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Máme transparentnú samosprávu
Čo treba vedieť, kým pôjdete voliť
Ktorý klub seniorov je najstarší?
O nemocnici, kde umenie pomáha liečiť

Milí čitatelia,
do konca roka chýba už len kúsok, jazykom
redakcie sú to „už len dve čísla“. To predposledné
držíte v rukách a my sme sa snažili zahrnúť doň
všetko, čo sa v uplynulom rušnom období udialo.
Nezávislé inštitúcie, ktoré posudzujú prácu samospráv, uverejnili svoje rebríčky za minulý rok.
Ten prvý sa týka transparentnosti. Pred poldruha
rokom si Nové Mesto stanovilo 80 krokov na zlepšenie svojich výsledkov. Pätnásta priečka medzi
mestami na Slovensku a zlepšenie o desiatky miest oproti predchádzajúcemu roku dokazujú, že vykročilo správnou nohou. Nemenej nás môže
tešiť, že v dobrom stave sú aj novomestské verejné financie, čo dokazuje
hodnotenie Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.
Jeseň v našej mestskej časti už tradične charakterizujú dve výrazné
črty. Prvá sa spája s bohatým programom kultúrnych i športových podujatí, ktoré sú venované staršej generácii. Mamy a otcovia, staré mamy
a starí otcovia si túto úctu zaslúžia. A pozornosť vďačne opätujú. Venujú
sa najmä zvedavým malým školákom, ktorých všeličo naučia. A nám
ostatným urobia radosť, keď sa trebárs podujmú napiecť množstvo
výborných jablkových koláčov, aby nám pripomenuli tradičné zvyky
i recepty z okolitých regiónov.
Druhá stránka jesene býva pracovná - iste uhádnete, že sa týka čistoty a upratovania. Dobrou správou je, že sa do brigád zapájajú všetky
generácie, od najmenších špuntov až po dôstojných kmeťov. Veď ani tá
najbohatšia samospráva by nemohla zabezpečiť poriadok, keby s ňou
nespolupracovali obyvatelia. Preto každému, kto sa pridá a pomôže pri
zametaní či hrabaní lístia, patrí poďakovanie. Určite si z práce odnesie
dobrý pocit a vedomie, že dôležité je nebyť ľahostajný a na to, čo je „naše
spoločné“ sa pozerať rovnako ako na to, čo je „moje“.
Prajem vám príjemné čítanie!
Jana Škutková
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Čo s načatým večerom?
Otázka čoraz aktuálnejšia – jesenné večery bývajú nehostinné. Mladých
o to viac priťahuje spoločnosť, debaty,

vystrájanie. Ani všetkým starším televízia a papuče nie sú po chuti, viac láka
rozhovor s ľuďmi „podobnej krvnej skupiny“. Ak niekto strávi večer pri knihe,
nemusí byť ešte samotár. Aj kniha je
rozhovor – raz ponad vzdialené krajiny, inokedy ponad storočia. Vravíte,
že trocha jednostranný? Že rozpráva
len autor? Nie je to celkom tak, čitateľ
predsa reaguje. Raz sa zamyslí, inokedy
rozosmeje, sú stránky, kde potláča slzy.
Takí ľudia sa na večery s knihou tešia.
A keďže v Novom Meste knižnice nezatvárame, naopak, na svoju novú čakajú
v týchto dňoch čitatelia z Dimitrovky.

Samospráva nepracuje za zatvorenými dverami
Čo o tej našej prezrádzajú oficiálne „rebríčky“
Obyvatelia miest dnes vedia oveľa viac
o práci svojich samospráv než kedysi.
Prinajmenšom o ich výsledkoch v porovnaní s inými samosprávami. Sú tu
mimovládne neziskové organizácie, ktoré im “pozerajú na prsty“ - hodnotia ich
podľa jednotných kritérií, klasifikujú,
vytvárajú rebríčky ich úspešnosti. Nové
Mesto rozhodne nie je na chvoste týchto rebríčkov, naopak, v poslednom čase
v mnohých obsadilo lepšie miesto než
v predošlých rokoch.
Napríklad v celoslovenskom rebríčku
transparentnosti, kde sme kedysi patrili
do piatej desiatky, sme poskočili na pätnáste miesto, medzi bratislavskými mestskými časťami sme druhí – za Petržalkou. Je to výsledok viacerých opatrení,
nových pravidiel pri nakladaní s peniazmi, pri prideľovaní bytov, pri verejnom
obstarávaní a podobne. Množstvo informácií z týchto oblastí sa pravidelne
uverejňuje na internetovej stránke. Špecializovaný audit transparentnosti si samospráva dala vypracovať v rámci projektu protikorupčnej stratégie.
Aký význam má vlastne vyššia transparentnosť? Podľa mimovládnej organizácie TIS (Transparency International
Slovensko) „znižuje riziká neefektív-

neho míňania verejných prostriedkov
a zmenšuje priestor na korupciu“, čo je
na Slovensku, ako je známe, mimoriadne
aktuálne.
Vysoko sa oceňuje úsilie vedenia našej
mestskej časti zapájať do rozhodovania
o veciach verejných čoraz viac obyvateľov. V rebríčku Otvorená samospráva,
ktorý porovnáva výsledky zo sto najväčších slovenských miest, to bola osobitná
„disciplína“ a my sme v nej obsadili prvé
miesto medzi všetkými mestami a obcami - získali sme maximálny počet percent – rovných sto. V ďalšej „disciplíne“,
kde sa hodnotil prístup verejnosti k informáciám, sme dosiahli 74 percent, čo
je takisto cenný výsledok - so zreteľom
na to, že toľko percent nedosiahli ani
mestá, ktoré sa celkovo umiestnili pred
nami.
Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy (INEKO) sleduje zasa finančné
zdravie samospráv. Zameriavajú sa najmä na vyššiu informovanosť občanov,
lebo verejná kontrola podľa nich núti vedenie obcí hospodáriť efektívnejšie. Aj
z tohto hľadiska sme dobre obstáli. Nemáme dlhy, znižujeme výdavky. „Prestali
sme využívať mnohých externých dodávateľov, sami sme si postupne začali

orezávať stromy, čistiť vpusty, vynášať
odpad, opravovať elektrinu či menšie
výtlky,“ konštatuje starosta Rudolf Kusý.
Oveľa viac prostriedkov potom môžeme
investovať tam, kde to obyvatelia (a najmä ich deti) pocítia na vlastnej koži – do
škôl, materských škôl, ihrísk a parkov.
Obyvateľ, ktorý si porovná, koľko Nové
Mesto každoročne vloží do modernizácie a celkového zveľaďovania školských
zariadení, zistí, že tieto výdavky z roka na
rok vzrastajú. Rukolapne dokladajú časté vyjadrenia starostu Rudolfa Kusého
o tom, že „na vzdelávanie sa usilujeme
vytvoriť dôstojnejšie podmienky“. Ak sa
navyše našej samospráve podarilo získať
ako jedinej v Bratislavskom samosprávnom kraji 5 miliónov eur z Nórskych
fondov a eurofondov, občania si môžu
byť istí, že tieto prostriedky sa priaznivo
odrazia na ďalších školách a celkovom
prostredí našej mestskej časti v nadchádzajúcich rokoch.
Podstatné je, že v našom Novom Meste sa zlepšila väčšina ukazovateľov, podľa ktorých sa dnes skúma, o čo je ktoré
mesto lepším miestom na život ľudí. Je
to jasný dôkaz, že napredujeme správnym smerom.
(red)

Voľby do orgánov samosprávy obcí

voľby starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev

V sobotu 15. novembra 2014 sa na Slovensku budú konať
komunálne voľby. Aj občania bratislavského Nového Mesta si
budú voliť starostu svojej mestskej časti, primátora Bratislavy,
poslancov do miestneho a poslancov do mestského zastupiteľstva. Volebné miestnosti sa otvoria o 7. h a zatvoria o 20. h.
V mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto je na voľby vytvorených 45 volebných okrskov s volebnými miestnosťami. V každom volebnom okrsku je
spravidla 1000 voličov.
Zaevidovaných máme 35 547 voličov
(stav k 8. 10. 2014), z toho 2254 cudzincov s trvalým pobytom na území mestskej časti a 228 občanov s trvalým pobytom na obec Bratislava - Nové Mesto.

Voliči cudzinci s trvalým pobytom na
území mestskej časti volia podľa miesta
trvalého bydliska a voliči s trvalým pobytom na obec (bezdomovci) prídu voliť do volebného okrsku č. 4. Najväčší
počet zaevidovaných voličov sme zatiaľ
zaznamenali vo volebnom okrsku č. 4,
ktorého sídlom je ZŠ s MŠ Za kasárňou
č. 2, a to 1024. Najmenej voličov je zatiaľ
vo volebnom okrsku č. 27 so sídlom
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v Slovenskej zdravotníckej univerzite na
Limbovej č. 12, a to 488.
Jednou z povinností je informovať
voliča o čase a mieste konania volieb
a o ostatných náležitostiach potrebných na voľby. Ak volič oznámenie nedostal, alebo sú na ňom nepresné údaje,
mal by si preveriť svoj zápis do zoznamu voličov v námietkovej kancelárii
zriadenej v budove miestneho úradu na
Junáckej ulici č. 1. Informovať sa môže
od 21. 10. 2014 aj telefonicky na čísle
02/49 253 212. Podnety voličov treba
podať najneskôr do 7. 11. 2014, aby sa
kompletné zoznamy voličov včas dostali do volebných miestností. Prenosné
hlasovacie preukazy sa vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí nevydávajú.
Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné rozdiely a nezrovnalosti v zoznamoch. Pravidelne ich spresňujeme
na základe nahlasovaných zmien z jednotlivých štátnych inštitúcií (matrika,

cudzinecká polícia, obvodné úrady,
obecné úrady, súdy), ale i z priamych
podaní voličov alebo ich rodinných
príslušníkov. Zmenu v zozname voličov
však možno vykonať len na základe relevantného dokladu, t.j. dokladu o úmrtí, hlásenia o zmene pobytu, hlásenia
o strate resp. nadobudnutí štátneho
občianstva atď.
O miesto starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa uchádzajú dvaja kandidáti (jeden nezávislý kandidát
a jeden za koalíciu politických strán
a hnutí). O funkciu poslancov miestneho zastupiteľstva sa uchádza spolu
92 kandidátov, z toho nezávislých je
36 kandidátov.
Všetky informácie o príprave volieb,
volebných miestnostiach, volebných
okrskoch, mapy a zoznamy jednotlivých
volebných okrskov a k nim prislúchajúce
ulice a domy a zoznamy kandidátov nájdete na webovej stránke www.banm.sk.

