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Milí čitatelia,

Výstavba na Kolibe
vyvoláva otázky

o pár dní budeme mať možnosť zvoliť si zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky. Z marcových volieb vzíde vláda, ktorá dá Slovensku tvár
na najbližšie štyri roky. Budú to dlhé a dôležité
roky.
Naša mestská časť sa už nejaký čas uberá správnym smerom. Postupne sa menia verejné priestranstvá, školy, škôlky i parky. No stále je potrebné snažiť sa a pracovať na
tom, aby Nové Mesto a celá Bratislava vyzerali lepšie. Zákony a množstvo
opatrení, ktoré majú dopad na fungovanie samosprávy, schvaľujú vláda
a parlament. Tieto normy majú priamy dosah na to, čo všetko môže či
musí mesto spravovať, do akej miery môže regulovať každodenný život
a s akým množstvom verejných peňazí bude hospodáriť. Mnohé oblasti
nedokáže samospráva efektívne manažovať, ak jej to zákony nedovoľujú. Bohužiaľ, zákony a iné rozhodnutia na úrovni vlády či parlamentu
nie sú vždy prijímané s tými najlepšími úmyslami a kvalita prijímanej
legislatívy neraz významne pokrivkáva.
Preto je potrebné, aby sme si do parlamentu volili správnych ľudí. Mnohí možno váhajú, či má zmysel ísť voliť, pretože sú z politiky nesmierne
frustrovaní. Verte, že aj ja prechovávam veľkú nedôveru k mnohým politikom, ktorí sa vo vedení krajiny striedali za ostatných dvadsať rokov.
No ako inak zmeniť smerovanie krajiny, ak nie tak, že si postupne
sami budeme voliť viac a viac ľudí čestných, zodpovedných a múdrych?
Preto každému odporúčam zúčastniť sa volieb a využiť možnosť krúžkovať „svojich“ kandidátov.
Na kandidátkach nájdete aj ľudí, ktorých úmysly sú dobré a čisté. Vstupujú do politiky s úprimnou snahou meniť Slovensko k lepšiemu, a tak
stojí zato odovzdať im svoj hlas. Tak ako spoločne meníme smerovanie
Nového Mesta, skúsme zmeniť smerovanie celej krajiny. Najbližšia príležitosť príde opäť až o dlhé štyri roky...
Marek Líška
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Vytvorme databázu spomienok
Nové Mesto sa neustále mení, niečo pribúda, niečo
o
zaniká, ľudia prichádzajú aj odchádzajú. Každý z nás
nosí v pamäti trošku iné obrázky, veď život je večná
zmena. Aby spomienky rokmi nevybledli, sú tu,
našťastie, staré fotograﬁe. Pripomínajú pekné
chvíle, dôležité udalosti aj obľúbené miesta.
Pamätáte sa, ako ste prvýkrát prešli bránou
škôlky, školy, alebo slávnostne spečatili svoj manželský sľub v Novom Meste? Máte staršie snímky
z Koliby, Železnej studienky alebo Kuchajdy, kde
Bratislavčania vždy radi trávili voľný čas? Podeľte sa s nami o archívne momentky zo života
v mestskej časti, ktoré sa vám podarilo zachytiť,
radi by sme pripravili ich výstavu. Zavolajte na linku 4925 3241,
prípadne využite mailovú adresu fotograf@banm.sk, aby nezostali zabudnuté.

Čo nás čaká vo volebnej miestnosti
V sobotu 5. marca 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady SR. V Novom Meste bude pre voličov
od 7. h do 22. h otvorených 45 volebných okrskov. Prinášame niekoľko dôležitých informácií, čo všetko
by ste mali vedieť pred vstupom do volebnej miestnosti.
Čo si mám vziať so sebou?
Po príchode do volebnej miestnosti sa
volič preukáže komisii občianskym preukazom. Ak volí mimo svojho volebného
okrsku, predloží aj prenosný voličský preukaz.
Ako prebieha voľba?
Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku
s pečiatkou obce. Volič vzápätí vlastnoručným podpisom do zoznamu voličov potvrdí, že hlasovacie lístky prevzal. Následne
sa volič odoberie do osobitného priestoru
určeného na voľbu. (Pozor – voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.)
Ako sa vypĺňa hlasovací lístok?
Volič si vyberie hlasovací lístok kandidujúcej strany/hnutia, ktorej sa rozhodol
odovzdať svoj hlas. Na lístku môže „zakrúžkovať“ aj mená konkrétnych kandidátov (najviac však štyroch), ktorým chce
dať svoj prednostný hlas. (Pozor – ak volič
zakrúžkuje viac ako štyroch kandidátov,
taký hlasovací lístok sa bude počítať v pro-

