia nechala strhnúť hradby, kedy mesto 
postavilo divadlo? Aspremontov a Gras-
salkovičov palác, palác ostrihomského 
arcibiskupa, rokokový dom U dobrého 
pastiera, Kernov dom... Ku každej sním-
ke sa dozvedáme historické súvislosti, 
veselé i smutné príhody. Spomienky 
pridávajú i členovia klubu, ktorí v Pre-
šporku prežili detstvo a mladosť, a tak 
počúvam, že na obľúbenom dunajskom 
kúpalisku bola strašne studená voda, 
ale okrem neho existovalo aj plávajú-
ce kúpalisko na lodi. V zime sa pripra-
vovalo niekoľko veľkých klzísk, dnes  
zastavané Pasienky boli vtedy ozajst-
nými pasienkami. Za jedno popolud-
nie sme sa dozvedeli viac zaujímavostí 
o starej Bratislave než za celé roky pre-
chádzok. Pani Šebestová vraví, že ak 
bude záujem, rada príde porozprávať 
o bratislavskej minulosti aj do ďalších 

novomestských klubov. 
 Veríme, že seniori jej ponuku využijú 
a tento zážitok vrelo odporúčame.

Text a snímka Jana Škutková

 V duchu filozofie Radosť každý 
deň! pomáhali zákazníčkam vybrať si  
z nových jarných kolekcií pani módy. 
Desať aprílových dní naplnilo poraden-
stvo, líčenie, styling a fotografovanie 
v módnych predajniach Lindex, Man-
go, HM, Jasmine, Desigual - Mustang 
-Tom, Promod, Orsay, Levis a Camaieu. 
Osobné rady rozdávala profesionálna 
stylistka Miroslava Dobiš Michalková, 
známa z polusáckej „zmenárne“, kde roč-
ne upraví desiatky dám. Profesionálny 
tím doplnila fotografka Daša Šimeková  
a šikovné vizážistky z Parfumérií Marion-

naud. Ak ste i vy navštívili Polus v termí-
ne od 7. do 16. apríla, galériu fotografií 
z akcie jarných módnych trendov nájdete 
na www.polus.sk 
 Takýto koncept rozvíjania vzťahov 
so zákazníkmi je medzi nákupnými cen-
trami ojedinelý, a to nielen na Slovensku.  
Viac o tom povedala marketingová riadi-
teľka Monika Karoliová:
„Okrem výhodnejších nákupov pre 
členov Polus klubu a majiteľov Brati-
slavskej mestskej karty chceme našim  
zákazníkom prinášať radosť. Či už  
v podobe služieb, akými sú poradenstvo 
pri kúpe módnych kúskov, úprava či zme-
na vizáže v projekte alebo ponukou kur-
zov v škole kulinárskeho umenia. Polus 
chce zákazníkom reálne dopriať niečo 
viac ako štandard. Kým ostatné nákup-
né centrá oslavujú celebrity a ponúkajú 
zľavy, my sa snažíme pomáhať a sprí-
jemňovať život bežným ľuďom. Chceme 
byť miestom, kde zažijú spokojnosť a prí-
jemné pocity. Preto sme uviedli do života  
myšlienku Polus - Radosť každý deň 
a všetky komunikačné aktivity sme  

nastavili tak, aby boli užitočné a zame- 
rané na samotných zákazníkov.  
Popri vzdelávacej Škole varenia či 
skrášľovacej zmenárni Radosť zažia-
riť máme rodinný projekt plný hier  
a súťaží Radosť pre deti. Unikátnym 
miestom je Digipoint, kde odborníci  
vysvetľujú a predstavujú nové technoló-
gie malým i veľkým.“

Silvia Paprancová 
Snímky Daša ŠimekováIn
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Kým nákupné centrá lákajú zákazníkov na akcie a zľavy,  
Polus sa rozhodol ponúknuť skvalitnenie služieb, osobný servis  
a starostlivosť.
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 Osem tímov zo všetkých novomest-
ských škôl naplnilo 10. apríla moderne 
vybavené štúdio Školy varenia v obchod-
nom centre Polus. Každá dvojica mala 
za úlohu pripraviť kompletné menu zlo-
žené z polievky, hlavného jedla a nepeče-
ného dezertu. Na jubilejnom 10. ročníku 
súťaže Kreatívna vareška  sprevádzali 
žiakov vedúce školských jedální, ich hlas 
bol však výlučne poradný. 

 Dievčatá a chlapci si dali záležať, aby 
pripravené jedlo bolo nielen chutné 
a lákavé, ale aj zdravé a na tanieri pôso-
bilo originálne. Pri servírovaní využili 
svieže kvety v najrozličnejších úpravách, 
sviečky, kamene, aj figúrky či školské 
maskoty. Víťazom poslúžil na vytvorenie 
stredomorskej atmosféry drevený maják 
a jedálny lístok v „stroskotaneckej“ fľaši. 
Ako prezradili, na tejto časti súťaže s nad-
šením spolupracovala celá škola.
 Porotcovia Alexandra Snohová  
a Ladislav Floreán, študenti zo strednej 
odbornej školy HOST, hodnotili prísne, 
ale počas prípravy mladým kuchárom 
aj radili a ponúkali „zákulisné“  odporú-
čania od svetových majstrov kulinárske-
ho umenia. „Boli sme prekvapení, akú  
vysokú úroveň súťažiace tímy pred-
viedli, za mnohé navarené jedlá by sa 
nemuseli hanbiť ani v najlepších bra-
tislavských reštauráciách,“ pochválil 
mladých kolegov Ladislav a dodal, že 
s niektorými by sa veľmi rád stretol aj 
v budúcej praxi.
 Víťazstvo si už po tretíkrát odniesli 
žiaci zo ZŠ Jeséniova. Saša Dobrotová  

a Robo Depeš pripravili krémovú hráš-
kovú polievku ochutenú čerstvou  
mätou, čierne špagety sfarbené sépio-
vým atramentom s kúskami údeného 
lososa a dezert z tvarohovej peny. Druhé 
miesto si vybojoval tím zo školy Za kasár-
ňou a tretie pripadlo dievčatám z Českej. 
Všetci účastníci si odniesli zaujímavú 
skúsenosť a pamätnú plaketu.

Text a snímky Jana Škutková

Kreatívna vareška sa zvŕtala po desiaty raz

Polievka z tekvice Hokkaido porotu 
nadchla, 2. miesto v súťaži

Víťazný tím pri práci
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Aj plaché deti nájdu 
odvahu ukázať talent
 Vyučovanie cudzích jazykov, podpora 
športu, akrobatického tanca, rodinný 
prístup či dôraz na schopnosť dobrej 
komunikácie – to všetko patrí k ponu-
ke, ktorou novomestské školy oslovujú 
budúcich prvákov. Hudobné zamera-
nie Základnej školy na Českej ulici však 
patrí k ojedinelým nielen v mestskej 
časti, ale zrejme aj v rámci Bratislavy. 