Júlia Červenková
Ilustračné snímky František Rajecký

Už rok majú Novomešťania
právnu pomoc zdarma

Bol jedným z tých, ktorí dostali v pošte leták s lákavou ponukou. Holiace žiletky – zdarma. Pán z Nového Mesta si ich
prevzal, nevedel však, že sa tým priamo
zaviazal k odberu ďalších. Tie však už
grátis neboli, za tie mal platiť. Tovar, ktorý mu prišiel poštou, vrátil – no predajca
trval na dodržaní záväzkov...
Už rok poskytuje Mestská časť Bratislava – Nové Mesto svojim občanom
bezplatnú právnu pomoc. Poradňa sídli
priamo v budove miestneho úradu na
Junáckej č. 1 a pre tých, ktorí majú problém, ale nie peniaze na drahé poradenstvo, funguje od októbra 2013. Pomocnú
ruku tu samospráva podala aj pánovi
z úvodného príbehu. „Venovali sme sa
4

jeho prípadu, poradili, ako má postupovať, a nakoniec mu to pomohlo odstúpiť od zmluvy,“ hovorí právnik miestneho úradu JUDr. František Chamula,
ktorý sa dvakrát v týždni venuje občanom v poradni. V niektorých termínoch
poskytovali obyvateľom právne rady aj
poslanci miestneho zastupiteľstva Mgr.
Edita Pfundtner, JUDr. Tomáš Korček,
JUDr. Richard Mikulec a Mgr. František
Rácz.
Za rok prevádzky už bezplatná právna
poradňa prijala viac ako 260 klientov.
„Najviac právnych problémov, s ktorými sa na nás obrátili, sa týkalo občianskeho zákonníka, napríklad zmluvné
vzťahy či darovanie, zákon o rodine
či ochrana spotrebiteľa,“ dodáva JUDr.
František Chamula. Poradňu navštevujú občania rôznych vekových kategórií
– mladí, no aj tí najstarší. Najčastejšie si
chodili po radu Novomešťania vo veku
od 56 do 70 rokov – takmer polovica
z celkového počtu.
Rozhodujúcim impulzom pre vznik bezplatnej právnej poradne v bratislavskom
Novom Meste boli množiace sa prípady
rôznych pochybných obchodníkov, ktorí najmä starších občanov lákajú na nekvalitný tovar za prehnané sumy, alebo
im ponúkajú finančné pôžičky s obrov-

ským úrokom. „Vyslali sme tým jasný
signál, že našich občanov chceme chrániť pred špekulantmi a predchádzať
podobným situáciám,“ povedal starosta
mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý.
Občania tu získajú právne rady aj vo
veciach exekúcií, v otázkach týkajúcich
sa rodinných vzťahov, dedičstva, pracovných či zmluvných vzťahov majetkovej
povahy. Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.
(red)

Kde a kedy
nájdete bezplatnú
právnu poradňu:
-
Bezplatná právna poradňa je na
prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na
Junáckej ulici 1 v kancelárii č. 14.
- Otvorená je v pondelok od 13. h do
17. h. a v stredu od 8. h do 12. h.
- Obrátiť sa na bezplatnú právnu poradňu môžu občania aj telefonicky
na čísle 02/49 253 411.

Vyvolané investície sú nevyhnutnosťou
Nová výstavba so sebou prináša nielen nové byty, ale aj výdavky pre našu
mestskú časť. Teda v konečnom dôsledku pre nás všetkých. Viac ľudí v bytoch
znamená viac detí v školách a škôlkach,
požiadavky na nový park, kultúrnu
miestnosť, výbeh pre psov...
V Novom Meste o tom investorom hovoríme stále. Tento týždeň nám na účte
pribudlo prvých 20-tisíc eur z 80-ich

od developera na Bielom kríži. Samozrejme, zrekonštruuje aj cesty, kanalizáciu, vodu. O peniazoch budú rozhodovať obyvatelia Bieleho kríža. Rovnako je
to aj v prípade investora, ktorý plánuje
stavať v areáli bývalej BEZ-ky. Len suma
je iná – 230-tisíc eur. Plus vytvorenie
novej cesty, rekonštrukcie jestvujúcich,
vytvorenie verejného parku na jeho pozemku a podobne.

Ak sa má mesto rozrastať, nestačí
stavať len byty a kancelárie. Musia sa
stavať aj ihriská, školy, škôlky, domovy
dôchodcov, kultúrne centrá, športoviská. Našou úlohou ako samosprávy je
postupne rekonštruovať to, čo máme.
A roboty je na desať rokov. Úlohou developerov je prispieť vo svojom okolí, či lepšie, vytvoriť niečo pre ľudí
priamo na svojom pozemku. Okrem
kultúrnych akcií nám developeri zaplatili dve nové detské ihriská, jedno
športovisko, menší park, 100 smetných
košov za 20-tisíc eur a štyri projektové dokumentácie, zaviazali sa zaplatiť
310-tisíc na projekty miestnych obyvateľov, na ďalší park prispievajú sumou
25-tisíc eur. Okrem toho prispeli na
zateplenie základnej školy, na rekonštrukciu strechy telocvične, na opravu
škôlky a 150 stromov. Ďalšie vyvolané investície sú súčasťou stavebných
povolení – rekonštrukcie ciest a kanalizácie, stavba nového športoviska
s umelým povrchom, výmena okien
na škole.
Málokedy sa to vlastníkom páči, ale
inak to už nepôjde. V socializme postavil všetko štát. Dnes s tým musí počítať
developer.
Rudolf Kusý

Rekonštrukcia kanalizácie na Hálkovej je hotová
Obyvatelia, a najmä šoféri z Hostinského sídliska a susediaceho okraja
Ľudovej štvrte si vydýchli, keď stavbári
odovzdali do používania Hálkovu ulicu.
V septembri tu Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s., dokončila rekonštrukciu kanalizácie. Časté poruchy aj vytápanie pivníc okolitých rodinných domov by už mali byť minulosťou.
Ide o súčasť rozsiahleho projektu, ktorý sa realizoval v troch etapách. Približne pred štyrmi rokmi bola zrekonštruovaná kanalizácia na Považskej a Letnej
ulici. V druhej etape sa stavebné práce
presunuli na Riazanskú ulicu, kde sa
skončili minulý rok. Úsek Hálkovej od
obchodného domu Slimák po požiarnu
zbrojnicu bol záverečnou súčasťou projektu.
„Realizácii predchádzalo asi päťročné snaženie, spisovanie petícií a tlak na

spoločnosť BVS zo strany obyvateľov,
neskôr i členov samosprávy. Neustále
vytápanie pivníc a zápach nesmierne
znepríjemňovali život v Ľudovej štvrti,“ hovorí miestny poslanec Branislav
Feješ, ktorý sa do riešenia situácie po
celý čas aktívne zapájal. Spomína na
množstvo rokovaní, stretnutí, žiadostí
a vysvetľuje: „Pri kamerovej skúške sa
zistilo, že kanalizácia na Považskej ulici je deravá a žiadne čiastočné opravy
jej nepomôžu. Bolo potrebné spracovať
projektovú štúdiu, pričom sa ukázalo,
že rekonštrukcia musí byť komplexná.
Žiadalo sa zahrnúť aj Hálkovu a Riazanskú ulicu. No pre veľký rozsah takého projektu sa naň zase ťažko hľadali
finančné zdroje. Napokon sme BVS navrhli, aby práce rozdelila na tri etapy.
Tak sa aj stalo a po dlhých rokoch sme
konečne dospeli k výsledku.“

V budúcnosti by BVS mala zabezpečiť ešte úpravu kanalizácie na Svätovojtešskej ulici, ktorá naďalej spôsobuje
obyvateľom problémy. Keďže na tomto
úseku nie je možné dodržať predpísaný spád, vybudujú tu prečerpávaciu
stanicu.
Text a snímka Jana Škutková
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Ako sa mení Nové Mesto
Čoskoro otvorí brány nová
pobočka knižnice

dokumentácii a vynútili si výmenu starých rozvodov vnútornej a vonkajšej
kanalizácie, vrátane rozvodov studenej
vody. Po ukončení veľkých zásahov do
budovy bude potrebné steny všetkých
miestností opraviť a vymaľovať.

Školáci z Cádrovej sa tešia
na lepšiu telocvičňu

Ihriská v novom šate
Deti z Mierovej kolónie sa tešia z pekného obnoveného ihriska. V septembri
tu stavbári osadili nové herné prvky
a konštrukcie, na ktorých si miestny drobizg precvičí šikovnosť.

Práce na novej modernej knižnici na
Nobelovej ulici vrcholia. Z troch miestností v spoločenskom dome Vernosť,
ktoré budú mať čitatelia a návštevníci
k dispozícii, je jedna už hotová. Bude
slúžiť na literárne diskusie, relaxačno-pohybové aktivity, hudobné vystúpenia,
premietanie filmov, či tvorivé dielne. Vyskúšať si ju mohli deti zo Základnej školy
Odborárska a na pohybové aktivity ju
už dnes využívajú aj seniori z miestneho
klubu dôchodcov.
V ďalších dvoch miestnostiach, ktoré
sa rekonštruujú, budú zriadené oddelenia detskej literatúry a literatúry pre dospelých. V Novom Meste tak už čoskoro
pribudne ďalšie miesto pre zmysluplné
a tvorivé trávenie voľného času.

Práce v MŠ Šuňavcova 		
pokračujú

V Materskej škole na Šuňavcovej prebieha od začiatku septembra rekonštrukcia sociálnych zariadení na oboch podlažiach a celej vnútornej elektroinštalácie.
Počas realizácie boli zistené poškodenia, ktoré neboli zahrnuté v projektovej
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Príjemný a neobvyklý vzhľad získalo
detské ihrisko na Rozvodnej. Vďačí zaň
zaujímavým nápadom dizajnérov a použitým prírodným materiálom.

Vo viacerých etapách prebieha rekonštrukcia telocvične Základnej školy
s materskou školou na Cádrovej ulici.
V októbri tu pracovali stavbári na zateplení stien a výmene okien.