spech kandidujúceho subjektu, a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.) Lístok
následne vloží do obálky a vhodí do volebnej schránky/urny.
Čo ak som sa pomýlil?
Ak sa volič pri vypĺňaní hlasovacieho
lístka pomýli, komisia mu vydá na požiadanie za nesprávne upravené hlasovacie
lístky nové. Nesprávne upravené lístky
vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.
Čo ak potrebujem pomoc?
Ak volič nemôže sám upraviť lístok
(kvôli zdravotnému postihnutiu alebo
preto, že nemôže čítať alebo písať), musí
to oznámiť komisii pred hlasovaním. Má
právo vziať si so sebou inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok, vložila ho do obálky a v jeho
prítomnosti vhodila do urny. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať
lístky ani vkladať obálku do urny.
Čo ak nemôžem prísť osobne?
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä

zdravotných dôvodov, má právo požiadať
obec / okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Čo s nepoužitými lístkami?
Nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené lístky treba odložiť do
zapečatenej schránky na to určenej. (Pozor, v opačnom prípade sa volič dopustí
priestupku a hrozí mu pokuta 33 eur.)
Ďalšie informácie o voľbách do NR SR
nájdete na stránke: www.banm.sk/parlamentne-volby-2016/
(bor)

Poslanci aj o možnosti stavebnej uzávery
Vízia pre Nové Mesto, možnosti stavebnej uzávery či zmeny v poplatku za detské jasle. Aj tieto témy čakali
poslancov na prvom tohtoročnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Na februárové rokovanie miestneho zastupiteľstva predložili poslanci Peter Vaškovič, Martin Vlačiky, Marek Líška a Stanislav Winkler materiál, v ktorom požiadali
starostu o spracovanie a zverejnenie informácie o aktuálnom stave rozpracovanosti
územných plánov zón, ktoré mestská časť
v súčasnosti už obstaráva, okrem toho aj
o časový harmonogram prác smerujúcich
k dokončeniu, prerokovaniu a schváleniu
týchto plánov. Ďalšia požiadavka sa týkala
preverenia možností vyhlásenia stavebných uzáver na Kramároch a Kolibe, ktoré
by mohli utlmiť pripravovanú výstavbu do
schválenia podrobných územných plánov.
V sprievodnom slove poslanec Vaškovič
zdôraznil aktuálnu potrebu územných
plánov, keďže výlučne prostredníctvom
nich je možné účinne usmerňovať a regulovať novú výstavbu. V predloženom materiáli zároveň poslanci požiadali starostu

o začatie prác na koncepčnom dokumente, ktorý by riešil narastajúce dopravné
problémy v našej mestskej časti. Koncepčný dokument (územný generel dopravy
alebo dopravno-urbanistická štúdia) by
mal prispieť k riešeniu existujúcej a ďalej
rastúcej zaťaženosti ciest súvisiacej so súčasnou i pripravovanou výstavbou, najmä
na Račianskej ulici a v jej zázemí. V rámci
diskusie predložil poslanec Libor Gašpierik návrh na doplnenie predloženého materiálu o požiadavky na začatie procesu
obstarávania ďalšieho územného plánu
na Kolibe (pre územie ohraničené ulicami
Jaskový rad, Vančurova, Pod strážami, Na
pažiti a Podkolibská) a zmien a doplnkov
územného plánu zóny Podhorský pás na
území ohraničenom Podkolibskou, Jeséniovou, Strážnou, Bobuľovou a Viniferovou
ulicou. Mali by smerovať k tomu, aby na
tomto území bolo možné stavať výlučne