Keď som videla deti z prvých ročníkov, 
ako spontánne muzicírujú v školskom 
orchestri, chcela som sa dozvedieť viac. 
Ako podchytiť talent už v útlom veku, 
spýtala som sa Mgr. Márie Lukšovej, 
metodičky kabinetu hudobnej výchovy 
pre základné školy v našej mestskej časti. 
 „Hudobné zameranie si naša škola 
zvolila už v roku 1994, osnovy nasta-
vili moji predchodcovia podľa metodi-
ky spísanej autormi učebníc hudobnej 
výchovy. V prvých rokoch mali deti 
na prvom stupni tri hodiny a na dru-
hom stupni až štyri hodiny hudobnej 
výchovy týždenne. Neskôr sme kvôli 
novým osnovám museli počet hodín 
znížiť, no snažíme sa 
nahradiť ich prácou 
v záujmových krúž-
koch,“ vysvetľuje mladá 
učiteľka.
 Venujú sa hudbe 
všetky deti? pýtam sa. 
Predsa len, nie všetci 
máme dobrý sluch... 
„Takto sa vzdelávajú 
len špecializované trie-
dy. Každý rok pri zápi-
se prvákov ponúkame 
rodičom a deťom, aby 
sa zúčastnili výberu. 
Hravou formou pre-
skúšame sluch, rytmus, 

základné predpoklady dieťaťa, a pod-
ľa nich vyberieme počet žiakov do jed-
nej triedy. Od polovice prvého ročníka 
začnú deti hrať na fl autu, učia sa to 
na základe fonogestikulácie, čo zna-
mená ukazovanie výšky tónov gestami 
ruky. Tak sa naučia intonáciu, a potom 
začnú spoznávať noty. Na konci prvé-
ho roka už vedia zahrať celú stupnicu 
C-dur a jednoduché pesničky v nej. Deti 
to prijímajú s nadšením, mňa zasa nad-
chýna, čo všetko sa dá dokázať. Flau-
tičku spravidla kúpia rodičia, no ak 
to nejde, škola dokáže zopár nástrojov 
požičať. Dokonca aj husle a violončelo,“ 
uvádza ma do výchovy mladých muzi-
kantov Mgr. Lukšová. „Niekedy aj z neis-
tých detí vyrastú veľmi šikovní speváci, 
kolektív ich posmelí. Hráme aj divadlo 
a okolo štvrtej triedy sa snažíme nacvičiť 
muzikál.“ K tomu patria kostýmy, kuli-
sy a iné vybavenie. Niektoré pochádzajú 
z divadelných začiatkov učiteľky, nie-
ktoré vyrobila spoločne s deťmi, rodičia 
výdatne pomohli napríklad pri výrobe 
hradu z kartónu. Zatiaľ im veľmi chýba 
javisko, no veria, že aj to sa časom podarí 
získať.
 A čo ostatné triedy? zaujímam sa, preto-
že moje vlastné spomienky na hudob-
nú výchovu sa spájajú skôr s nočnými 
morami než s radostnou tvorbou. „Učím 
aj triedy bez zamerania na hudbu 
a občas niektoré kolektívy nechcú spie-
vať. Viac s nimi potom hovorím o hud-
be, skladateľoch a dejinách, počúvame 
ukážky. Dnes sa už neznámkuje tak 
prísne, nehodnotí sa schopnosť spievať, 

ale záujem, aktivita a spolupráca,“ 
ubezpečuje ma príjemná učiteľka, pri 
ktorej si podobný strach ani neviem 
predstaviť.
 Dnešná mládež má prirodzený vzťah 
k modernej hudbe. Na druhom stupni sa 
vyučuje populárna pieseň a pedagógo-
via vyberajú vhodné hity na interpretá-
ciu. „Vyššie ročníky si obľúbili Desmod, 
Team, IMT Smile, ale páčia sa im aj sta-
ré hity Elánu a Tublatanky. Radi spieva-
jú piesne Jany Kirschner, Paľa Haberu, 
Mira Žbirku, no aj Lasicu a Satinského 
či Mariky Gombitovej. Vyššie nároky 
kladú piesne z muzikálov. Keď som 
začínala, leteli Dracula a Kleopatra, 
teraz skôr Neberte nám princeznú, 
Rebelové a Pomáda. Deti ich majú 
také „napočúvané“, že zvládnu aj tie 
najťažšie.“ 
 Niektorí žiaci sa rozhodnú pre štú-
dium hudby, i keď to nie je pravidlom. 
Dôležité je, že v deťoch zostáva láska 
k umeniu, hoci sa v živote venujú nie-
čomu inému. Tunajšiu školu navštevo-
vala napríklad Andrea Gabrišová, dnes 
herečka a speváčka v divadle Nová scé-
na. Všestranným nadaním vynikala býva-
lá žiačka Dorothy Sabová - zatiaľ ešte štu-
duje na konzervatóriu, ale s jej talentom 
sa možno čoskoro oboznámime.
 Ideálne je, ak deti, ktoré by chceli 
navštevovať hudobnú triedu, prídu rov-
no na zápis do prvej triedy. Občas však 
prijmú nových žiakov aj do vyšších roč-
níkov, pretože kto má záujem a schop-
nosti, dobehne vedomosti ostatných. 

Text a snímky Jana Škutková

Viac informácií o škole s hudobným 
zameraním nájdete na adrese 
www.zsceska.sk, 
otázky môžete položiť aj e-mailom: 
majazibka@gmail.com

Snímka z archívu školy
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Prekáža vám  
nepotrebný  
elektrospotrebič?
Opäť sa budú bezplatne odvážať. Naša 
mestská časť spolupracuje s kolektívnou 
organizáciou ENVIDOM, ktorá sa posta-
rá o ich ekologickú recykláciu. Je to náš 
spoločný príspevok k ochrane životné-
ho prostredia.

 Čo pre to treba urobiť? 

Najneskôr do 6. mája kontaktovať v úrad-
ných hodinách miestny úrad, a to na tel. 
číslach: 4925 3381 (3182 alebo 3208). 
Správu e-mailom môžete poslať v ľubo-
voľnom čase na adresu zp@banm.sk
 Nahlásiť, aké spotrebiče potrebujete 
odviezť (môžu byť veľké aj malé ako fény, 
holiace strojčeky a pod.). A uviesť svoje 
meno, telefón a presnú adresu.
 V deň zberu - je to sobota 10. mája - 
do 8. h ráno vyložiť elektroodpad do vcho-
du bytového domu resp. za bránu rodin-
ného domu – nie na ulicu, aby sa nedostal 
do nesprávnych rúk! Ak by do 15. h spot-
rebiče neodviezli, treba odvoz urgovať 
na tel. čísle 0911 250 211.  (red)

19. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VIAZANÍ A ARANŽOVANÍ KVETOV

FLÓRA BRATISLAVA CUP

ORGANIZÁTOR:

www.kulla.eu

  po - so  800 – 1900 
  ne 1000 – 1800

TRNAVSKÁ CESTA 110
BRATISLAVA

35. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA KVETOV A ZÁHRADNÍCTVA

1.  4. MÁJ 2014
 INCHEBA EXPO BRATISLAVA
ŠTVRTOK  SOBOTA  9:00  19:00 HOD.     
NEDEĽA  9:00  18:00 HOD.