Bezpečne pri športe
Kuchajda poskytuje širokú škálu príležitostí na rekreačný pohyb. Denne
ju využívajú bežci, plážoví volejbalisti
aj ďalší športovci. V septembri zabezpečil správca areálu EKO-podnik VPS
opravu dlažby okolo stolov na stolný tenis, ktorý si tu v letných mesiacoch s obľubou zahrajú menší aj väčší
návštevníci.
Jana Škutková
Snímky Natália Kudláčová, archív MÚ

Mestskí poslanci sa postavili
na stranu ochrancov prírody
Majestátne lesy v bezprostrednej blízkosti mesta sú ojedinelým prírodným
bohatstvom, akým sa môže pochváliť
len málo európskych metropol. O to citlivejšie vnímajú Bratislavčania potrebu
zachovať tento kus živej prírody, kde
všetky generácie obyvateľov nachádzajú
priestor na rýchlo dostupnú rekreáciu
a šport. Ochranárske združenia spojili
sily, aby zabránili príliš intenzívnemu
hospodárskemu využívaniu lesa a nenávratnej premene územia pod taktovkou
developerov.
Obmedzenie vjazdu automobilov, vylúčenie novej výstavby, zastavenie ne-

zmyselných stavebných projektov a zníženie ročnej ťažby dreva v Mestských
lesoch na tretinu. To sú hlavné požiadavky iniciatívy Zachráňme Železnú studienku a Vydricu. Aktivisti presadzujú
vytvorenie bezzásahových území v rámci lesoparku, obnovenie certifikácie FSC
a účasť verejnosti na príprave nového
programu starostlivosti o les.
Iniciatívu podporili aj mestskí poslanci za Mestskú časť Bratislava – Nové
Mesto. „Na júnovom rokovaní zastupiteľstva sme rozhodli o dočasnom pozastavení ťažby dreva v Mestských lesoch
a predpokladám, že otázka ročného
objemu ťažby sa natrvalo vyrieši najneskôr v prvej polovici budúceho roka,“
skonštatoval poslanec Libor Gašpierik.
Prioritou je dosiahnuť, aby ľudí nevyháňali z mestských lesov nákladné autá,
kvílenie píl a rozjazdené lesné cesty.
„Lesopark by mal slúžiť cyklistom, bežcom, rodinám s deťmi. V lokalite, kde sa
pohybujú ľudia, je potrebné udržiavať
bezpečné turistické chodníky a v žiadnom prípade by rekreanti nemali prísť
do kolízie s poľovníkmi,“ hovorí poslanec Tomáš Korček. „Všetci túžime po
oddychu v prírode. Bratislava nemá do-

statok mestských parkov a les, ktorý ju
obklopuje, je už aj tak dosť namáhaný
vysokou mierou znečistenia ovzdušia.
Bolo by chybou pripustiť, aby zámery
niekoľkých jednotlivcov dostali prednosť pred záujmami verejnosti,“ dodáva
poslankyňa Katarína Augustinič.
(gak), snímky Jakub Mrva

Rezidencie PRI MÝTE

nový názov výstavby popri Račianskej
Výstavba obytného komplexu medzi
Škultétyho a Kominárskou ulicou sa
síce ešte nezačala, ale stavebné povolenie sa očakáva onedlho – na rozhraní
rokov 2014 a 2015. Investor po získaní územného rozhodnutia otvoril pri
Račianskej ulici „showroom“ a eviduje už záujemcov o prvé byty v štyroch
šesť až osempodlažných bytových domoch. Tie vybuduje v prvej fáze výstavby, druhá fáza má nasledovať o deväť
mesiacov.
Nové pomenovanie budúceho komplexu - Rezidencie Pri mýte – je, dúfajme, už
definitívne. (Aj v HLAS-e sme pred časom
spomínali najprv megalomanský projekt
Slovany, neskôr obytný súbor Škultétyho.) Súčasný projekt výstavby na tejto časti vyprázdneného územia neďaleko Filiál-

ky sa tak chce odlíšiť jednak od minulých
projektov, jednak od budúcich susedov
na území popri Račianskej. Čím sa od širšieho okolia už nebude odlišovať, je výška
zástavby, rešpektujúca výškovú úroveň
sídliska na druhej strane ulice.
Na tlačovej konferencii zvolanej po
otvorení predajného miesta sa novinári
zaujímali aj o využitie sumy 230-tisíc, ktorú investor venoval Novému Mestu na časť
„vyvolaných investícií“. Starosta Rudolf
Kusý vidí zatiaľ uplatnenie týchto prostriedkov takto: „Chceme nimi podporiť
investičné zámery mestskej časti v bezprostrednom okolí projektu, vyvolané
budúcou zvýšenou koncentráciou obyvateľstva. Predovšetkým v materských
školách – v škôlke na Šuňavcovej sa žiada rekonštrukcia sociálnych zariadení,

na Legerského a Pionierskej sú ešte aktuálne stavebné práce a nákup vybavenia.
Plánujeme podporiť aj škôlku na Šancovej a knižnicu na Pionierskej. Potrebné
je doplniť vybavenie Klubu dôchodcov
na Sibírskej ulici, vybudovať detské ihrisko i výbeh pre psy. Vo vnútrobloku
na Kominárskej sa žiada rekonštrukcia
športoviska a pred bytovými domami
na Račianskej obnova predzáhradiek.
To všetko popri naliehavých drobnejších
opravách a iných verejnoprospešných zámeroch mestskej časti v okolí komplexu...“
Okrem iného je zrejme cieľom vyvážiť
obyvateľom v tejto štvrti záťaž spôsobenú výstavbou v bezprostrednej blízkosti
zvýšenou starostlivosťou o ich životné
podmienky.
Viera Vojtková
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Novomešťania brigádovali
Na jar a na jeseň v Novom Meste venujeme viac pozornosti čistote ulíc a úprave zelene. Tento rok máme za sebou brigádu na Račianskom mýte aj za areálom
Základnej školy Odborárska.
„Nejde o plochu mestskej časti, patrí
Istrochemu. Ale tento kúsok zelene je
hneď za plotom našej základnej školy,
preto chceme, aby tu bolo čisto a bezpečne,“ hovorí poslanec Richard Mikulec.
Zeleň čistili spolu so Zelenou hliadkou
a občianskym združením Dimitrovka.

Po redakčnej uzávierke Hlasu sa ešte
uskutočnili brigády v Mierovej kolónii
a na Kolibe. Čaká nás aj vysádzanie stromov na Račianskej ulici - už tradičné.
Keďže táto dopravná tepna patrí hlavnému mestu, mestská časť tu nemôže
stromy vysádzať. Darí sa to však občianskemu združeniu Biely kríž s miestnym
poslancom Stanislavom Winklerom každý rok získavajú peniaze na obnovu
stromoradia.
(red), snímky Martin Marenčin

Pomôcť prišli aj viacerí miestni poslanci. Na snímke Stanislav Winkler
a Richard Mikulec

Nezabudli ste
hubiť škodcov?
Na jar i v jeseni – dvakrát ročne je potrebná preventívna deratizácia, teda
celoplošné regulovanie živočíšnych
škodcov, aby sa nepremnožili a neohrozovali tak verejné zdravie prenosnými
chorobami. Opäť nám to pripomína Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Bratislava – výzva platí do 15. novembra 2014. Povinnosť starať sa o deratizáciu vyplýva zo zákona pre obce (na
verejných priestranstvách), pre podnikateľov a právnické osoby (v objektoch,
ktoré vlastnia alebo spravujú, v rozvodoch a areáloch na podnikanie a bývanie, v zariadeniach rozličného druhu)
i pre bežných občanov (na pozemkoch
a v objektoch, kde chovajú hospodárske
zvieratá, prípadne i v pivniciach obytných objektov). Jedine občania môžu
vykonávať deratizáciu svojpomocne,
biocídnymi prípravkami z obchodnej
siete. Prvé dve spomenuté kategórie sú
povinné obrátiť sa na firmy oprávnené
na profesionálne regulovanie živočíšnych škodcov.
(red)
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Aby ohorky z ulíc zmizli
Pred rokom sa v Novom Meste objavili nové smetné koše. Sú z robustného
materiálu, aby odolali poveternostným
vplyvom aj vandalizmu. Ich zaujímavým
prvkom je „popolník“ – trubica v tvare
cigarety, ktorá vo vnútri prechádza celým telom smetnej nádoby a má špeciálnu protipožiarnu úpravu. „Vyšli sme
v ústrety fajčiarom a verím, že nám to
vrátia vo forme vyššej disciplíny,“ povedal hovorca mestskej časti Marek Tettinger. „V obyčajných smetných nádobách
sa ľahko rozhorí oheň, keď niekto zahodí horiacu cigaretu. Či už ide o nevšímavosť alebo vandalizmus, opravy
nás stoja nemálo peňazí,“ doplnil. Nové
smetné nádoby videl starosta Kusý pred
časom vo Viedni. U nás sa objednať nedali, tak oslovil najprv mesto Viedeň, potom
výrobcu, či by nám ich nedali. Nedali, tak
napísal rakúskym firmám pôsobiacim na
Slovensku. Jednej z nich sa to zapáčilo
a zaplatila nám prvých 50 košov.
Od ďalšieho sponzora sme teraz získali ako súčasť balíka vyvolaných investícií
ďalších 50 kusov v hodnote približne
10-tisíc eur. Umiestnime ich tak ako

v minulom roku tam, kde je veľa odhodených ohorkov, alebo na miesta, kde by
malo čistotu zabezpečovať hlavné mesto,
ktoré na nákup košov nemá peniaze.
V minulom roku sme tak koše umiestnili
na mestských komunikáciách Stromová, Odborárska a Nobelova. Tento rok
pribudnú na Podkolibskej a Jeséniovej
ulici, ktoré tiež patria mestu, nie našej
mestskej časti.
(red)

Štvrtý Deň Dimitrovky sa vydaril

Obyvatelia sídliska Dimitrovka udržiavajú o čosi bližšie susedské vzťahy, než
je obvyklé, pravdepodobne aj preto, že
mnohí z nich sú bývalí kolegovia. Priateľské kontakty rozvíjajú aj so susedmi

z Bieleho kríža a Mierovej kolónie, čo
sa zreteľne prejavuje na spoločných
brigádach, kde o usilovné ruky nebýva núdza. Na Deň Dimitrovky, ktorý sa
tu 4. októbra konal už po štvrtý raz, sa
v školskom areáli na Odborárskej zišlo viac než 400 obyvateľov zo všetkých
troch sídlisk a spolu s nimi predstavitelia
mestskej časti i miestnej samosprávy.
Keďže tunajšiu základnú školu čaká
v najbližších mesiacoch rozsiahla rekonštrukcia, vedúca útvaru štrukturálnych
fondov a verejného obstarávania Daša
Effenbergerová predstavila pripravované zmeny a poskytla rodičom podrobné
informácie.
Program, o ktorý sa postarala mestská
časť v spolupráci s miestnym občianskym združením a niekoľkými dobrovoľníkmi, ponúkol každému čosi zaujímavé.
Tých najmenších potešili detské atrakcie
a ručne poháňaný kolotoč. O čosi staršia
mládež dala prednosť bicyklom, stolnému tenisu či preháňaniu helikoptéry na
diaľkové ovládanie. A komu sa do športovania nechcelo, riešil hlavolamy alebo súťažil vo vedomostnom kvíze. Malí
aj veľkí so zatajeným dychom sledovali
akrobatickú šou cyklotrialistu Michala Pokorného, dobrú náladu podporila
hudobná skupina Felicitys. Za všetkých
účastníkov zhrnula dojmy pani Henrieta, mamička dvoch školákov: „Cítili
sme sa výborne, chlapci si vyrobili šar-

kany a celý deň sa naháňali na čerstvom vzduchu. Potom ocenili aj chleby
s masťou, jabĺčka a iné dobroty, ktorými organizátori podčiarkli domácku
atmosféru.“
Poďakovanie patrí aj miestnym podnikateľom, ktorí sa do príprav zapojili na
žiadosť predsedu OZ Dimitrovka pána
Dušana Žáka a venovali zaujímavé ceny
do tomboly.
Jana Škutková
Snímky Martin Marenčin