rodinné domy. Zároveň požiadal starostu
o zabezpečenie procesu územného konania o stavebnej uzávere pre tieto územia.
Doplnený poslanecký návrh miestne zastupiteľstvo schválilo a vytvorilo nástroj,
ktorý by mal akcelerovať práce na rozpracovaných i nových územnoplánovacích
dokumentáciách.
Poslanci taktiež prerokovali materiál,
ktorý je východiskom pre prípravu strategického dokumentu – programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nového
Mesta do roku 2020. Zároveň vymenovali
členov riadiaceho tímu a pracovných skupín, ktoré budú tento program vytvárať.
Zastupiteľstvo schválilo výšku mesačného poplatku za detské jasle na Robotníckej
ulici z 230 na 280 eur. Táto suma zodpovedá výške príspevku na starostlivosť o dieťa,
ktorý dostávajú rodičia na tento účel od
štátu.
(red)
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Zápisy prvákov a škôlkarov
budú až v apríli
Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl a zápisy
škôlkarov do materských škôl budú tento rok v Mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto v iných termínoch, ako bývalo doteraz
zvykom. Budúcich prvákov budú môcť rodičia zapísať
8. a 9. apríla, škôlkarov od 11. do 22. apríla.
V minulosti prebiehali zápisy do prvých ročníkov základných škôl v januári či februári, tento školský rok bude zápis
prváčikov až v apríli. Je to preto, lebo pri malých deťoch každý
mesiac navyše znamená veľký posun v ich vývine.
V základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, sa zápisy uskutočnia:
v piatok 8. apríla 2016 od 14. h do 18. h
v sobotu 9. apríla 2016 od 8. h do 12. h
Zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2016 dovŕšia
6. rok veku a detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, sú povinní prihlásiť ich na zápis
do základnej školy podľa trvalého bydliska dieťaťa.
Aj zápisy detí do materských škôl budú v apríli. Tlačivo si rodičia môžu prevziať priamo v materskej škole, ktorú si vyberú

pre svoje dieťa, alebo sa dá stiahnuť na stránke: http://www.
banm.sk/zapis-do-materskej-skoly/. V Mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto je potrebné doručiť vyplnené prihlášky spolu
s vyjadrením detského lekára do vybranej materskej školy
v termíne od 11. do 22. apríla 2016. Do materských škôl sa
deti prijímajú až od troch rokov.
Viac informácií o zápisoch do škôl a škôlok v Novom Meste
nájdete na stránke mestskej časti: www.banm.sk.

Klientske centrum
v skúšobnej prevádzke
Moderné Klientske centrum štátnej
správy pri Okresnom úrade Bratislava,
o ktorom sme vás informovali v minulom čísle, už otvorili. Prvá etapa vo
februári bola najťažšia, lebo po presťahovaní úradov z desiatich adries do novo
zrekonštruovanej budovy na Tomášikovej 46 si občania budú ešte nejaký čas
musieť zvykať. Novomešťania napríklad
na to, že odteraz si občianske preukazy,
vodičské preukazy, cestovné pasy a iné
doklady nebudú už vybavovať v známej
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budove polície na Vajnorskej, ale v tomto novom klientskom centre. Presťahovali sa sem aj služby ako prihlasovanie
a prevod držby vozidiel, agenda živností, štátneho občianstva, osvedčenie listín
a overovanie podpisov, záležitosti lesného a pozemkového hospodárstva či životného prostredia a cestnej dopravy. Je
tu všeobecná podateľňa pre všetky odbory Okresného úradu. A čo je dôležité,
aj supervízor, teda poradenstvo (obsluha
vyvolávacieho systému), ktoré občanov
usmerní, kam sa obrátiť pri vybavovaní
ich žiadostí. Medzi odbormi OÚ BA je
napr. aj odbor školstva a odbor výstavby
a bytovej politiky.
Presídlilo sa sem niekoľko krajských
úradov: Krajské riaditeľstvo policajného
zboru Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát (napr. prihlasovanie vozidiel)
a Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.
Správne poplatky tu občania a podnikatelia uhradia elektronicky (eKolok) aj
prostredníctvom platobných POS termi-

nálov. Podnikatelia tu nájdu poradcu na
obchodovanie so štátom (elektronické
trhovisko). Praktickou súčasťou centra
bude pobočka Slovenskej pošty. Úradné hodiny v budove budú zjednotené –
v pondelok, utorok a štvrtok od 8. h do
15. h, v stredu od 8. h do 17. h a v piatok
od 8. h do 14. h (bez obedňajšej prestávky). Pred úradom možno parkovať zadarmo poldruha hodiny.
Klientske centrá sa budujú ako miesta
prvého kontaktu fyzických a právnických osôb so štátnou správou. Súvisia
s reformou miestnej štátnej správy známej pod názvom ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). Mali by
poskytovať komplexné služby štátu občanom v dobre vybavenom príjemnom
prostredí. Ministerstvo vnútra SR ich
plánuje vybudovať 79, pričom 43 z nich
už otvorili.
(red), snímky MV SR