 Zabrániť premnoženiu živočíš-
nych škodcov, ktoré pre obyvateľstvo 
predstavujú riziko prenášania nákaz, 
možno len pravidelným sústrede-
ným úsilím aspoň dvakrát do roka. 
Preto Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva na jar a na jeseň vyzýva 
na preventívnu celoplošnú deratizá-
ciu vo všetkých obciach kraja. Ter-
mín akcie sa stanovuje podľa poznat-
kov o reprodukčnom cykle škodcov. 
Túto jar budeme deratizovať v obdo-
bí od 1. apríla do 15. mája.
 Myšovité hlodavce (potkany, myši) 
sa vyznačujú vysokou plodnosťou 
najmä tam, kde majú na to pod-
mienky – teda v ľudských obydliach 
a v ich bezprostrednej blízkosti, kde 
nachádzajú viac potravy. Povinnosť 
regulovať ich populácie ukladá preto 
zákon, a to jednak fyzickým osobám 
– občanom a podnikateľom, jednak 
právnickým osobám i obciam.
 Celoplošná deratizácia sa vyko-
náva určenými biocídnymi príprav-

kami. Synchrónny postup zabezpe-
čuje čo možno najvyššiu efektivitu 
regulácie, keďže zabraňuje migrácii 
hlodavcov z ošetrených objektov 
a plôch do neošetrených. Obce sa 
postarajú o objekty, ktoré spravujú, 
a o verejné priestranstvá. Podobne 
podnikatelia a právnické osoby budú 
deratizovať svoje objekty, kanalizač-
né a kolektorové rozvody a areály 
určené na podnikanie a bývanie, 
vrátane škôl, zdravotníckych, telo-
výchovných a ďalších zariadení až 
po sklady a skládky odpadu. Derati-
zácia sa uskutoční prostredníctvom 
oprávnených firiem profesionálnymi 
metódami. Jedine občania ju môžu 
vykonať svojpomocne na svojich  
pozemkoch, v objektoch, kde chova-
jú hospodárske zvieratá, prípadne aj 
v pivniciach rodinných domov, a to 
biocídnymi prípravkami dostupnými 
v obchodnej sieti.

(red)

Od apríla budeme deratizovať
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Spoločne meníme Nové Mesto

 Park na Račianskom mýte prechádza 
každý rok drobnými zmenami k lepšie-
mu. Začali sme obnovou vyše sto lavičiek 
pred troma rokmi a doplnením smetných  
košov.  Vysadili sme stovky nových ruží, kto-
ré sme doplnili tulipánmi. V čerstvej pamä-
ti máme doplnenie osvetlenia a - niektorí si 
to všimli,  iní nie - aj kamier (dotácia zo štát-
neho rozpočtu na prevenciu kriminality). 
Pribudli preliezačky pre deti a Ekopodnik 
začal s údržbou detského ihriska i s natie- 
raním tých lavičiek, ktoré to potrebujú.

 Práve miestny park je miestom, kde 
každý rok začíname sériu brigád. Tohto-
ročný apríl pritiahol veľa rodičov s deť-
mi, ale prišli aj tí skôr narodení a štu-
denti. Dočistili sme polovicu parku tak, 
že vyzeral ako v Rakúsku, vyčistili sme 
parkovisko na Mikovíniho a natreli časť 
zábradlia pred hojdačkami.
 V minulom roku sme vyhlásili  
a vyhodnotili súťaž na revitalizáciu par-
ku. Teraz sa pripravuje projekt. Veríme, 
že po troch rokoch žiadania sa dočkáme 

- na najbližšom mestskom zastupiteľ-
stve nám mesto park zverí a my bude-
me môcť začať s obstarávaním, a potom  
s postupnou revitalizáciou parku.
 Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Bolo to 
fajn. Niektorým som sľúbil fotografie, ale 
e-mailové adresy sa mi vymazali. Prosím, 
ozvite sa na sekretariat@banm.sk. Ešte 
raz ďakujem za príjemné predpoludnie.

Rudolf Kusý
Snímky Martin Marenčin (1-4), 

František Rajecký (5-7)
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Ide leto - zas sa povozíme lanovkou!

 Sedíte, veziete sa, stúpate nad lesom.  
Z ihličnanov tam dolu cítiť vôňu  
živíc. Vrstva lístia pod listnáčmi až sem 
zaváňa nádejou na huby, ktoré skrý-
va. Vtáčia perspektíva je vzrušujúca. 
Čo na tom, že lanovka „lieta“ trocha  
pomalšie? Môžete sa vžiť do roly dravca, 
ktorý plachtí a pozoruje okolie. Alebo 
človek zakloní hlavu a predstaví si, že 
sponad zalesneného svahu sa dvíha 
k oblakom...
 Môžete to zažiť od štvrtka do nedele aj 
vo sviatočné dni, ak jazdu neprekazí po-
časie. Sedačková lanovka štartuje každú  
hodinu. Jednolanová obežná lanová drá-
ha prekonáva prevýšenie 186 metrov, 
zvládne ho asi za pätnásť minút. Prejde 
za ten čas takmer kilometer – presnejšie,  
jej šikmá dopravná vzdialenosť je 988,4 m. 

Sedačiek je 47, od seba sú vzdialené 36 m, 
okrem nich je k dispozícii jeden montáž-
ny voz. Teoretická prepravná kapacita  
lanovky je 342 osôb za hodinu. Deti 
do šesť rokov sa prevezú zdarma, dospe-
lých stojí jedna jazda tri eurá, obojsmer-
ný lístok vyjde na štyri eurá. Organizova-
né školské skupiny a dôchodcovia nad  
70 rokov môžu využiť zľavy.
 Určite ešte žijú pamätníci prvej jazdy 
pôvodnej lanovky v júli 1972. Jazdila 
do roku 1990, potom bola dosť dlhá pau-
za - aj lanovka sa spamätávala zo spoločen-
ských zmien. Ale spamätala sa a v septem-
bri 2005 – zrekonštruovaná mestskou 
časťou - opäť vyštartovala z hornej stanice 
ako sedačková lanovka Železná studnič-
ka – Kamzík. V roku 2008 bola lanovka 
zaradená medzi pamätihodnosti Nového 
Mesta, a zároveň navrhnutá na vyhlásenie 
za Národnú technickú pamiatku. 
 „Technický stav lanovky je napriek 
jej veku veľmi dobrý, pravidelne sa  
vykonávajú kontroly a údržba,“ hovorí  
Ing. Robert Molnár, riaditeľ EKO-pod-
niku VPS. Samozrejme, bezpečnosť je  
prvoradá, ale takisto dôležité je, aby bola 
prevádzka dráhy efektívna. „V poslednom 
roku sme prerobili kúrenie na spodnej 
stanici, vymenili okná, zateplili admi-
nistratívnu budovu a opravili hydroizo-
láciu, čo prinieslo úsporu na energiách 
okolo 30 percent. V minulosti zabezpečo-
valo chod lanovky viac než 20 ľudí, dnes 
vďaka optimálnemu rozdeleniu činnos-
tí a vyšším kompetenciám zvládne prá-
cu 11 zamestnancov.“

 Mestská časť hľadá rôzne spôsoby ako 
zatraktívniť okolie lanovky pre malých 
aj veľkých a pritiahnuť viac výletníkov.  
Čoraz častejšie využívajú jej služby cyk-
listi, ktorí si cyklotúru spestria vyhliad-
kovou jazdou na lanovke, a potom opäť 
pokračujú na dvoch kolesách. Novinkou, 
ktorá poteší najmä deti či menej zdatných 
turistov, je premávka motorového vláčika 
z centra mesta do lesoparku. Jeho trasa 
vedie po dunajskom nábreží, pokračuje 
Mlynskou dolinou a okolo tunela Sitina 
na Železnú studničku. Odtiaľ sa cestujúci 
prevezú lanovkou na Kolibu a späť a vláči-
kom sa opäť vrátia do centra. 