Slávnostné dopoludnie pre najmenších
V stredu 24. septembra sa Stredisko
kultúry na Vajnorskej opäť zaplnilo
najmladšími Novomešťanmi. Ako nových občiankov ich tu privítali starosta Rudolf Kusý so zástupcami miestnej
samosprávy, pracovníci mestskej časti,
ale aj deti zo Základnej školy na Českej ulici. Školáčky, ktoré od dnešných
novorodencov delí ešte len zopár rôčkov, si pre hostí pripravili básničku
o bábätkách a na flautách im zapískali
príhodnú skladbu Mammamia.
Miškovia, Samkovia či Adamkovia,
Karolínky, Alžbetky a Olívie, to sú
podľa vedúcej sociálneho oddelenia
Gabriely Vojtechovej mená, ktoré momentálne hrajú prím. „Detičky vyrastú
veľmi rýchlo, čas sa nedá zastaviť

a niekedy je nám ľúto, že sme ich nefotili viac. Prajem im hlavne dobré
zdravie, šťastných a milujúcich rodičov, pretože to je to najdôležitejšie,“
prihovoril sa rodičom starosta. Spolu
s miestnymi poslankyňami a poslancami odovzdal mamičkám ružu a deťom
príspevok 200 eur. S úsmevom dodal,
že oteckom dajú to, čo budú (deti)
najviac potrebovať, teda podbradník
a hrkálku.
Trojmesačné dvojčatá Adamko a Tomáško si hneď po slávnosti nekompromisne vypýtali fľaštičku s mliekom.
Mamičke ochotne pomáhali babičky,
a tak sa všetko stihlo bez problémov.
Štvormesačný Ondrík nemal hlad, po
celý čas sa smial, akoby rozumel všet-

kému, čo sa okolo dialo. Ak mu smiech
vydrží až do dospelosti, možno z neho
vyrastie umelec, ktorý v Stredisku kultúry, kde ho práve privítali, bude dobrú náladu rozdávať.
Jana Škutková
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Výdaj stravy bezdomovcom na Račianskom mýte sa končí
Výdaj teplej stravy ľuďom bez domova,
ktorý po niekoľko rokov zabezpečovalo Občianske združenie Vagus v spolupráci s Občianskym združením Kresťania v meste
v parku na Račianskom mýte, sa v priebehu novembra presťahuje z tejto lokality do

inej mestskej časti. Ako vysvetlil predseda
združenia OZ Vagus Sergej Kára, sociálni
pracovníci dobudovali v tomto roku denné
a integračné centrum Domec na Mýtnej ulici. Tu budú poskytovať stravu, ktorú v rámci
pracovnej terapie pripravia samotní ľudia

Jeseň v Detskom centre Ihrisko
Program plný pohody je pre malých
aj veľkých pripravený v DC Ihrisko na
Halašovej 25/A.
Kurzy pre rodičov s deťmi:
• MASÁŽE DOJČIAT od 6 týždňov do
1 roka na podporu imunity, schopnosti učiť sa, odbúrania stresu
• YAMAHA – hudobná škola pre deti od
4 mesiacov do 6 rokov
• BABY BALANCE - hudobno-pohybové cvičenie pre deti od 6 mesiacov do
3 rokov
• MAMA, UČ MA! – Montessori dielničky: zážitkovo-vzdelávací program od
1 do 6 rokov

• HAPPY ENGLISH pre deti 		
od 2 - 3 rokov
• TANEČNÁ PRÍPRAVKA pre deti 		
od 3 – 5 rokov
• FRANCÚZŠTINA - Vekové skupiny od
5 rokov s možnosťou individuálnej
výučby
Kurzy pre dospelých:
• JOGA, relaxačné cvičenie každý utorok
• HÁČKOVANIE, minimálny počet
2 osoby
• HOMEOPATIA S DENI, minimálny
počet 4 osoby
• VARÍME ZDRAVO A CHUTNE, 		
každý utorok príprava rawfood jedál

v núdzi, čo im pomôže získavať pracovné
návyky na opätovné začlenenie do spoločnosti. Výdaj stravy z parku na Račianskom
mýte presmerujú do vzdialenejšej oblasti
Bratislavy, kde sú tieto služby potrebnejšie.
(jš)

• MASÁŽE - termín si dohodnite 		
telefonicky
Počas kurzov pre dospelých možno nechať dieťa v herni s dozorom za bežný
poplatok.
Viac informácií na www.dcihrisko.sk

Snímka Kristína Horváthová

Do nákupného centra, nie však na nákupy!
Svetové moderné nákupné centrá nie sú len o obchodoch a službách. Vedeli ste, že v Európe
existujú už dve centrá, kde je v prevádzke dokonca aj edukačný projekt varenia? A jedno z nich
je v bratislavskom Polus City Center!

Inzercia 11–01–2014

„Polus sa snaží byť inovátorom, udáva správne a moderné trendy. Zákazníkom ponúka projekty, ktoré im umožnia
niečo sa naučiť, dozvedieť, a pritom sa
i zabaviť. Už takmer rok u nás funguje
nekomerčná škola varenia pod názvom
RADOSŤ VARIŤ, prešlo ňou viac než 600
účastníkov. Za dôležitý a hodnotný považujeme aj druhý edukačný projekt Digipoint, ktorý sme založili spolu s partnermi
Microsoft a fakultou FIIT STU. Tu sa nám
podarilo skĺbiť edukáciu a prezentáciu
technologického pokroku,“ uviedla Monika Karoliová, marketingová riaditeľka.
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Ak sa chcete naučiť variť moderne,
zdravo a chutne, kurzy v Škole varenia v Poluse sú práve pre vás! Čakajú
na vás kurzy pre mamičky, exotické kuchyne z celého sveta, varenie bez lepku
a laktózy, lahodné vege i šťavnaté steaky
či aktuálny trend raw. To všetko pod vedením renomovaných lektorov, výživových poradcov, autorov kuchárskych kníh
a mediálnych osobností. Aktuálny harmonogram nájdete na www.polus.sk
Môžu nové technológie zaujímať
seniorov, deti a rodičov, telesne postihnutých? V Polus City Center si myslia, že áno, a ponúkajú na jeseň akcie IT
pre seniorov, programovací víkend pre
deti, IT pre zdravotne postihnutých, logoškôlku, Svetový deň hrania. Viac zistíte
na www.digipoint.sk
Pre dámy niečo špeciálne. Chcete
zmeniť imidž, štýl obliekania, ale
neviete, ako na to? Zverte svoju krásu do rúk skúsenej módnej stylistky,
kaderníčky a vizážistky. Každý mesiac

zmeníme niekoľko zákazníčok na kráľovné krásy v projekte JA a moje nové JA.
Stačí, ak pošlete svoje foto a kontakt na
radostzaziarit@poluscitycenter.sk
A to najlepšie na záver! Viete, že
šetriť sa dá pri každom nákupe? Polus
ponúka klubovú kartu, ktorá na váš účet
vráti časť peňazí za nákup. Kartu môžete
uplatniť až v 70-ich prevádzkach Polusu.
Všetky informácie o projektoch
v Polus City Center aj POLUS KLUB
nájdete na www.polus.sk alebo na
Facebooku.

Deti sa učia už aj po taliansky

Sobota na
školskom dvore

Základná škola na Cádrovej sa od nového školského roka delí o svoje priestory
s detským centrom Fiorellini, ktoré slávnostne otvorili 25. septembra. Okrem
angličtiny sa tu deti vo veku od dvoch
do šiestich rokov učia komunikovať v talianskom jazyku. Zakladateľky centra
PaedDr. Jana Asaro, Ing. Jana Ghelli a
Ing. Miriam Iffková zrealizovali projekt v
relatívne krátkom čase. Priestory si zrekonštruovali na vlastné náklady a podieľajú sa aj na nákladoch školy. Triedy sa
prvýkrát naplnili deťmi počas októbra
2014. „Taliančina patrí medzi najštudovanejšie a najpoužívanejšie svetové
jazyky - otvára dvere k bohatej talianskej kultúre. V centre budú pôsobiť aj
lektori a učitelia zo zahraničia, aby sa
deti stretávali s talianskou realitou pri
bežných každodenných činnostiach,“

hovorí PaedDr. Jana Asaro.
Na slávnostnom otvorení sa okrem zástupcov mestskej časti zúčastnili predstavitelia talianskej komunity na Slovensku. Už od štádia príprav morálne
podporovali vznik nového predškolského zariadenia pani Flavia Bigi, manželka
veľvyslanca Talianskej republiky v SR,
riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu Antonia Grande a Giorgio Dovigi,
hlavný sekretár Taliansko-slovenskej obchodnej komory.
Rodičia malých detí, ktorí majú záujem o bližšie informácie, ich získajú na
stránke www.centrumfiorellini.sk, na
telefónnom čísle 0948 504 256, alebo
sa na centrum môžu obrátiť e-mailom:
info@centrumfiorellini.sk
Jana Ghelli
Snímka Jana Škutková

Neformálne stretnutie detí, pedagógov a rodičov zo školy na Riazanskej
a z materskej školy na Letnej rozveselilo v sobotu 20. septembra školský
dvor smiechom a pestrými farbami.
Pre deti boli pripravené tvorivé dielničky, nafukovací hrad, športové súťaže aj maľovanie tváričiek. Otcovia
a mamy vyrábali so svojimi ratolesťami šarkany, tekvicové svetlonosy, kytice zo sušených rastlín, ale aj prešovali
hroznovú šťavu, ktorá k tomuto obdobiu prirodzene patrí.
Jana Škutková
Snímka Martin Marenčin

Aká bola škola pred sedemdesiatimi rokmi?
Deti sú opäť v laviciach a školský
zvonec má pre koho zvoniť. Pre všetkých dnešných, ale aj bývalých žiakov
pripravilo obchodné centrum Centrál
v spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky zaujímavé pripomenutie, ako
to v škole vyzeralo v minulom storočí.
Pretože nie vždy mali žiaci toľko farebných pier a zošitov, aby mohli škrabopisovať. Boli časy, keď si museli vystačiť
s tabuľkou a griflíkom alebo s papierom a brkom. A k slovu občas prišla aj
trstenička!
Ukážkovú triedu, výstavku školských
pomôcok, zošitov a učebníc z obdobia svojich prastarých rodičov mohli

bratislavskí žiaci navštíviť 25. septembra. Vyskúšali si písanie v hlaholike,
rozlúštili zopár hlavolamov a hádaniek.
Na podujatí sa zúčastnili aj knihovníčky z novomestskej knižnice, ktoré zaujali poslucháčov čítaním detských kníh
zo školského prostredia. „Veľmi radi
prichádzame s knihami na podobné
akcie, medzi malými i veľkými návštevníkmi nachádzame našich budúcich členov a čitateľov. V knihovníckej
práci má dôležité miesto aj prezentácia našich aktivít,“ uviedla vedúca
knižnice Jana Vozníková.
(jš)
Snímka Petra Bohuslavská
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Klub „prvolezec“ má 55