V čom sa Bratislava
môže priblížiť Vancouveru
Starosta Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolf Kusý podpísal v januári tohto roka Memorandum
o spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy na výročnom zasadnutí Green Business Club-u pri
príležitosti piateho výročia založenia tejto organizácie.
Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak Green Business Council - SKGBC) sa
snaží, aby sa energeticky úsporné budovy
a udržateľná výstavba stali bežnou vecou
a v tomto duchu podporuje legislatívne
zmeny, vzdelávanie i osvetu. Ekonomika, ekológia a sociálne aspekty zelených
budov sa zohľadňujú a sledujú v celom
ich životnom cykle, od zámeru, projektu
a výstavby, cez prevádzku, až po likvidáciu
a recykláciu použitých materiálov.

vých, udržateľných architektonických
či urbanistických riešení v praxi, pri relevantných projektoch i pri osvetových
a vzdelávacích aktivitách je aj cieľom spolupráce SKGBC s mestskou časťou. Partneri budú hľadať efektívne riešenia pre
budovy v majetku alebo v správe Mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto a jej organizácií a spoločne vypracujú takú stratégiu výstavby a obnovy verejných budov,
ku ktorej sa hlásia členské organizácie

Memorandum podpísali predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy
Pavol Kukura a starosta Nového Mesta Rudolf Kusý
Zelené budovy prispievajú k realizácii
cieľov Európskej únie, ku ktorým sa hlási aj Slovensko. Budovy v členských krajinách spotrebúvajú na vykurovanie, prípravu teplej vody, klimatizáciu, osvetlenie
a pohon zabudovaných zariadení až 40
percent z celkovej spotreby energie. Preto
Európska komisia prijala Stratégiu Európa
2020 na zabezpečenie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu s cieľmi prezentovanými ako 20/20/20. Sú to
percentá na zníženie emisií skleníkových
plynov, vyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe a zvýšenie energetickej účinnosti.
Vzájomná podpora pri presadzovaní
environmentálne a spoločensky priazni-

SKGBC. Ohľaduplnú k životnému prostrediu, efektívnu vo využívaní zdrojov.
Z príhovoru starostu Rudolfa Kusého vyplynulo, že len školských budov, ktoré má
v správe mestská časť je 38 a v tomto roku
do nich plánuje investovať približne jeden
a štvrť milióna eur. Osem škôl a škôlok získalo vlani nový šat. Po výmene okien, dverí, strechy a zateplení fasád niektoré ešte
v tomto roku čaká rekonštrukcia plynovej prípojky, rozvodov alebo spevnených
plôch, sociálnych zariadení či kuchyne.
Tieto zámery prinesú neskôr úsporu ﬁnancií, lebo umožnia šetriť energiu, vodu
a efektívne nakladať s odpadmi.
Obnova budov preto poskytuje najväčší priestor na spoluprácu potvrdenú

v Memorande. Naša mestská časť bude informovať o zámeroch na obnovu budov
a SKGBC využije kompetenciu svojich
členských organizácií na konzultácie, aby
pripravované projekty skutočne priniesli
želaný efekt. To značí, že budú zosúladené
so zásadami udržateľnej obnovy budov či
zelených verejných obstarávaní, ktoré má
samospráva podľa národného akčného
plánu (NAP GPP II) uplatňovať v praxi.
Predseda predstavenstva SKGBC Pavol
Kukura potvrdil, že svojich členov budú
pobádať, aby sa na takých projektoch zúčastňovali a napomáhali realizáciu perspektívnych architektonických a urbanistických riešení. Energetická úspornosť,
udržateľnosť a zodpovednosť je súčasťou
ich ﬁremnej ﬁlozoﬁe a dlhodobej stratégie
rozvoja. Našej mestskej časti dajú k dispozícii odborné a metodické kompetencie,
aby bola schopná vypracovať a prijať stratégiu trvale udržateľného rozvoja v obnove a výstavbe svojich verejných budov.
SKGBC je súčasťou medzinárodnej organizácie World Green Building Council,
ktorá prostredníctvom národných rád
pôsobí vo viac než sto krajinách sveta.
Zasadzuje sa o to, aby ľudia vedeli, čo sú
udržateľné budovy, prečo a ako ich stavať
a spravovať. Nové poznatky priniesol tento rok do Bratislavy Thomas Mueller, prezident a výkonný riaditeľ Canada Green
Building Council. So zelenými budovami
v Kanade začali v roku 2004, teraz ich majú
2275 s certiﬁkátom LEED, čo je štvrtina
všetkých budov a plocha takmer 24 miliónov štvorcových metrov. K ročnej úspore takmer 580 miliónov dolárov prispieva ich efektívna správa a nižšia spotreba
vody, energie i zhodnocovanie odpadov.
Najviac zelených budov má Vancouver.
Bratislava sa k nemu vďaka Memorandu po krôčikoch môže začať približovať,
povedal Rudolf Kusý. Prvou lastovičkou
medzi verejnými budovami na Slovensku
by mohla byť škôlka so zelenou strechou
Za kasárňou v našej mestskej časti.
Katarína Šebejová, snímka SKGBC
5