Viera Vojtková
Snímky František Rajecký

 Blížia sa letné prázdniny a ty máš chuť 
precestovať celý svet? Počas dvoch týž-
dňov v Bratislave ti ponúkame možnosť 
spoznať minimálne dvadsať rôznych kra-
jín a ich kultúry. Letenka na cestu okolo 
sveta stojí 10 eur. Ako je to možné?
 Projekt „Me, myself & I“ organizuje 
AIESEC pre študentov stredných škôl 
a študentov prvých ročníkov vysokých 

škôl. Ide o 3. ročník vzdelávaco-zábav-
ného programu, v ktorom za štrnásť 
dní zažiješ nezabudnuteľné, spoznáš  
nových ľudí, zlepšíš si angličtinu a nau-
číš sa užitočné veci do života. Zahranič-
ní študenti z rôznych kútov sveta prídu 
na Slovensko, aby sa s tebou podelili 
o svoje znalosti a schopnosti z oblastí, 
ako sú time management, leadership, 
presentation skills a iné. Teóriu budeš 
môcť ihneď aplikovať do praxe. Zistíš, 
aké to je pracovať v tíme, odhalíš svoje 
silné a slabé stránky a lepšie spoznáš 
sám seba. 
 Hlavným dejiskom projektu bude 

Ekonomická univerzita v Bratislave. 
Ak nebývaš v Bratislave, budeš si môcť 
prostredníctvom AIESEC vybaviť ubyto-
vanie v internáte a vyskúšať si vysoko-
školský život.
 Navnadili sme ťa dostatočne? Vyber si 
jeden z dvoch turnusov
• od 7. júla 2014 do 18. júla 2014
• od 28. júla 2014 do 8. augusta 2014
a pošli nám prihlášku, ktorú nájdeš 
na stránke www.mmileto.sk aj s ďalšími 
potrebnými informáciami. Tešíme sa 
na teba!

Veronika Zajceva, AIESEC Bratislava

Leto podľa projektu „Me, myself & I“
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Kto vystrieda na psom tróne fenku 
Abby? Prihláste aj svojho psíka

Žabovod v údolí Vydrice

 V druhej polovici marca sa v údolí 
Vydrice ozývali údery sekeriek a kladív. 
Žiaci našich základných škôl, viacerí 
aj s rodičmi, usilovne zatĺkali stĺpiky, 
do ktorých osádzali plastovú fóliu, aby 
žaby - ropuchy - neprechádzali cez cestu 
do najbližšieho rybníka. Tak sa to tu robí 
už takmer tridsať rokov. 

 Odborný patronát nad akciou majú 
dobrovoľní ochrancovia prírody RNDr. 
Blanka Lehotská, CSc. z Prírodove-
deckej fakulty UK a jej manžel geológ  
RNDr. Roman Lehotský. Ochranné hrá-
dze - žabovody - stavajú v spolupráci 
s CHKO Malé Karpaty, ktorá sídli v Mod-
re. Vďaka ich obetavej práci sa v povodí 
Vydrice každoročne darí zachovať tisí-
ce ropuších životov. V minulom roku 
napočítali počas migrácie 4400 párov  
a jedincov. 
 Po osadení prehradenia nastúpili žiaci 
s vedierkami a spočiatku aj s rukavicami 
– rodičia mali strach, aby deti nechytali 
žabky do holých rúk. Ale deti, len čo sa 
s klzkými telíčkami oboznámia, rukavice 
odložia a žabky chytajú priamo do rúk. 
 Ak sa sem vyberiete na prechádzku, 
všimnite si drobné čierne náhrdelníky –  
vajíčka žubrienok, ktoré sú omotané 
okolo konárikov. Každá ropucha ich 
nesie vo svojom brušku niekoľko tisíc.  

O niekoľko týždňov sa z nich vyliahnu 
malé žubrienky, ktoré pokryjú takmer 
celé jazero. Niektoré z nich dokážu pre-
žiť, vyvinú sa im pľúcka, a tie potom 
urýchlene vybiehajú z jazera smerom 
k lesu. Niekedy je zaujímavé sledovať, 
ako sa tieto maličké 1 až 1,5-centimetro-
vé žabky usilujú prekonať strmý skalný 
breh. O tom, že náročné horolezecké 
výstupy sú neraz sprevádzané poriadne 
bolestivými pádmi, som sa presvedčila 
viackrát. Aj žabí život má svoje úskalia.
 Zvyčajne, žiaľ, nevieme vopred, kedy 
sa tento únik z jazera odohrá, preto  
nevieme zabezpečiť ich ochranu. Ak  
budete mať to šťastie, že budete na výle-
te práve v tej chvíli, neubližujte prosím 
žabkám, nechajte ich pokojne prejsť 
do lesa, nevracajte ich naspäť do rybní-
ka. S pľúckami by sa tam utopili. Stálo  
by zato inštalovať na brehu informačný 
panel, ktorý by na to upozorňoval. 

Text a snímka Blažena Schenková

 Pred dvomi rokmi vyhrala Berry, 
vlani Abby. Obhája aj tento rok trón  
Novomestského psieho šampióna fen-
ky? Na cvičisku na Turbínovej ulici č. 1 
sa v sobotu 24. mája uskutoční už tretí 
ročník tejto milej súťaže. 
 A opäť pôjde predovšetkým o zábavu. 
„Žiadny psík, ktorý sa podujatia zúčast-
ní, nemusí ovládať cviky poslušnosti, 
chodiť na cvičák či mať zložené skúšky,“ 

hovorí Barbara Baloghová z kynologické-
ho centra SAR DA, ktoré spolu s mestskou 
časťou Nové Mesto šampionát organizuje. 
 Pohár starostu Rudolfa Kusého získa 
dvojica (psík + majiteľ), ktorá nazbiera 
najvyšší počet bodov za absolvovanie šty-
roch nenáročných súťažných stanovíšť. 
„Tie budú aj tento rok zamerané na spo-
luprácu majiteľa so psíkom v niekoľ-
kých disciplínach: prechod zábavnou 
prekážkovou dráhou, odhad správania 
svojho psíka, synchronizácia v rýchlosti 
a presnosti a freestyl – čo bude tohtoroč-
ná novinka programu,“ dodáva Barbara 
Baloghová. 
Nebudú chýbať ani ďalšie súťaže – Novo- 
mestský psí krásavec, veterán, dieťa 
a pes a psí karneval. Súčasťou progra-
mu budú aj ukážky práce záchranár-
skych psíkov SAR DA Slovakia a žiakov 
výcvikového kynologického centra 
SAR DA. Deti sa môžu zúčastniť súťaže 
v kreslení - k dispozícii bude veterinár  
a kynológovia, ktorí radi poradia. Vstup 
je, samozrejme, zdarma. Vášho psíka  
môžete prihlásiť prostredníctvom  

stránky www.poslusnypes.sk, kde náj-
dete aj podrobné informácie o akcii.  
Novomestský psí šampionát bude 
24. mája od 10. do 14. h.