Na Slovensku máme vo zvyku všetko rušiť a začínať odznova, a tak je vek nášho najstaršieho klubu dôchodcov v Novom Meste
priam neuveriteľný. Založili ho 29. augusta
1959 (!) a dlho bol jediným klubom v obvode. Chodili ho vtedy obdivovať zblízka
i zďaleka, dokonca zo zahraničia, ako to
opísala vo svojej spomienkovej štúdii pani
Ema Jurečková, dlhoročná kronikárka. Už
v prvom období mal klub okolo sto členov - priťahoval nielen ako novinka, ale aj
svojím na tie časy exkluzívnym vybavením,
rádiom i televíziou.
Jubileum svedčiace o dlhoročnej tradícii
oslávili dnešní členovia 2. októbra v Dome
športu, ako sa patrí - s muzikou, kyticami,
ďakovnými slovami, pohostením i pohárom vína, tu a tam aj so štipkou dojatia. Nikoho neprekvapilo, keď sa starosta Rudolf
Kusý v príhovore priznal, že na klub na Vajnorskej je mimoriadne hrdý. Zaželal im to
najcennejšie – veľa dobrých členov. Lebo
klub, to sú predovšetkým ľudia, ich stretnutia, kontakty a vzťahy.
Na Vajnorskej majú celý rad „skalných“
členov. Pani Erna Kocourová napríklad
vraví: „Chodím sem už od deväťdesiateho
roku, dovtedy sme sa stretávali vo zväze
žien na Makovického. Človek si zvykne
na pravidelné kontakty s ľuďmi, a tak
keď to tam zaniklo, chýbali mi, hľadala

som nové. V tomto klube ma ženy pritiahli
k ručným prácam, tie sú tu vo veľkej obľube. Naše čipkárky a „dratárky“ (ženy pracujúce s drôtikmi a kamienkami) dokážu
stvoriť úžasné ozdoby.“
Pani Ružena Apalovičová je vraj členkou
najmenej desať rokov, ba už jej matka sem
kedysi chodila. „Ručné práce sú tu vskutku
na vysokej úrovni,“ chváli. „Od pani Kocourovej mám doma dva krásne dary – paličkované náboženské motívy.“
Pán Marin Savov prišiel pred časom
z iného klubu – za šachom, ktorým je klub
na Vajnorskej v rámci Bratislavy vychýrený.
Keď sa nehrá šach, zvyčajne vraj číta. Ale je
medzi ľuďmi – „to je oveľa lepšie než trčať
doma,“ vraví.
„Človek je prosto tvor spoločenský,“ potvrdzuje pani Ema Jurečková., ktorá vraj
svoje členstvo môže rátať na desaťročia.
„Musíte komunikovať, inak to nejde.“ Bez
jej asistencie a pomoci sa nezaobíde jediné klubové podujatie. Má rada hry, ktoré
cibria úsudok a pamäť – krížovky, sudoku,
scrabble... Živšie, aktívnejšie obdobia klubového života závisia podľa nej najmä od
členov schopných podnecovať spoločnú
činnosť. Vtedy klubové kontakty neraz prerastú aj do súkromnej sféry, kde si ľudia potom vzájomne pomôžu, ak treba. Úlohou
vedúcej klubu je všetko toto koordinovať,
každého zo seniorov dokázať individuálne
osloviť, čo veru nie je ľahké.
Pani Ružena Deáková sa spočiatku zdráhala hovoriť, o klube vraj majú rozprávať
členovia, nie ona, ktorá ho vedie „len štyri
roky“. No potom sa nad otázkou predsa len
zamyslela: „Čo je na tejto práci najťažšie?
Myslím, že to, ako zapojiť všetkých – mladších i starších, aby spolupracovali.“ Recepty na to zrejme má, a to je skvelé, lebo výsledky sú potom hodné bohatej tradície.
Viera Vojtková, snímka Ján Borčin

Máte v poriadku poštovú schránku?
Občas sa objavia sťažnosti na poštové služby v Novom Meste. Viacerí obyvatelia sa s nimi
obracali na poslankyňu Dagmar Arvayovú, ktorá pracuje ako poštová doručovateľka. Tá napokon hľadala vysvetlenie u vedúcej hlavnej
pošty Bc. Alžbety Seböovej. Pani Seböová vidí
jedinú možnú príčinu nedodaných zásielok
v chýbajúcich alebo nefunkčných domových
listových schránkach. Pod funkčnými listovými schránkami sa rozumejú také, ktoré sú uzamykateľné, zabezpečia zásielku pred nečasom, vypadnutím i jednoduchým vykradnutím.
Ak schránka nie je funkčná, a teda hrozí stra12

ta, odcudzenie alebo poškodenie zásielky,
pošta je oprávnená odmietnuť jej doručenie.
V prípade, ak by klienti mali akékoľvek problémy s doručovaním, Slovenská pošta odporúča, aby o tom informovali na najbližšej pobočke pošty.
Platí to aj pri našom časopise, ak HLAS
Nového Mesta nedostávate pravidelne, hoci
patrí do domácnosti každého obyvateľa mestskej časti. Osobitným prípadom sú uzamknuté
bytové domy, kde o distribúcii hromadne dodaných výtlačkov časopisu rozhoduje správca
alebo domový dôverník.
(red)

Koláče, čo sa
srdca chytajú
Nikdy nezabudnem na vôňu babičkinej kuchyne, keď piekla svoju „rozprávkovú“ jablkovú štrúdľu. Ponúkala
ma: „Ochutnaj, až sa srdca chytá“,
a vôbec nepreháňala!
V sobotu 11. októbra mi túto spomienku oživili členky klubov seniorov, keď v tržnici na Trnavskom mýte
rozbalili všakovaké dobroty. Počas
župného Jablkového hodovania ukázali, že jabĺčka patria k tradičným
plodom nášho regiónu a dá sa z nich
pripraviť toľko maškŕt, ako vari zo
žiadneho iného ovocia. „Ak chcete
upiecť naozaj dobré pité, musíte dať
do cesta za lyžicu smotany,“ prezradila mi svoje tajomstvo šéfka klubu na
Sibírskej pani Erösová a po ochutnaní som o jej slovách nepochybovala.
„Fakt výborné!“ pochválili vysokoškoláčky Jana a Simona jablkovo-gaštanové pochúťky od pani Friebeiszovej a pani Polčicovej, vychýrených
cukrárok z DC Stromová. „Prečítali
sme si o podujatí na internete a prišli
sme sa odmeniť za úspešnú skúšku,“
smiali sa študentky. Na jazyku sa len
tak rozplynuli grófkine rezy „dievčat“ z Vajnorskej, čokoládová gulička
Jolanky Zvarovej z DC Športová či
rezy Ľubky Kučerovej z klubu Zlatý
dážď na Račianskej. Aké boli ružičky
z lístkového cesta a jablkovo-višňová
štrúdľa, som nestihla ochutnať. Určite
skvelé, veď sa vypredali skôr, než sa
Jablkové hodovanie oficiálne začalo!
Šikovné a usilovné ženy z novomestských centier seniorov pripravili spolu viac než 35 druhov dezertov. Hold
im za to vzdali návštevníci tržnice,
ktorí maškrtili a vďačne si oblizovali
prsty, pri čom im skupina Saturn vyhrávala evergreeny.
Jana Škutková
Snímka Martin Marenčin

Hudobná kytica pre jubilantov
Prejavy úcty, vďaky, k tomu pár nezabudnuteľných piesní z mladosti, ktoré
všetkých potešia, podčiarkli slávnostnú
atmosféru septembrového popoludnia
pre jubilantov. Veď ako vo svojom príhovore povedal starosta Rudolf Kusý,
stretnutia najstarších obyvateľov na-

šej mestskej časti majú byť chvíľami
príjemných spomienok i priateľských
stretnutí.
V novomestskom Stredisku kultúry
sa zišlo aj pätnásť oslávencov, ktorí už
zaznamenali deviaty krížik. Najstaršej
prítomnej dáme, stále čulej 97-ročnej
Štefánii Moravčíkovej, patrila zvláštna
gratulácia s tortou a kyticou. Zástupcovia samosprávy popriali všetkým, aby
sa ešte dlho tešili z dobrého zdravia
a užívali si pekné okamihy so svojimi
najbližšími.
O nádherný kultúrny zážitok sa postarali sólista opery Slovenského národného divadla Ivan Ožvát, operná
speváčka Mária Rychlová a koncertný
klavirista Matej Vrábel. Melódie z operiet Gejzu Dusíka či piesne Františka
Krištofa Veselého si všetci vypočuli
s dojatím a umelcov odmenili srdečným potleskom.
Text a snímka Jana Škutková

Galakoncert
4. novembra!

Seniorom zaspieva
Leona Machálková a spol.
Jeseň v Novom Meste už tradične patrí
seniorom. Mestská časť pre nich opäť pripravila sériu kultúrnych a spoločenských
podujatí, ktorých tradičným vrcholom bude
GALAKONCERT ÚCTY K STARŠÍM. Uskutoční sa v utorok 4. novembra vo veľkej
sále Istropolisu na Trnavskom mýte č. 1.
Za sprievodu orchestra zaspievajú legendárne piesne skvelí speváci Leona Machálková. Mirka Partlová, Ján Slezák a Marián
Vojtko. Vstup je len na rezerváciu, rezervované lístky si ich držitelia môžu vyzdvihnúť
už hodinu (cca od 14.15 – 14.30 h) pred
predstavením v infostánku mestskej časti
Nové Mesto priamo v Istropolise. Ak ste si
lístok nestihli rezervovať, môžete sa informovať o prípadných voľných vstupenkách
na telefónnom čísle 02/49 253 424.
Prajeme vám príjemný kultúrny zážitok.