Protesty proti výstavbe na Kolibe
Obyvatelia Koliby sa 19. januára stretli v škole na Jeséniovej ulici so zástupcami developerskej spoločnosti ITB, a.s., a s predstaviteľmi mestskej časti, aby sa oboznámili s pripravovaným investičným zámerom výstavby bytových domov na Strážnej a Jeséniovej ulici. Verejné stretnutia s obyvateľmi, ktoré
presadzuje mestská časť, sú nadštandardným, no na vyjasnenie názorov a možnosť otvorenej diskusie
veľmi prospešným nástrojom.
V úvode stretnutia architekt Tomáš
Šebo z architektonického ateliéru Šebo
Lichý, s.r.o., predstavil projekt, na ktorý
zatiaľ nebolo vydané územné rozhodnutie ani stanovisko mestskej časti k investičnému zámeru. V oblasti križovatky
Hlavnej, Podkolibskej, Jeséniovej a Strážnej ulice plánuje developer výstavbu
šiestich bytových domov s dvoma nadzemnými a jedným ustupujúcim podlažím. Malo by v nich vzniknúť 44 bytov
a 84 parkovacích miest. Vo vnútrobloku
je navrhnuté detské ihrisko a priestor na
voľnočasové aktivity. Podľa slov architekta projekt rešpektuje územný plán
zóny Podhorský pás a jeho regulatívy
využitia územia. Vzhľadom na strmo stúpajúci terén a problematické dopravné
pripojenie lokality vyhovel developer
požiadavke mestskej časti – projekt počíta s rozšírením komunikácie na Strážnej
ulici o dva metre na vlastnom pozemku
projektu aj s vybudovaním chodníka
k zastávke MHD na Hlavnej ulici. V dendrologickom posudku je navrhnutý
výrub sto šiestich zo 127 jestvujúcich
stromov, pričom až 84 percent z nich
predstavuje invázna drevina agát biely.
Náhradná výsadba za odstránené stromy v rovnakej spoločenskej hodnote má
obsahovať kvalitné nealergénne druhy
drevín.
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Odpor súčasných obyvateľov Koliby
voči ďalšej výstavbe vyvoláva predovšetkým obava z ďalšieho dopravného
zaťaženia lokality a výrazného zhoršenia plynulosti dopravy. Argumentujú, že

rozšírenie Strážnej ulice či vybudovanie
odbočovacieho pruhu na Podkolibskej
ulici budú prínosom len pre nových majiteľov bytov v pripravovanom projekte.
Všetkých ostatných postihnú už dnes
vznikajúce rozsiahle zápchy pred úzkym podjazdom pod železničnou traťou
na Karpatskú a Pioniersku ulicu, pretože Koliba je s ostatnými časťami mesta
spojená jedinou prístupovou cestou cez
Podkolibskú ulicu. Štúdia dopravného
zaťaženia Koliby neexistuje, architekti sa
vo svojom projekte obmedzili na dopravné posúdenie okolia lokality. Plány na
výstavbu dopravného prepojenia Koliby
s Kramármi cez Vlársku ulicu, obsiahnuté v územnom pláne mesta i v územných plánoch zón na Kolibe a Kramároch hlavné mesto dosiaľ nerealizovalo
pre odpor vlastníkov pozemkov, keďže
doposiaľ nebolo úspešne ukončené vyvlastňovacie konanie bývalým krajským
stavebným, resp. obvodným stavebným