Ján Borčin
Snímky František Rajecký a Tomáš Novák   
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Nasledujúca zastávka Jurajov dvor...
 Už neraz som sa na stránkach Hlasu 
NM vyznala, že mojou srdcovou zále-
žitosťou je Dynamitka, kde moji rodi-
čia pracovali, a kolónie, v ktorých som  
vyrastala. Aj v publikácii Príbehy z dejín 
Bratislavy venujem jeden príbeh Dyna-
mitke, ale úplne inak ako doteraz – dala 
som možnosť zaspomínať si jednému  
z pamätníkov, ktorý tiež vyrastal  
v kolóniách Dynamitky. Ing. arch. Dušan  
Ďurďovič sa narodil v roku 1941 
v Bratislave, do školy chodil najprv  
v Dynamitke, potom na gymnázium 
v Bratislave - Krasňanoch, Vysokú školu 
architektúry a pozemného staviteľstva 
ukončil v roku 1963, v roku 1980 odišiel  
do Kanady a 18 rokov pôsobil vo Vancou- 
veri. Projektoval a realizoval výškové 
obytné domy, rodinné domy, sakrál-
ne stavby aj školy, všetko na západnom  
pobreží Kanady a USA. V súčasnosti žije 
v Bratislave na Kolibe. Jeho spomienky, 
kresby a fotografie z rodinného archí-
vu som doplnila mojimi vedomosťami 
z kníh o Dynamitke, fotografiami zo Štát-
neho archívu v Bratislave a údajmi z kro-
niky dynamitkárskej školy. Domnievam 
sa, že pospolu tieto pramene poskytnú 
zaujímavý obraz z histórie nášho mesta 
v 20. storočí, i keď sú spracované predo-
všetkým na základe spomienok. 

 Kedysi to bol majer

 V spomienkach pán Ďurďovič okrem 
iného uviedol, že za dnešnou Vajnor-
skou ulicou mal závod Dynamitka ešte 
hospodársky dvor nazývaný Jurajov 

dvor, kde chovali zvieratá pre potreby  
závodnej kuchyne. Názov Jurajov dvor 
(Georgs hof) sa používa dodnes. Je to 
lokalita neďaleko Zlatých pieskov,  
za mojich mladých čias tam bola koneč-
ná električky, ďalej sme na Zlaté piesky 
išli pešo, alebo si počkali na autobus 
smerujúci do Vajnor. Zistila som, že ešte 
aj dnes existuje ulica Pri dvore, kde pozo-
statky tohto hospodárskeho dvora stále 
existujú: hlavná vstupná brána s oplote-
ním a za ním neudržiavaná veľká plocha 
majera s budovami a zeleňou. Málo sa 
dnes vie o tejto lokalite, ale napríklad aj 
v Bratislavskom topografickom lexikóne 
(Tatran, Bratislava, 1990) autor Vladimír 
Horváth pri hesle Jurajov dvor uvádza, 
že to bol majer existujúci asi v období 
1928 -1987; v roku 1928 spomínaný ako 
Georgshof, v roku 1976 ako Jurajov dvor. 
Podľa neho tam bola priemyselná zástav-
ba. Údaje V. Horvátha môžem na zákla-
de katastrálneho plánu danej lokality 
z roku 1897 spresniť - na pláne z konca 
19. storočia sa na vtedajších parcelných 
číslach 10574 – 10581 nachádza zaujíma-
vý, pomerne rozľahlý komplex pozem-
kov a budov. Cez parcelu 10581 vedie  
komunikácia označená út – cesta, 
takmer na jej konci odbočuje dopra-
va chodník vedúci parkovo upravenou 
zeleňou zrejme k hlavnému obytnému 
objektu, za ním sa nachádza rad hospo-
dárskych budov.
Určite málokto z Bratislavčanov vie, ako 
to na dynamitkárskom hospodárskom 
dvore vyzeralo. Na moje veľké prekva-

penie som medzi foto-
grafiami v albumoch 
Dynamitky v archí-
ve na Križkovej ulici  
našla aj dva neznáme,  
doteraz nepublikované  
zábery zrejme z 30.- 40.  
rokov dvadsiateho sto-
ročia, ktoré dokumen-
tujú slepačiu farmu 
a časť dvora, v pozadí 
s Dynamitkou. Zábery 
si môžeme porovnať 
so súčasnou situáciou 
areálu na ulici Pri dvore.

   Keď v Dynamitke 
vládli Nemci

  V publikácii Romana  
Holeca Dejiny plné  

dynamitu, ktorá sa venuje dejinám bra-
tislavskej Dynamitky, som dokon-
ca našla veľmi zaujímavé historické 
údaje týkajúce sa Jurajovho dvora: ... 
Koncom roka 1944 s približujúcim sa 
frontom začínajú riaditelia myslieť 
na zadné kolieska. V štajerskom Gla-
chau a pri St. Wolfgangsee si prenajali 
vily a robotníci z Dynamitky ich upra-
vovali na dlhší pobyt. V Jurajovom 
dvore, kde mal podnik potravinové  
zázemie, sa zabíjali hospodárske zvie-
ratá a vo veľkom sa zhotovovali mäso-
vé konzervy. Osobné veci a potraviny 
sa potom prepravovali na podnikových 
autách a vo vagónoch za hranicu, 
do spomínaných víl.
 Tu treba zdôrazniť, že riaditeľmi  
a vedúcimi bratislavskej Dynamitky 
boli aj počas druhej svetovej vojny zväč-
ša Nemci. O dr. Oskarovi Schmidtovi, 
ktorý bol v 30. – 40. rokoch dvadsiate-
ho storočia zástupcom Nemcov v brati-
slavskej Dynamitke, uvádza v spomína-
nej publikácii dôležité údaje aj historik 
Roman Holec: Na krátkom zasadaní 
direktória 3. marca 1939 predsedajúci 
Erwin Philipp uviedol, že v dôsledku 
mimoriadneho pracovného zaťaže-
nia jednotlivých členov tohto orgánu  
nie je možné uskutočniť riadne zasad-
nutie. Naopak, doba a záujmy podni-
ku si vyžadujú rýchle rozhodnutia. 
Preto navrhol, aby sa Oskar Schmidt 
stal „riaditeľom“ s mesačným platom 
6 000 Kč, a zároveň aby udelili pro-
kúru obom obchodným riaditeľom 
Gattineauovi a Meyerovi, ako aj novo-
pečenému riaditeľovi Schmidtovi. Prí-
tomní všetky návrhy bez problémov 
schválili.

  Návšteva z Nemecka   
na kúpalisku

 Podľa D. Ďurďoviča sa medzi dyna- 
mitkármi dlho tradovalo, že u ria-
diteľa dr. Schmidta, vlastne u jeho 
dcéry Pupe – známej nemeckej  
herečky - bola vraj na návšteve jej  
kamarátka, Hitlerova frajerka Eva 
Braunová, aby v Dynamitke strávila 
niekoľko dní. Ochranu E. Braunovej 
zabezpečoval Franz Karmasin – Staats- 
sekretär Volksgruppenführer. Eva 
Braunová s Pupe Schmidt si zašli  
na kúpalisko a chceli ísť do bazéna bez 
čiapok. Správca kúpaliska ich nechcel 

Jurajov dvor, niekdajšia slepačia farma 
(z archívu na Križkovej, snímka V. Obuchová)

Príspevok k dejinám Dynamitky
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pustiť, až pokým sa k nim nepridala 
matka Pupe, ktorú správca spoznal - 
veľmi sa ospravedlňoval a pustil dámy 
okúpať sa.
 Vila spomínaného F. Karmasina sa 
ešte dnes nachádza (i keď značne pre-
stavaná) nad obcou Svätý Jur. Podľa 
dr. E. Kurincovej za socializmu, keď tam 
bola umiestnená škola, bola vila ešte 
dobre zachovaná, dokonca aj s iniciála-
mi FK – Franz Karmasin.