Na Športovej sa predviedli záhradkári
V Dennom centre na Športovej sme mali
17. septembra výstavu Plody našej záhrady.
Neveľká, no vkusne aranžovaná prehliadka
obsahovala 97 exponátov - ovocie, zeleninu,
kvety – a hýrila všetkými farbami jesene. Vo
výsledkoch tohtoročnej sezóny v záhradkách
desiatich členov centra sa odrážal kus dobre
vykonanej práce, dlhé hodiny v prírode a telesné aktivity podporujúce zdravie. Najusilovnejší boli manželia Gašparíkovci, ktorí dodali

18 exponátov. Po zásluhe boli ocenení, ale aj
ostatní vystavovatelia dostali milú pozornosť.
Podujatie zorganizoval a úspešne manažoval člen samosprávy Karol Bojčev v spolupráci
s vedúcou centra pani Jolanou Zvarovou. Neoddeliteľnou súčasťou výstavy bolo spoločenské posedenie členov klubu s hosťami vydareného podujatia, ktoré malý sviatok našich
záhradkárov ukončilo.
Ján Pätoprstý, snímka Jana Škutková

,

Knihy, ktoré vás budú bavit....až do poslednej strany!
-15%

viac ako 70 000 kníh
-20%

expresné doručenie
akcie a skvelé zľavy
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-21%
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Bezdomovci, školáci
a zanedbaný priestor
V októbri 2013 som sa aj vďaka jednej aktívnej učiteľke
dopracoval k vízii postaviť komunitný kompostér a zrevitalizovať bývalú školskú záhradku pre deti na Základnej škole Sibírska. Vtedy tam boli akurát vyhodené kvetiny, popadané ovocie, zopár preživších rastlín, a hlavne miesta, kam rôzni ľudia
chodili na potrebu.
V októbri 2013 to teda na mieste vyzeralo takto:

Vďaka Kancelárii pre participáciu
verejnosti na novomestskom úrade sa
tohto miesta mohli ujať miestni ľudia
a organizácie. V rámci procesu participatívneho rozpočtu totiž vznikol zaujímavý projekt s názvom Pestujeme
dobro(tky). K môjmu pôvodnému zámeru, teda k revitalizácii zanedbaného
priestoru a vybudovaniu kompostéra
pribudol vďaka občianskemu združeniu Vagus nový skvelý nápad. Zapojiť
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do prác na revitalizácii a ďalšej starostlivosti o tento priestor ľudí bez domova
a postupne snáď aj ďalšie miestne komunity, napríklad neďaleké seniorské
centrum.
A tak v septembri 2014 ľudia bez domova koordinovaní OZ Vagus odviedli
naozaj ťažkú prácu.
A deti zo školy na Sibírskej? Tie sa presvedčia, že jedlo nerastie v supermarketoch a naučia sa pestovať rastliny. Presne
tak, ako sme to robili aj my pred niekoľkými rokmi na pestovateľských prácach.
A deti s radosťou a nadšením sadili.
Na pozemku bude vybudovaný aj
kompostér, kde sa deti budú môcť naučiť zhodnocovať organický odpad a následne ho využívať pri pestovaní. Dozvedia sa tak viac o prírodných cykloch
a využití pestovaných rastlín a školská
kuchyňa sa stane príkladom separovania organického odpadu, ktorý
snáď inšpiruje aj ďalšie školy v Novom
Meste.
Juraj Melichar
Snímka (dole) Martin Marenčin

POzastávka

O zámere projektu informačných tabúľ
umiestnených na zastávkach MHD sme
vás už stručne informovali. A keďže ide
o aktivitu, ktorá si vyžaduje spoluprácu
s bratislavským Dopravným podnikom,
jej priebeh sa skomplikoval ešte viac než
pri iných projektoch podporených v rámci
participatívneho rozpočtu.
V súčasnosti sa skupina nadšencov POzastávky vytrvalo pokúša dohodnúť stretnutie a spoluprácu so spomínaným Dopravným podnikom Bratislava, aby získali
povolenie na inštaláciu informačných tabúľ prinášajúcich zaujímavosti o názvoch
zastávok v Novom Meste.
S predstaviteľmi Namaľuj CITY zo Študentského parlamentu mladých sa im
podarilo dohodnúť sa na predbežnej spolupráci - inštalovať prvé tabule v dvoch
lokalitách v Novom Meste, ktoré sa v rámci Namaľuj CITY už revitalizovali. Vznikol
tak návrh prvej modelovej tabule so zaujímavým textom o Železničnej stanici Nové
Mesto a tematickou grafikou. Druhou je
zastávka Kukučínova.
Žiadosť o povolenie na ich inštaláciu
a spoluprácu so všetkými podrobnými
podkladmi a informáciami zaslal projektový tím Dopravnému podniku už dávnejšie. Spolu s nimi tak dúfame, že už
čoskoro budeme môcť vypĺňať čas ľuďom
čakajúcim na spoj čítaním rozličných zaujímavých informácií, ktoré nám priblížia genius loci konkrétnych lokalít našej
mestskej časti.
Lukáš Bulko

Poslanci zásadne nesúhlasia
so zmenami daňových príjmov VÚC
Poslanci Bratislavského kraja zhodne
vyjadrili zásadný nesúhlas s predloženým návrhom zákona o dani z motorových vozidiel, podľa ktorého príde župa
v najbližších štyroch rokoch o 25 mil. €
a každý ďalší rok o 10 mil. €. Návrh
Ministerstva financií SR vnímajú ako
čisto politické rozhodnutie Vlády SR bez
ohľadu na záujmy a potreby občanov
Bratislavského kraja. Župa očakáva
zhoršenie verejných služieb v doprave,
školstve aj sociálnej starostlivosti.

stredníctvom vyššieho podielu na dani
z príjmu fyzických osôb (DPFO). Túto
kompenzáciu deklaruje MF SR pre VÚC
ako celok v plnej výške, avšak jej prerozdelenie bude silne negatívne pre BSK
a dočasne pozitívne pre všetky ostatné
kraje. Už podľa súčasného systému prerozdeľovania DPFO je BSK solidárny voči
ostatným regiónom. V Bratislavskom kraji vybral štát na dani z príjmu fyzických
osôb ročne takmer 200 mil. €, naspäť mu
dáva len 33 mil. €.

„Poslanci naprieč celým politickým
spektrom odmietli zlý návrh vlády, na
ktorý v konečnom dôsledku doplatia
obyčajní ľudia. Oceňujem, že v záujme
zvyšovania kvality života občanov sme
dokázali odhodiť stranícke tričká, zabudnúť na trenice, odmietnuť to, čo nás
rozdeľuje a spojili sme sily v prospech
študentov, dôchodcov, rodín či ľudí,
ktorí svojou každodennou prácou udržiavajú v chode všetky naše regióny,“
zdôraznil bratislavský župan Pavol Frešo.
Krajskí poslanci žiadajú poslancov NR
SR, aby návrh zákona neschválili. V prípade, že bude schválený, poverili predsedu
BSK Pavla Freša, aby požiadal prezidenta
SR o jeho vrátenie do parlamentu.
Výšku dane si dnes určujú regióny a je
to jediná daň, na ktorú majú regióny ešte
dosah. Od januára bude centralizovaná
a jej výška pre kraje bude jednotná. Tento
systém najviac poškodí BSK. Výpadok pre
VÚC chce Vláda SR kompenzovať pro-

„Bratislavská župa vždy zodpovedne
pristupovala k financiám. Snažili sme
sa za uplynulé obdobie stabilizovať financovanie župy rôznymi opatreniami, zefektívniť činnosť župy. V žiadnom
prípade nemôžem súhlasiť s tým, aby
sme prišli o takú veľkú čiastku, ktorá
za nadchádzajúce štyri roky predstavuje približne 25 miliónov eur,“ uviedla
vicežupanka Gabriella Németh (SMK).
„Myslím si, že zákon, ktorý pripravilo
ministerstvo financií, nám zoberie veľa
peňazí, tým pádom nemôžeme rekonštruovať školy, nebudeme mať na dopravu dosť peňazí, ani sociálne zariadenia nebudú mať peniaze. Čiže ľudia
pocítia výpadok peňazí. A je mi naozaj
ľúto, že tým chce vláda ničiť Bratislavu
a celý Bratislavský kraj,“ skonštatoval
vicežupan Martin Zaťovič (SDKÚ-DS).
„Tento problém nie je len o dani z príjmov za motorové vozidlá v Bratislav-

skom kraji. Treba vidieť širšie súvislosti. Je to vlastne o financovaní hlavného
mesta Bratislavy. Ak by sa financovanie
nastavilo tak, ako to má byť, tak sa môžeme baviť aj o daniach, aby sa to prerozdeľovalo iným spôsobom, ale pokým
Bratislava nedostane tie financie, ktoré
by jej aj patrili v rámci celého Slovenska, tak potom je to problém,“ povedala podpredsedníčka Alžbeta Ožvaldová
(MOST-HÍD).
„Keďže Fico nedobyl Bratislavský samosprávny kraj, tak sa snaží dobyť pre
neho neobsadené územie prostredníctvom finančných nástrojov, to znamená škrtenia príjmov BSK. Tento návrh,
vládny návrh Smeru-SD, bude určite negatívne vplývať na rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a, samozrejme, aj samotnej Bratislavy,“ povedal
podpredseda BSK Igor Bendík (SaS).
Vicežupan Martin Berta (KDH) zároveň dodal, že Bratislavský kraj je v porovnaní s ostatnými župami znevýhodnený v oblasti čerpania eurofondov.
„Eurofondy máme vďaka vysokému
HDP obmedzené a nevieme ich čerpať,
čiže Bratislava tým trpí. Teraz sa ukazuje, že sám štát ide Bratislave a Bratislavskému kraju brať peniaze, ktoré nie
sú používané len na cesty, pretože to je
daň. Daň pre samosprávu je príjem ako
taký,“ podotkol.

Prehľad daňových príjmov jednotlivých VÚC v roku 2013
Kraj

Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský

DMV

DPFO

Daňové príjmy celkom

Rozdiel oproti BSK

13 483 394
34 591 928
12 988 880
18 731 139
14 681 763
13 352 464
15 746 017
16 524 324

61 615 277
32 850 594
57 427 426
54 876 863
65 615 169
45 100 936
41 744 055
51 730 456

75 624 167
67 442 521
70 416 306
73 608 002
80 296 932
58 453 400
57 490 072
68 254 780

8 181 646
2 973 785
6 165 481
12 854 411
- 8 989 121
- 9 952 449
812 259

Inzercia 11–03–2014

*údaje sumarizoval v priebehu roka Trnavský samosprávny kraj

Kým príjem z DMV v BSK je vyšší v porovnaní s ostatnými krajmi, príjem z DPFO
je oveľa nižší. BSK je znevýhodnený parametrami vzorca, ktorý nezohľadňuje
daňovú silu VÚC a až 38% výnosu DPFO
prerozdeľuje na základe kritérií nevýhod-

ných pre BSK, sú to napr. rozloha, obrátená hustota obyvateľstva, dĺžka cestnej
siete, vysoká intenzita tranzitnej a osobnej dopravy, okrem toho je výnos DPFO
pre BSK krátený koeficientom horizontálneho vyrovnania 0,9518 a prerozde-

lený v prospech ostatných VÚC. V roku
2013 bol celkový výnos DPFO pre župy
410 mil. €, pričom BSK sa na ňom podieľal sumou 199 mil. €, a naspäť mu bolo
prerozdelených len 32,9 mil. €.
(vb)
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Keď umenie lieči a liečba je umením
lého štátneho sanatória. Liečime tu
pacientov z celého Slovenska, je tu
najväčšie pracovisko onkologickej chirurgie, klinickej onkológie a ambulantnej chemoterapie. Zároveň sme
konzultačným centrom pre iné odborné
pracoviská.