úradom za spoluúčasti magistrátu. „Musíme vytvoriť väčší tlak na kompetentných predstaviteľov magistrátu, aby
postavili cestu a povoľovali len rozumnú mieru výstavby,“ vyzval prítomných
bývalý predseda občianskeho združenia
Za krajšiu Kolibu Ondrej Rohoň. Z radov
obyvateľov zaznela tiež požiadavka na
vyhlásenie stavebných uzáver, ktoré by
zabránili zahusťovaniu Koliby, kým sa
uspokojivo nevyrieši dopravná obslužnosť územia. Toto riešenie navrhol aj
poslanec miestneho zastupiteľstva Libor
Gašpierik.
Ing. arch. Peter Vaškovič, miestny poslanec a predseda komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby v reakcii
na predrečníkov uviedol, že vyhlásenie
stavebnej uzávery je podmienené jednoznačnými a jasnými legislatívno-právnymi podmienkami. Stavebná uzávera sa
spravidla vyhlasuje na území, pre ktoré sa
obstaráva a spracováva územný plán zóny.
„Záujmové územie predmetného projektu, ako aj prevažná časť v súčasnosti ešte
nezastavaných území Koliby je už pokrytá platným územným plánom zóny
Podhorský pás,“ dodal. V územnom pláne
Bratislavy je pre dané územie schválené
funkčné využitie „málopodlažná zástavba obytného územia“. V územnom pláne
zóny Podhorský pás je to obytné územie
bytových a rodinných domov.

Starosta Rudolf Kusý zhrnul požiadavky, ktoré odzneli na stretnutí, pričom
obyvateľom poskytol ešte niekoľko dní
na zaslanie ďalších podnetov.
• Prisľúbil, že pracovníci oddelenia
životného prostredia a územného plánovania dôsledne preveria súlad pripravovanej výstavby s regulatívmi schválenými v územnom pláne zóny Podhorský
pás. Mestská časť je ochotná poskytnúť
dotáciu miestnemu občianskemu združeniu, aby našlo nezávislého odborníka,
ktorý posúdi dodržanie uvádzaných parametrov výstavby.
• Mestská časť bude požadovať vypracovanie širšej dopravnej štúdie a požiada investora o zváženie ďalších možností
na zlepšenie dopravnej situácie.
• Dendrologický posudok a spoločenská hodnota stromov budú preverené
odbornými pracovníkmi miestneho úradu, ktorí posúdia aj primeranosť spoločenskej hodnoty náhradnej výsadby.
• Mestská časť overí, či je pozemok
právoplatne vyňatý z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (vinice).
• Predstavitelia mestskej časti posúdia
legálnosť dôvodov na vyhlásenie stavebných uzáver v lokalite Koliby.
• V prípade záujmu obyvateľov bude
zvolané ďalšie stretnutie priamo na mieste plánovanej výstavby.

Pre objektivitu dodajme, že predstavený projekt architektonického riešenia
zástavby bytových domov našiel medzi
prítomnými obyvateľmi aj priaznivcov,
ktorí ocenili jeho estetické stvárnenie
a citlivé osadenie v náročnom teréne.
Nová výstavba je často sprevádzaná
principiálnym nesúhlasom pôvodných
obyvateľov bez ohľadu na kvality navrhnutých urbanisticko-architektonických
riešení. Zo strany mestskej časti je potrebné hľadať kompromis a akceptovať
oprávnené požiadavky všetkých zúčastnených strán.
Jana Škutková
Vizualizácia Boris Chmel
Snímky Jana Plevová

Nepoužívané stánky treba odstrániť
V Bratislave sa nájde veľa búd, v ktorých sa kedysi predávali noviny, zelenina či drobné občerstvenie. Doslúžili,
majitelia ukončili prevádzku, no stavby,
väčšinou postavené ako dočasné, neodstránili. Zub času, mnohokrát s prispením vandalov, vykoná svoje. Ošarpané
stánky zavadzajú, devastujú prostredie
a priam priťahujú asociálne živly aj ďalší
neporiadok.