  Hans Ludin tu hrával tenis

 Podľa D. Ďurďoviča na dynamitkár-
ske tenisové kurty, kde loptičky mohli 

zbierať len chlapci v čiernych trenír-
kach a bielom tričku, chodil pravi-
delne hrávať tenis nemecký vyslanec 
a vrchný skupinový vodca SA Hans 
Ludin; hrával s Illešom – popred-
ným hráčom tenisu na Slovensku. 
Illeš v tom čase ale slúžil ako vojak 
v dnešných Kutuzovových kasárňach. 
Ludin zvyčajne poslal do kasární svo-
ju limuzínu so šoférom, aby priviezol 
Illeša. Vždy to bolo bez problémov. 
 Kto bol Hans Ludin, osvetľujú aj iné 
zdroje. Roman Holec píše: Na zákla-
de spoločného želania slovenského 
prezidenta Jozefa Tisa a nemeckého 

vyslanca na Slovensku Hansa Ludina  
sa na kúpe kostolanského závodu 
mal podieľať aj slovenský kapitál... 
V priebehu roka 1942 bola rozhodnu-
tím Ústredného hospodárskeho úradu 
zriadená Slovenská chemická továreň 
Kostolany nad Hornádom, a. s. Sedliac-
ka banka sa stala polovičným majite-
ľom Kostolian. Druhú polovicu mala 
v držbe Dynamitka. V novej správnej 
rade zasadali za bratislavský podnik 
jeho špičkoví predstavitelia H. Gattine-
au, K. Meyer a O. Schmidt...
Je známe, že na konci vojny Hans  
Ludin utiekol pred Sovietskou armádou  
do Rakúska, tam ho však chytila americ-
ká armáda, odovzdala ho do Českoslo-
venska a na základe rozhodnutia Národ-
ného súdu v Bratislave v decembri 1947 
bol v našom meste popravený.

 Aj pomenovanie malej časti Bratislavy 
prinesie niekedy zaujímavé poznatky 
o histórii nášho mesta - ak sa oprieme  
o archívne pramene, literatúru a spo-
mienky pamätníkov. Takže keď v lete 
pôjdeme električkou na kúpalisko 
Zlaté piesky a začujeme Nasledujúca  
zastávka Jurajov dvor, nielenže budeme  
vedieť, že sa blížime k cieľu, ale dokážeme 
si predstaviť i život v tejto lokalite pred 
šesťdesiatimi až sto rokmi.

Viera Obuchová

 S menom našej spolupracovníč-
ky, historičky Viery Obuchovej ste sa  
v časopise stretli už toľkokrát, že ho 
iste poznáte. Rodáčka z Nového Mes-
ta prežila mladosť v Mierovej kolónii  
a Novomešťankou zostala aj po tom, čo 
sa vydala na druhý breh Dunaja. Boli 
sme na prezentácii jej najnovšej knihy 
Príbehy z dejín Bratislavy, v poradí už 
piatej len vo vydavateľstve Marenčin PT.
 V Pálffyho paláci na Zámockej sa 
v ten marcový večer stretol rad ľudí, 
ktorí svoju odbornosť a životnú energiu 
venujú Bratislave. Historici, archivári, 
pamiatkari, fotografi... Ešte aj moderáto-
rom bol predseda Bratislavského okráš-
ľovacieho spolku Maroš Mačuha. 
Hlavné slovo mal docent Juraj Šedivý 
z Filozofickej fakulty UK, ktorý vyso-
ko ocenil dielo Viery Obuchovej z via-
cerých hľadísk. Predovšetkým jeho 
pôvodnosť, trpezlivú, neraz objavnú 
prácu s množstvom rôznorodých pra-
meňov od archívov, máp a ich popisiek  

až po rodinné archívy. Aj preto je 
v knihe toľko obrazového materiálu 
a text môže zaujať svojou drobnokres-
bou. Čo doc. Šedivý osobitne na knihe  
vyzdvihol, je jej čítavosť – je dôkazom, že  
vedecký text môže byť aj vtipný, miesta-
mi trocha nostalgický, lebo sa v ňom  
popri inom objavujú osudy ľudí a budov. 
 „Príbehy“ – to sú vlastne kapitoly, 
témy inšpirované historickými nálezmi 
alebo objavnými pohľadmi na staršie 
dokumenty. Turecké nájazdy, bratislav-
ská Kalvária, zaujímavosti z dejín vybra-
ných palácov a kláštorov, pomníkov, 
cintorína v Slávičom údolí, ale i hotela 
Carlton, kúpeľov Grössling, Dynamit-
ky a Heydukovej ulice – až po začiatok 
20. storočia. Na rozdiel od predchá-
dzajúcich monotematických publiká-
cií ponúkla Viera Obuchová tento raz 
čitateľovi veľký „mix“, ako ho sama  
nazvala, aby ho presvedčila, že „Bratisla-
va je mestom s neuveriteľnou históriou,  
pamiatkami a pamätihodnosťami“.

Knihu pokrstili hrsťou hliny z bratislav-
skej Kalvárie, ktorá už neexistuje.

Viera Vojtková

Dvadsať objavných „príbehov“ Viery Obuchovej

Jurajov dvor, súčasný stav (snímka V. Obuchová 2013)
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Keď sa knižnica zmení  
na rozprávkovú krajinu

  Aj čitatelia majú   
svoj maratón

 Už do svojho ôsmeho ročníka vstú-
pil Jarný maratón s knihou, ktorým sa 
knihovníci snažia pritiahnuť deti k pra-
videlnému čítaniu. Spoločne ho orga-
nizujú bratislavské knižnice a knižnica 
v Pezinku. Postupne sa v každej z nich 
číta ukážka z vopred zvolenej knihy. 
Nové Mesto prevzalo štafetu 3. apríla 
a deti zo Základnej školy na Jeséniovej 
ulici si prišli nielen vypočuť príbeh 
z obľúbenej knihy Petry Nagyovej Dže-
rengovej Klára a iglu, ale aj zoznámiť sa 
s autorkou. Zhovorčivá spisovateľka im 
porozprávala o svojom detskom strachu 
z mátoh, o štúdiu, práci aj literárnych 
začiatkoch. Prvé knihy vraj napísala 
„do zásuvky,“ no keď sa jej podarilo  
vydať román a neskôr viaceré knihy pre 
deti, zožali u čitateľov obrovský úspech. 
Keďže sama má štyri deti, premieta 
do knižiek nielen ich mená, ale aj rôz-
ne odkazy na skutočné situácie. Tretiaci 
počúvali s veľkým záujmom a nakoniec 
ju zahrnuli množstvom otázok, ale aj  
návrhov, ako by mal pokračovať pripra-
vovaný tretí diel knihy.

  Andersenova noc   
plná hviezd

 V čase narodenín Hansa Christiana 
Andersena otvárajú knižnice svoje brány 
malým čitateľom mimoriadne aj v noci. 
Na nocovanie detí v knižnici, plné roz-
právok, hier a neraz aj strašenia, zvolili 
knihovníci tento rok piatok 4. apríla. 