V závere Kultúrneho leta sa Novomešťania stretli na Kuchajde so stánkom,
aký doteraz nezvykli vídať. Pracovníci
Národného onkologického ústavu tu
predstavili občianske združenie „Združenie priateľov NOÚ“. Svojimi aktivitami
podporuje starostlivosť o onkologických
pacientov financovaním prístrojového
vybavenia, zlepšovaním priestorov nemocnice, ale aj osvety a prevencie. Keďže toto medicínske zariadenie sídli na
území Nového Mesta, rozhodli sme sa
predstaviť ho bližšie a o rozhovor sme
požiadali riaditeľa ústavu MUDr. Jozefa
Dolinského.
Aké je postavenie NOÚ v systéme
zdravotníckych zariadení na Slovensku?
Národný onkologický ústav je najväčšou
onkologickou
nemocnicou
na Slovensku a po odbornej stránke
sme zároveň najvyššou inštitúciou.
Od roku 1990 sídli v priestore býva-

Pán riaditeľ, popri riadiacej práci
stále ordinujete, čo musí byť veľmi
náročné. Je dôvodom snaha zostať
v kontakte s medicínou?
Od začiatku mojej praxe pôsobím
v NOÚ. Ako klinický onkológ rozhodujem o liečbe pacienta, navrhujem podávanie chemoterapie. Vzťah medzi onkologickým pacientom a jeho lekárom je
dlhodobý, zvyknú si na seba a vytvorí
sa dôvera. Keď som prevzal funkciu
riaditeľa, nechcel som sklamať mojich
pacientov, bolo by to neseriózne. Preto
im aj dnes venujem približne 30 - 40 %
môjho času.
NOÚ hľadá finančné zdroje aj
mimo štátneho rozpočtu. Dá sa povedať, že robíte veľmi aktívny marketing, využívate internet, vydávate
letáky, svedčí o tom samo založenie
Združenia priateľov NOÚ. Ako to
prijímajú lekári a sestry, chápu snahy, ktoré sú predsa len mimo ich
profesie?
Myslím si, že dobre, no je to pre mňa
naďalej výzva. Cieľom nemocnice nie
je totiž len poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ale aj dosahovanie
dobrých výsledkov. Aj ako štátna nemocnica sme samostatná hospodárska
jednotka, ktorá sa musí o seba a svojich
ľudí postarať. V tomto duchu sa snažím motivovať zamestnancov. Viete,

problém financovania zdravotníctva je
celosvetový, veľké zahraničné nemocnice vždy majú viac zdrojov. Inšpirovala
ma skúsenosť z USA, kde pri medicínskych centrách existujú nadácie, často
ich zakladajú a prispievajú do nich
bohaté rodiny. Aj na Slovensku sú našimi mecenášmi bohatí ľudia. Väčšina
ľudí však začne konať, až keď získajú
konkrétnu skúsenosť s onkologickým
ochorením.
Ako sme na tom s výskytom onkologických ochorení na Slovensku?
Podľa posledných údajov z Národného onkologického registra z roku
2007 sa za dané obdobie zaznamenalo 28 000 nových prípadov rakoviny.
To znamená, že sa s chorobou stretla
prakticky každá rodina. A trend je, bohužiaľ, naďalej negatívny. No máme
21. storočie a je už načase odtabuizovať
túto tému. Aj keď ochorení stále pribúda, úmrtnosť klesá. Liečba rakoviny sa
významne mení, už počas 15-ich rokov
mojej praxe sa veľa dosiahlo.
Vďaka včasnému zachyteniu majú
pacienti podstatne väčšiu šancu na vyliečenie. Je dôležité, aby sme boli k svojmu zdraviu zodpovední, preto by napríklad každá žena po štyridsiatke mala
absolvovať preventívne mamografické
vyšetrenie najmenej raz za dva roky.
Dnes je rakovina prsníka v metastatickom štádiu skôr chronické ochorenie,
prognóza pacientok je často lepšia ako
u žien s inými vážnymi nenádorovými
ochoreniami.
U nás je tradičný veľmi nezdravý spôsob prípravy jedál, konzumujeme veľa
údených výrobkov, červeného mäsa,
mastných potravín. Keď sa k tomu pridá malá spotreba ovocia, zeleniny, nízky podiel vlákniny v strave a nedostatok pohybu, je to vražedná kombinácia.
To je jeden z dôvodov, prečo patríme ku
krajinám s najväčším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka. No keď
som začínal, mali sme jeden či dva lieky
na rakovinu hrubého čreva, dnes ich
je osem a dĺžka života sa päťnásobne
predĺžila.
Ste pomerne mladý riaditeľ, aké
myšlienky sa snažíte presadzovať
v komunikácii s verejnosťou?
Potrebujeme jasnú víziu, ktorým smerom sa uberať, ak chceme vybudovať
modernú dynamickú nemocnicu. Nie je
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to len o práci, musíme byť schopní dostať ciele aj výsledky k ľuďom. Vytvorili
sme novú komunikačnú stratégiu, ktorej súčasťou je aj nové logo a začali sme
používať slogan Umenie liečiť, snažíme
sa vtlačiť ústavu istú pečať. Aj prepojenie s naším občianskym združením
je hodnotové, keďže jeho motívom je
Umenie pomáhať.
Slovo umenie sme nezvolili náhodne.
V ústave sa nachádza unikátna umelecká zbierka obrazov, sôch, fotografií
či gobelínov, veľa z nich vlastnilo bývalé štátne sanatórium. Sú v nej diela od
Želibského, Hálu, Kollára, Alexyho,
Čemického, Kompánka, pred budovou
je krásna Bartfayova socha. Niektorí
umelci boli našimi pacientmi a darovali nám svoje práce. V priestoroch ambulantnej chemoterapie sme vystavili
80 diel od 33 slovenských výtvarníkov.
Máme za to, že umenie na človeka pozitívne pôsobí, a tým pomáha liečiť. Veď
v našom ústave neposkytujeme bežnú
liečbu, snažíme sa poskytnúť najkomplexnejšiu a najkvalitnejšiu starostlivosť, a to je rovnako umenie.
Chceli by sme pripravovať divadelné
predstavenia na pôde ústavu pre ľudí,
ktorí u nás pobudnú dlhšie. Za pacientmi prichádzajú rodinní príslušníci
a my sa snažíme vytvoriť príjemné prostredie, kde sa môžu stretávať. Začali
sme poskytovať bezplatné WIFI pripojenie na internet na štyroch najfrekventovanejších miestach, aby sme ľuďom
uľahčili komunikáciu.
Ako ste zapojili zamestnancov
ústavu do vašich plánov? Bez ich pomoci by sa vaše myšlienky asi ťažko
dostávali ďalej.
Obsah vízie modernej nemocnice
predstavujem mojim kolegom na pravidelných stretnutiach, oni ju šíria

smerom k pacientom. Aktívne komunikujeme s pracovníkmi ústavu, a to
má najrôznejšie podoby. Tvoríme newsletter, ktorý informuje zamestnancov
o nových plánoch, pozývame ich na divadelné predstavenia v Aréne, organizujeme športový deň. Ide o to, aby sme
sa stretávali aj neformálne, veď plat nie
je jediným motivátorom, aj keď je dôležitý. Myslím si, že ľudia vítajú nový prístup, oceňujú otvorenosť komunikácie
a zaznamenávajú zmeny v ústave.
Ako sa využívajú zdroje získané
vďaka Združeniu priateľov NOÚ?
Združenie pracuje od roku 2009,
aktívne ho propagujeme. Objem získaných prostriedkov dosiahol viac ako
650 000 eur. Vďaka nim môžeme realizovať to, čo by sme normálne nedokázali. O použití finančných prostriedkov
rozhodujú lekári a všetky vyzbierané
peniaze idú výlučne na zlepšenie starostlivosti o pacientov.
Vyzdvihol by som tri kľúčové projekty. Zrekonštruovali sme oddelenie
klinickej onkológie E, kde sa liečia pacienti s nádormi zažívacieho ústrojenstva. Ďalšie prostriedky sme využili na
obnovu Kliniky chirurgickej onkológie,
ktorá je najväčším pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Tretím veľkým
projektom bola rekonštrukcia oddelenia ambulantnej chemoterapie, kam
prichádzajú pacienti z celého Slovenska
na pravidelnú dennú terapiu.
Momentálne pripravujeme dva nové
projekty, na ktoré zbierame finančné
prostriedky. Chceme zriadiť moderné
centrum chirurgie prsníka, pretože dnes
je už potrebné samostatné odborné centrum na liečbu najčastejšieho ženského
nádorového ochorenia.
Ďalej plánujeme kompletnú rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu

Motiváciu darcov podporil aj moderátor Richard Vrablec. Jeho apely ľudia
okamžite pochopili a zapojili sa do
dobrej veci. „Rakovina sa týka nás všetkých, je našou povinnosťou spoločne
proti nej bojovať. Aj keď je to v prvom
rade úloha štátu, nesmieme byť ľahostajní a vidieť len seba. Vážim si ľudí,
ktorí dokážu siahnuť do svojho vrecka
a prispieť hoci len malinkou troškou,“
povedal Richard pre Hlas Nového Mesta, pripomínajúc ešte staré známe
„dobro je oplatené dobrom“.
transplantačnej jednotky s využitím
najnovších technológií. Liečba hematoonkologických ochorení je nesmierne
náročná na sterilitu prostredia, podobnú ako na operačnej sále, pacient
totiž nemá žiadnu imunitu. Súčasťou
úprav bude preto najmä nová vzduchotechnika.
Ďakujem za rozhovor a prajem, aby sa
vám vaše ciele darilo úspešne napĺňať.
Zhovárala sa Jana Škutková
Snímky archív NOÚ
Združenie priateľov NOÚ si vysoko
váži pomoc a podporu každého, kto
by chcel prispieť na boj proti onkologickým ochoreniam.
Finančné dary zhromažďujeme
na účte 2625180899/1100.
Ak chcete prispieť na rekonštrukciu Transplantačnej jednotky, uveďte
variabilný symbol 103101. Ak chcete
peniaze venovať na vybudovanie Centra chirurgie prsníka, uveďte variabilný symbol 131904.

Oddelenie ambulantnej chemoterapie sa po rekonštrukcii stalo zároveň galériou
moderného výtvarného umenia

Prispieť môžete aj priamo na
www.priatelianou.sk
Ďakujeme!
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Chladnejšie večery spríjemní kultúra
Kým letné horúčavy priali koncertom
v prírode, na jeseň sa už naplno rozbehla

divadelná sezóna. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravila mestská časť
pre svojich seniorov priehrštie hodnotných predstavení, medzi ktorými si každý našiel to svoje.
Sériu veselých zážitkov odštartovala
hra Sčista-jasna v Radošinskom naivnom divadle, o ďalšiu dávku dobrej nálady sa postaral jeden z najúspešnejších
muzikálov na Slovensku Mníšky a komédia plná francúzskeho šarmu Mandarínková izba v Teatre Wüstenrot.
„Mám veľmi rada jemne ironický humor Stanislava Štepku a predstavenie,
ktoré mi pripomenulo mnohé tragiko-

mické situácie z čias budovania socializmu, a teda aj mojej mladosti, ma veľmi pobavilo,“ vyjadrila svoje dojmy pani
Mária.
Koncom októbra a v prvých novembrových týždňoch privíta starších Novomešťanov Slovenské národné divadlo,
kde si budú môcť pozrieť dramatizáciu
románu Gustave Flauberta Madame
Bovary, predstavenie Bál na motívy poviedok Boženy Slančíkovej – Timravy
a predstavenie Buddenbrookovci podľa
slávneho románu Thomasa Manna oceneného Nobelovou cenou za literatúru.
(jš), snímka Jana Plevová

Letné kino na Kuchajde pozná výhercov súťaže
Atraktívne ceny v súťaži Letného kina
na Kuchajde už poznajú svojich nových
majiteľov. Mestská časť Bratislava - Nové
Mesto vyžrebovala výhercov v septembri.