Čo s nimi?
Odstraňovanie podobných objektov,
začaté väčšinou na podnet obyvateľov
z okolia, nie je, žiaľ, jednoduché a vyžiada si neraz celé mesiace. V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa začiatkom
roka podarilo dosiahnuť odstránenie
opusteného stánku na Brezovskej ulici.
„Mestská časť musí zistiť majiteľa, vyzvať ho, aby preukázal vzťah k objektu
alebo pozemku pod ním, preskúmať
platnosť užívacieho povolenia a ďal-

šie skutočnosti. V uvedenom prípade
stavebný úrad vyzval majiteľa na odstránenie dočasnej stavby, nakoľko
užívacie povolenie stratilo platnosť. Po
odvolaní a neskôr opätovnom vydaní
rozhodnutia o odstránení stavby sa
celý proces predĺžil o ďalšie mesiace.
Majiteľ napokon svoju povinnosť splnil
a 19. januára 2016 stánok odstránil,“
vysvetľuje Mgr. Zuzana Kozáková, referentka právneho oddelenia na miestnom úrade.
Uspokojivo pre občanov sa vyriešilo aj
odstránenie novinového stánku na rohu
Račianskej a Vajnorskej ulice, ktorý stál
na pozemku magistrátu. „Mestská časť
vyvíja úsilie, aby majitelia stánky využívali, udržiavali čisté a po skončení
prevádzky stavby odstránili. Ak treba,
kontaktujeme aj súkromných vlastníkov pozemkov. Niekedy sa podarí dosiahnuť, že majiteľ nájde pokračovateľa činnosti a stánok naďalej prináša

Opustený stánok je už z Brezovskej
ulice odstránený
prospešné služby. Tak sa podarilo oživiť stánok na Sliačskej, kde sa dnes predáva zmrzlina a občerstvenie,“ dodáva
Ing. Ivan Svetlovský, vedúci oddelenia
verejného poriadku.
Jana Škutková
Snímka Anna Debnárová
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Veľkonočné tradície
ožijú v Poluse
Slovenské veľkonočné zvyky sú v tom najlepšom zmysle slova
explóziou sviežich farieb kvetov a vôní sviatočných špecialít, aké nám
môžu vo svete závidieť, oslavou jari, ale aj poctivého domáceho remesla.
Pripomeňte si naše tradície počas veľkonočných víkendov v Poluse.

Od 8. februára do 11. marca 2016 prebieha 21. ročník kampane Valentínska kvapka krvi.
Oslovuje darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí
pod mottom „rozdajme sa pre druhých“. Hlavnou
myšlienkou kampane je želanie skorého uzdravenia
pre človeka, ktorý bude potrebovať darovanú krv.
Každý darca krvi dostane špeciálnu pohľadnicu,
na ktorú môže napísať venovanie alebo pozdrav pre
tých, ktorí jeho krv dostanú. Slovenský Červený kríž
spolupracuje pri nábore darcov s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi
oddeleniami nemocníc (HTO).
Popri mobilných odberoch krvi na stredných
a vysokých školách sa môžete zúčastniť odberu krvi
aj v dvoch bratislavských odberových centrách Národnej transfúznej služby SR:
NTS SR Bratislava, Ružinovská 6, 820 07
Odberové hodiny:
pondelok až piatok 7. h – 14. h, v utorok do 17. h
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3060
NTS SR Bratislava, Limbová 3, 833 14
Odberové hodiny:
pondelok až piatok 7. h – 14. h, v utorok do 17. h
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3026
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veľkonočných zvykov na Slovensku, ale aj
hudobno-tanečné vystúpenia folklórneho súboru Studienka, ktoré sa uskutočnia
v Rotunde Polusu v sobotné popoludnia
12. a 19. marca. Viac informácií sa dozviete na www.polus.sk
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Valentínska kvapka
krvi do 11. marca

V priebehu dvoch víkendov, 12.-13.
marca a 19.-20. marca, zažijete autentickú
atmosféru slovenskej Veľkej noci priamo
v nákupnom centre. Na prvom poschodí
Polusu, hneď vedľa veľkonočných stánkov budú umiestnené tematické dielne
s názornými ukážkami ľudových tradícií neodmysliteľne
patriacich k Veľkej noci.
Svoje umenie tu poodhalí
čipkárka, naživo si pozriete
pletenie prútikov, aranžovanie jarných kvetov či rozmanité techniky výzdoby kraslíc.
Príďte si vyrobiť pod dohľadom zručných profesionálov
maľované vajíčko či korbáčik
a odneste si domov vlastnoručne vyzdobený či upletený suvenír.
Príjemnú jarnú náladu dotvorí sprievodné slovo o pôvode