Myšlienku prvý raz uskutočnili v Uher-
skom Hradišti, odtiaľ sa rozšírila na Slo-
vensko a pridali sa aj knižnice v Poľsku 
a Slovinsku. Do deviateho ročníka Noci 
s Andersenom sa prihlásil rekordný  
počet 221 verejných a školských knižníc.
 Medzi kamarátkami knižkami na Pio-
nierskej ulici prenocovalo z piatka  
na sobotu až 24 detí od siedmich  
do desiatich rokov. Neúnavná organizá-
torka, vedúca knižnice Jana Vozníková 
prichystá pre malých hostí každý rok 
množstvo prekvapení. Tento raz ich nad-
chla návštevou astronóma Ing. Ľubomíra 
Dobrovodu. Prečítal, premietol i poroz-
prával veľa zaujímavostí o hviezdach, 
planétach a meteoritoch, o ktorých sa 
zväčša mylne domnievame, že sú to  
padajúce hviezdy. Na záver, samozrejme, 
nemohlo chýbať pozorovanie nočnej  
oblohy cez hvezdársky ďalekohľad. 
 Peknou tradíciou je sadenie stromče-
ka rozprávkovníka, deti mu môžu zveriť 
svoje tajné priania. Mladý strom veno-
val deťom starosta Rudolf Kusý a vybral 
ginko, strom dlhovekosti a zdravia, kto-
rý je najstarším stromom na Zemi. Deti 
mu vymysleli meno Hviezdny strom 
a spoločnými silami ho večer zasadili 
pri stromoch pripomínajúcich minulé 
Noci s pánom Andersenom. Do polnoci 
potom stihli ešte veľa hier, oslavu naro-
denín s „hviezdnatou“ tortou aj čítanie 
na dobrú noc. A do rána zaiste aj krásne 
sny, ktoré ich preniesli do nekonečnej 
ríše fantázie.

Jana Škutková
Snímky Jana Škutková (hore), 

Martin Marenčin (dole)

V Týždni slovenských knižníc, ktorý tohto roku pripadol  
na posledné dni marca a prvé dni apríla, pripravili verejné kniž-
nice pre svojich mladých členov viacero hravých podujatí.

INZERCIA:

Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861

Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

ZŠ s MŠ Riazanská hľadá učiteľa – pre primárne 
vzdelávanie (I. stupeň ZŠ).
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 
II. stupňa, kvalifikačné predpoklady podľa  zákona 
č. 317/2009 v z. n. p. a vyhlášky č. 437/2009 v z. n. p.
Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do pracov-
ného pomeru, profesijný životopis, doklady o vzde-
laní, bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace), lekárske potvrdenie o spôsobilosti  
na výkon povolania.
Iné súvisiace požiadavky: skúsenosti s vysoko 
efektívnym učením.
Nástup: od 1. septembra 2014.
Kontakt: Ing. Emília Pošvancová, 
riaditeľka ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava,
riaditelka@zsriazanska.sk

 „A čo je láska? Snáď len husle raz 
poučia ťa o tom kúzle..“. Romantické 
verše Jána Smreka zazneli na aprílo-
vom Poetickom večere s Jurajom Sar-
vašom, venovanom neodmysliteľným 
jarným témam. Láska k žene, rodné-
mu kraju i práci rezonovali v ukáž-
kach prednesených šarmantným hos-
titeľom, talentovanou poslucháčkou 
herectva Zuzkou Štelbaskou a hudob-
nými hosťami Ernestom Hudecom 
s jeho mladučkou dcérou Táničkou 
Hudecovou. 
 „Skoro každý básnik spieva o jari,“ 
prihovoril sa publiku Juraj Sarvaš 
a počas večera vytvoril neviditeľný 
most, ktorým sa diela najväčších slo-
venských klasikov nepozorovane stali 
celkom súčasnými. Malým prekva-
pením bola precítená recitácia čín-
skej poézie v podaní Olda Hlaváčka. 
Ku gratulácii k jeho 80. narodeninám 
sa spontánnym potleskom pridali 
všetci poslucháči.

Text a snímka Jana Škutková

Jarná poetika
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Na Kuchajdu sa chystá európska 
triatlonová špička. Pridáte sa aj vy?

Malí speváci si poradili 
s popletenými rozprávkami

 Aj tento rok bude Kuchajda hostiť 
triatlonovú špičku. V sobotu 17. 
a v nedeľu 18. mája sa v Novom Meste 
bude konať s podporou našej mest-
skej časti ďalší ročník City Triathlon 
Bratislava 2014. Organizátori očaká-
vajú vyše 800 športovcov – na čele 
s európskou triatlonovou elitou. Súťažiť 
sa bude vo viacerých kategóriách od naj-
menších detí (2 - 3 roky) až po ženy 
a mužov. Záujemcovia o účasť na prete-
koch sa môžu registrovať až do 10. mája 

2014 prostredníctvom webovej stránky 
www.citytriathlon.sk, kde nájdu aj ďal-
šie informácie.
 V súvislosti s Prestigio City Triathlon 
Bratislava 2014, ktorý je tento rok 
súčasťou seriálu prestížneho Európske-
ho pohára, ešte jedna dôležitá informá-
cia: 17. a 18. mája budú platiť dočasné 
dopravné obmedzenia na uliciach 
Tomášikova, Rožňavská, Magnetová 
a Vajnorská.

Ján Borčin, snímka František Rajecký

 Majstrovsky sa zhostili svojich muziká-
lových rolí deti zo Základnej školy na Čes-
kej ulici. Dramatická skupina šiestakov 
a tretiakov predviedla začiatkom aprí-
la v Stredisku kultúry svojim rodičom 
a kamarátom vydarené muzikálové pred-
stavenie Čo by bolo, keby bolo... Réžiu 
hry od autorov Evy Dobešovej (text) 

a Bela Felixa (hudba) si vzala na starosť 
pani učiteľka Mária Lukšová. Prispela 
aj úpravou a aranžovaním jednotlivých 
piesní, pri nácviku choreografi e jej 
pomohla kolegyňa Katarína Bartošová.
 „Diváci to nemuseli postrehnúť, 
no ja vidím u niektorých detí výrazný 
posun dopredu. Ak boli zo začiatku 
nevýrazné, hanblivé či príliš tiché, 
počas nácvikov sa postupne otvárali 
a dávali zo seba všetko, čo vedeli,“ hovo-
rí o nádejných talentoch Mgr. Lukšová.
Školský súbor chystá ešte jedno pred-
stavenie 7. mája 2014 o 10.50 h. Odohrá 
ho takisto v Stredisku kultúry na Vaj-

norskej ako výchovný koncert pre školy 
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Text a snímky Jana Škutková

 Ambiciózny cieľ si postavil tím športových nadšencov pod 
vedením doc. PhDr. Antona Gajdoša, DrSc., keď sa podujal 
zmapovať históriu a súčasnosť slovenského športu a jeho 
osobností za obdobie vyše 100 rokov. Vytvorili Národnú en-
cyklopédiu športu Slovenska, ktorá je dynamickou multime-
diálnou internetovou prezentáciou. Pútavo dokumentuje 
a propaguje športové dianie na Slovensku, čitateľ v nej nájde 
obdivuhodný rozsah informácií, fotografi í a zaujímavostí zo 
všetkých športových oblastí, databázu športovcov, trénerov, 
ale aj športových lekárov, novinárov či pedagógov.
 Stránka www.sportency.sk/encyclopedy/ je otvorená 
a neustále aktualizovaná. Ak patríte k športovým nadšen-
com, na jej vytváraní a rozširovaní môžete spolupracovať. 
Podnety, návrhy, konštruktívne pripomienky privítajú tvor-
covia portálu na adrese info@sportency.sk        (jš)

Všetko o športe

Hľadáte priestory na nerušené skúšanie s kapelou?