Auto roka 2014 - Nový Peugeot 308 s plnou nádržou získal na víkend Vladimír
Bystran. Majiteľkou značkového blueray prehrávača, ktorý do súťaže poskytla

Paneurópska vysoká škola, sa stala Monika Solomejová, nákupnú poukážku od
spoločnosti ZlavaDna.sk získala Martina
Šoltysová.
(bor)

Najkrajšieho šarkana
vyrobil predškolák Timotej

MEDIÁLNY PARTNER

Takmer letné počasie pritiahlo druhú
októbrovú sobotu na Kuchajdu desiatky
rodín na jednu z najkrajších jesenných
akcií – Novomestskú veselú šarkaniádu.
Okrem tradičného púšťania šarkanov si
deti mohli v tvorivých dielňach nakresliť
pestrofarebných šarkanov, za čo ich čakala
sladká odmena a najkrajšie boli aj ocenené. Nechýbala ani tradičná súťaž o najoriginálnejšieho doma vyrobeného šarkana.
Najviac zaujal porotu krásny šarkan päťročného predškoláka Timoteja z Materskej
školy Rešetkova, ktorému pri jeho výrobe
pomáhali rodičia aj mladší braček. Darčekom pre všetky deti bolo zábavné vystúpenie šaša Maroša. Novomestská veselá

šarkaniáda, ktorú pripravuje Mestská časť
Bratislava - Nové Mesto, sa vydarila a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
(bor), snímka Martin Marenčin

Inzercia–11–04–2014
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• Tepujem koberce, sedačky, postele. 0903 195 861
• Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
• Učím NJ, RJ. Opatrím deti, seniorov. 0944 357 001

Na kus reči chodí
hosť aj diváci
Kto zavítal do Strediska kultúry na
talkshow Na kus reči s Jozefom Banášom, vie, že o smiech tu nebýva
núdza. Vtipnými postrehmi srší nielen hostiteľ, ale aj väčšina jeho hostí.
Neraz sa stane, že sa do ich spomienok zamiešajú aj diváci a atmosféra
sa zmení doslova na domácku.
Tak to bolo aj 1. októbra, keď svoje dávne i nedávne zážitky rozprával
Janko Lehotský. „Nie je to žiadny
muzikant, veď študoval tanec,“ prezradil naňho v úvode hostiteľ. „Ale
to bol taký barter, rodičia mi sľúbili
pioniera, ak pôjdem na konzervatórium, tak som im vyhovel,“ vysvetlil
hosť, ktorého talent je zjavne mnohostranný. Popri skladateľovi a interpretovi nádherných piesní, vďaka
ktorým ho pozná celé Slovensko aj
Česko, je vraj aj šikovný holič a herec
s dokonalou maďarskou výslovnosťou. Ako sa ukázalo, navyše aj vtipný
a pohotový majster slova.
Po spomienkach na „Firšnál“, krúžky v Pionierskom paláci či otcove
skúsenosti domového dôverníka prišli na pretras študentské časy. Mnohé generácie mladých sa stretávali
v obľúbenom vysokoškolskom klube
Véčko. Často bolo plno a pri vchode stáli nekompromisní strážcovia
poriadku, preto sa mladý muzikant
niekedy prepchával za kamarátmi
zadným okienkom. Keď podobnú
spomienku pridal Jozef Banáš, ozval
sa zo sály hlas: „Ale ja som tam robil
vyhadzovača!“ a publikum vybuchlo
smiechom. Veď po desiatkach rokov
sú všetky spory dávno zažehnané
a to, čo v pamäti zostalo, vyvoláva len
úsmev na tvári.
Jana Škutková
Snímka Martin Marenčin

V novomestskom futbalovom
klube strihali pásku

Pásku strihajú predseda BFZ Juraj Jánošík, starosta Rudolf Kusý
a primátor Milan Ftáčnik, v pozadí s mikrofónom pán Otto Kremmer
Keď 1. júna vznikol na pozemkoch neďaleko Kuchajdy Novomestský športový
klub 1922, čakalo na jeho členov a funkcionárov ešte veľa práce. Podľa toho, čo
v lete stihli, si však futbalisti poriadne
vyhrnuli rukávy a dnes sa môžu pochváliť výsledkami. „Dokončili sme športovú
plochu s umelou závlahou, zrekonštruovali sme trávnaté hracie plochy na
dvoch ihriskách a na prevádzkovej budove sme vymenili okná a zateplili fasádu,“ opísal pracovný program letných
mesiacov pán Otto Kremmer, prezident
FK BCT. O slávnostné prestrihnutie pásky v novom areáli 11. októbra požiadali
predstavitelia klubu svojich podporovateľov, primátora Milana Ftáčnika, novomestského starostu Rudolfa Kusého
a predsedu Bratislavského futbalového
zväzu Juraja Jánošíka. „Som hrdý, že
v Novom Meste máme vlastný futbalový klub. Bude viesť k zdravému pohybu
naše deti, ktorým prajem veľa športových úspechov,“ vyjadril radosť starosta
Kusý. Prítomní hostia z radov športovcov, rodičov i športových funkcionárov
ocenili neúnavné sedemročné úsilie,
ktoré predchádzalo získaniu pozemkov
do 15-ročného prenájmu za symbolické
jedno euro.
V NMŠK sa zlúčili štyri doterajšie družstvá (BCT, Štart, ZŠ Kalinčiakova a FK
nepočujúcich). „Dnes máme po dvoch
družstvách dospelých, dorastencov, žiakov, prípraviek, predprípraviek, a popri
tom futbalovú škôlku. Spolu má klub
okolo 220 členov a stále prebieha nábor
mladých hráčov. Berieme do našich radov všetkých záujemcov, pretože chceme, aby deti športovali. Tí najšikovnejší

a najusilovnejší sa už neskôr vyselektujú sami,“ hovorí pán Kremmer.
„Aj my sme vznik spoločného futbalového klubu privítali. Spoločnými silami dokážeme zabezpečiť lepšie ihriská,
zázemie i podmienky pre mladých hráčov. Žiaci našej školy budú môcť vďaka
tomu po skončení štvrtého ročníka ďalej rozvíjať svoj talent,“ uviedol Dušan
Noga, riaditeľ ZŠ Kalinčiakova.
V programe otváracej slávnosti nechýbali športové zápasy, ktoré vytvorili
správnu kulisu mnohým neformálnym
stretnutiam a rozhovorom. Dopoludnia
si zmeralo sily seniorské družstvo NMŠK
s klubom z Vrakune (výsledok 1:3),
popoludní si zahrali družstvá mladšej
aj staršej novomestskej prípravky s Futbalovým klubom mladých Karlova Ves
(výsledky zápasov 8:0 a 4:4).
Jana Škutková
Snímky Martin Marenčin
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Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21
tel.: 44373771, 44372620
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk,
nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

Hudobno-tanečné programy
1. 11. 2014 – HS FORTUNA
8. 11. 2014 – Jesenná dychovka s DH Veselá muzika
22. 11. 2014 – Katarínsky čaj o piatej s HS PROFILY
30. 11. 2014 – Ondrejský nedeľný čaj o piatej  s HS
PARTY TIME
koncerty	
6. 11. 2014, štvrtok 19. h – Koncert Funny Fellows,
hostia Zuzana Tlučková a Viki Ráková
podujatia pre pozvaných	 
26. 11. 2014, streda 10. h
Slávnostné uvítanie novorodencov MČ BNM
26. 11. 2014, streda 15. h – Životné jubileá
27. 11. 2014, štvrtok 17. h
Deň pracovníkov miestnej kultúry
	                      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
20. 11. 2014, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery, pravidelné stretnutie členov
25. 11. 2014, utorok 17. h – Pravidelné stretnutie členov Bratislavského včelárskeho spolku a záujemcov
o odborné poradenstvo
5. 11. 2014, streda 19. h
Luisa Muratori, prednáška o ceste srdca
6. 11. 2014, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
26. 11. 2014, streda 18. h
Túlavé topánky
28. 11. 2014, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov o zdravú
výživu, cvičenia, prednášky

	Podujatia pre širokú verejnosť
5. 11. 2014, streda 9. h
SENIORFEST
5. 11. 2014, streda 19. h – NA KUS REČI 
s Jozefom Banášom a Mariánom Leškom
7. 11. 2014, piatok 19. h
COUNTRY & SALSA SALOON BÁL
Tradičné country podujatie, tento raz obohatené
o latinskoamerické rytmy
9. 11. 2014, nedeľa 15. h
FAREBNÝ NOVEMBER, akcia pre rodiny s deťmi (program, tvorivé dielne a iné)
15. 11. 2014, sobota
Voľby
21. 11. 2014, piatok 19. h – BODYART SHOW
charitatívny večer plný farieb a umenia
I. ročník jedinečnej show, zameraný na prezentáciu
umenia maľovania na telo
29. 11. 2014, sobota 11. 30 h
VI. OLYMPIÁDA FRETIEK a klubová výstava
	                                 Výstavy	
1. - 16. 11. 2014
16. FOTOSALÓN, výstava fotografií ocenených
v slovenských aj zahraničných súťažiach od mladých
neprofesionálnych fotografov
Vernisáž výstavy 28. 10. 2014, 17. h
18. - 29. 11. 2014
PATCHWORK
Návštevný čas výstav: pondelok - piatok 14. h – 18. h,
v sobotu a nedeľu v rámci podujatí
      Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ) 	
8. 11. 2014, sobota 8. h – 12. h
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc,
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov,
filatelie, pivných podložiek, vyznamenaní, etikiet,
plagátov...
22. 11. 2014, sobota 8. h – 12. h
VSZ  elektro, domácich, rybárskych, foto potrieb,
modely železničné, automobilové...
Predpredaj vstupeniek: utorok a streda 16. h – 19. h
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská
21, tel.:02/44373763. Lístky Na kus reči s Jozefom
Banášom, koncert Funny Fellows, Country and Salsa

´

Saloon Bal a BodyArt show je možné zakúpiť aj v sieti
Ticketportal. Zmena programu vyhradená!
Bližšie informácie na tel. č.:
02/44 37 37 71, 02/ 44 37 26 20
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské
posedenia, prezentácie, tel. 44 37 26 20
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty
– vrátane grafických návrhov za VÝHODNÉ CENY,
tel. 44 37 25 12

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

Kultúrne a spoločenské podujatia
10. 11. 2014, pondelok 19. h
137. Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho
hosťami
15. 11. 2014, sobota 7. h – 22. h
VOĽBY
Klubové podujatiA
5. a 19. 11. 2014, streda 16. 30 h
Klub Venuša - stretnutie Ligy proti rakovine
Služby – prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek:
pondelok, utorok, streda od 16. h do 19. h
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia.
Zmena programu vyhradená.
Vstupenky nerezervujeme.