Ste kapela, hudobné či spevácke zoskupenie, menší orchester alebo individuálny 
muzikant? Potrebujete si nacvičiť projekt, a nemáte vhodný priestor? Využite čisté 
priestranné skúšobne s rozlohou 30 a 50 m2 a pracujte podľa svojich potrieb 
a časových možností. 

Súčasťou skúšobní je vybavenie - PA systém a základná súprava bicích nástrojov. 
Po dohode je možné požičať gitarové a basové aparáty, klávesy, perkusie či iné 
hudobné nástroje. Ponúkame aj možnosť profesionálnej nahrávky skúšky, v prípade 
záujmu nahrávanie v štúdiu One Love. Ak chcete skúšať pravidelne, môžete si u nás 
bezpečne uskladniť vlastnú aparatúru.

Skúšobne nájdete na adrese Na Pántoch 18 v Bratislave. Priestory sú vykurované, 
odhlučnené, k dispozícii je pohodlné a bezpečné parkovanie. Prekvapí vás viac než 
priaznivá cena prenájmu!

Kontakt: 0905 635 474 • 0905 635 474 
www.linepro.sk • www.facebook.com/SkusobneBratislava
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POZÝVAME

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ každú 
sobotu, výnimočne aj v nedeľu o 17. h, živá hudba 
zo 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
3. 5. 2014 – MAJÁLES s HS PARTY TIME
10. 5. 2014 – Májová dychovka s DH ŠARFIANKA
17. 5. 2014 – KVETINOVÝ BÁL s HS CHARLIE BAND
25. 5. 2014 – Nedeľný májový Čaj o piatej s HS UNI
31. 5. 2014 – Čaj o piatej s HS MERYTAN

 KONCERTY 

22. 5. 2014, štvrtok 19. h 
Folk country koncert skupiny RANGERS - Plavci

 PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 

1. 5. 2014, štvrtok 9. – 22. h – Malý festival lásky – 
ezoterické prednášky, workshopy, fi lozofi a, zdravie
4. 5. 2014, nedeľa 15. h
Deň matiek s Romanom Pomajbom 
7. 5. 2014, streda 19. h – NA KUS REČI s Jozefom 
Banášom a jeho hosťom Jožkom Golonkom
24. 5. 2014, sobota 10. – 22. h – Voľby
30. 5. 2014, piatok 19. h – Country bál – Bratislavské 
združenie country a dobových tancov
31. 5. 2014, sobota 9. h – DIADOR, predajná výsta-
va dia produktov a doplnkov zdravej výživy

 PODUJATIA PRE DETI 

7. 5. 2014, streda 10. 50 h 
Čo by bolo, keby bolo... muzikál pre deti (od 5 rokov) 
14. 5. 2014, streda 10. h – TALENT NOVÉHO MESTA

 PODUJATIA PRE POZVANÝCH 

7. 5. 2014, streda 15. h
Deň matiek – účinkujú Juraj SARVAŠ, 
Martin JAKUBEC, Robo KAZÍK a ďalší
28. 5. 2014, streda 10. h
Slávnostné uvítanie novorodencov z MČ BNM
28. 5. 2014, streda 15. h
Životné jubileá

 KLUBOVÉ PODUJATIA 

Každý pondelok o 18. h – Sahadža joga – ako sa 
zbaviť stresu - pokročilí, vstup voľný
Každý utorok o 18. h – Sahadža joga - ako sa zbaviť 
stresu - začiatočníci, vstup voľný
15. 5. 2014, štvrtok 16. h – Klub Patchwork
15. 5. 2014, štvrtok 16. h – Klub priateľov opery 
21. 5. 2014, streda 18. h – Túlavé topánky
27. 5. 2014, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok
30. 5. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia

 VÝSTAVY 

6. - 18. 5. 2014 
Výtvarné spektrum, 51. ročník, krajská výstava 
neprofesionálnych výtvarníkov  
Vyhodnotenie a vernisáž: 6. 5. 2014 o 17. h
20. - 31. 5. 2014
Spojená škola Tokajícka 24 vystavuje 
19. – 30. 5. 2014
Memoriál Jozefa Hollého – Príroda a jej ochrana  
Amatérska fotografi a žiakov a študentov
Návštevný čas výstav: pondelok - piatok 14. h – 18. h, 
v sobotu a nedeľu v rámci podujatí

 VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 

3. 5. 2014, sobota 8. - 15.30 h – Medzinárodné 
výmenné stretnutie zberateľov minerálov, skame-
nelín a predajná výstava drahých kameňov
10. 5. 2014, sobota 8. – 12. h – VSZ mincí, 
medailí, odznakov, bankoviek, starých pohľad-
níc, telefónnych kariet, kníh, fi latelie, plagátov, 
gramofónových platní
17. 5. 2014, sobota 9. – 14. h – Medzinárodná výstava 
a výmenné stretnutie zberateľov policajných insígnií

 KURZY 

JAZYKOVÉ:
- Taliansky jazyk I., II., III., IV. a V. ročník 
- Anglický jazyk
PRAKTICKÉ : 
- Keramika pre deti, keramika pre dospelých
- Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia 
TVORIVÉ:
- Výtvarná škola pre deti akad. mal. Dany Zacharovej
-  Výtvarné štúdio pre dospelých akad. soch. Magdy 

Burmekovej
POHYBOVÉ: 
- Joga pre zdravý pohyb dospelých

Predpredaj vstupeniek utorok a streda 16. h – 19. h 
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 
21, tel.:02/44 37 37 63. Vstupenky na koncert skupi-
ny RANGERS a NA KUS REČI s J. Banášom zakúpite aj 
v sieti TICKETPORTAL. 
Zmena programu vyhradená.

24. 5. 2014, sobota 10. – 22. h – Voľby

 PODUJATIA PRE DETI 

10. 5. 2014, sobota 16. h
O lenivom Kubovi, bábkové predstavenie v podaní 
Stražanovho bábkového divadla
31. 5. 2014, sobota 16. h – Detský kvetinový majá-
les, spojený s kvetinovým sprievodom a tancom

 KLUBOVÉ PODUJATIE 

14. , 28. 5. 2014, streda 16. 30 h
Klub Venuša - klubové stretnutie Ligy proti rakovine

 PODUJATIA PRE POZVANÝCH 

5. 5. 2014, pondelok 8. h – Slávik Slovenska, 
spevácka súťaž v slovenskej ľudovej piesni
6. 5. 2014, utorok 10. h – Gašparko a Janko v pekle 
7. 5. 2014, streda 14. 30 h – Mamičkám z lásky, 
kultúrne popoludnie členiek Klubu dôchodcov

 KURZY 

17. -18. 5. 2014, sobota – nedeľa 9. – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
Maľovanie na hodváb
VYT FIT
Škola pred škôlkou
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
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