V Centre včasnej intervencie
funguje požičovňa hračiek
Požičovňa hračiek je ďalšou formou
pomoci rodičom, ktorú poskytuje Centrum včasnej intervencie (CIV). Vítaná
služba vznikla v spolupráci a s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja.
Špeciálne terapeutické pomôcky najviac chýbali deťom a ich rodinám, ktoré
navštevujú toto zariadenie ambulantne,
ale aj tým, ktorým odborníci z centra poskytujú službu priamo v domácnostiach.
Pomôcky sú nielen súčasťou výbavy odborníkov, v rámci terapie si ich pre svoje
deti môžu zapožičať aj sami rodičia. Prvé
špeciálne pomôcky sa do rodín dostali
ešte koncom roka a od januára sa záujem
o ne stále zvyšuje.
CIV Bratislava funguje od apríla minulého roka a je jediným zariadením tohto

druhu v Bratislavskom kraji. Pomáha deťom od narodenia do siedmich rokov so
zdravotným znevýhodnením alebo deťom, ktorých vývin je z rôznych dôvodov
ohrozený či oneskorený, a takisto ich
rodinám. Cieľom je podporovať vývin
dieťaťa, sily a schopnosti rodiny aj začlenenie rodiny a dieťaťa do spoločnosti.
„V tomto roku plánujeme rozšíriť
služby včasnej intervencie aj do ďalších
častí nášho regiónu. Veríme, že budeme
dobrým príkladom pre ďalšie mestá
a kraje na Slovensku, pretože naše služby sú pre rodiny profesionálnou i morálnou podporou a veľakrát poslednou
záchranou,“ prezradila plány riaditeľka
neziskovej organizácie Centra včasnej
intervencie Erika Tichá.
(red)

Matematické talenty potešili výsledkami
Na Základnej škole s materskou školou
Sibírska sa 19. januára stretli žiaci, pre ktorých je obľúbeným predmetom matematika. Uskutočnilo sa tu okresné kolo Matematickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo
95 súťažiacich zo šestnástich základných
škôl a osemročných gymnázií.
Výsledky našich žiakov potvrdzujú kvalitnú prípravu a zanietený prístup pedagógov. V kategórii Z9 pre deviaty ročník

sa na 1. mieste umiestnil Matúš Balogh
zo ZŠ s MŠ Odborárska. V kategórii Z5 pre
piaty ročník získali tretie miesto Martin
Achberger zo ZŠ s MŠ Sibírska a Alica
Komlóssyová zo ZŠ s MŠ Za kasárňou.
Pekným úspechom sú aj šieste miesta
Martiny Dúbravcovej zo ZŠ s MŠ Za kasárňou a Dorotky Putškovej zo ZŠ s MŠ Jeséniova, deviate miesto Natálie Mihálovej
zo ZŠ s MŠ Sibírska, 11. miesto Michala

Bachratého a Hany Stolárikovej zo ZŠ s MŠ
Cádrova a Šimona Kukurugya zo ZŠ s MŠ
Odborárska, 17. miesto Justíny Karpelovej
a Kataríny Pajkošovej zo ZŠ s MŠ Sibírska
a Ivony Rohaľovej zo ZŠ s MŠ Odborárska.
Víťazom gratulujeme a ich pedagógom
ďakujeme za dobrú prácu!
Mgr. Milena Partelová,
predsedníčka okresnej komisie
Matematickej olympiády

Na ľade sa stretli vodník,
pirát, drak aj potápač
K zime v Novom Meste už neodmysliteľne patrí karneval na ľade. Aj tento
raz – v sobotu 16. januára – prilákal na
Zimný štadión Ondreja Nepelu desiatky
rodín. V maskách od výmyslu sveta sa
tam predviedli nielen deti, ale aj niektorí rodičia. Na ľade sme mohli stretnúť
vodníka, piráta, princezné, draka či potápača. Najoriginálnejšie masky a kostýmy
sme, samozrejme, ocenili. Vydarenú akciu poctili svojou prítomnosťou aj slávne
krasokorčuliarske trénerky Hilda Múdra,
ktorej vďačíme za olympijského víťaza

Ondreja Nepelu a Agnesa Búřilová, pod
vedením ktorej získal striebro na olympiáde Jozef Sabovčík. Obe dámy mali
v januári narodeniny, pani Múdra oslávila krásnych 90 rokov, a priamo na ľade
im k sviatku zablahoželal aj starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Karnevalom sa zábava na ľade v Novom Meste ani zďaleka neskončila – vo
februári mestská časť opäť pozvala Novomešťanov „na zimák“ na verejné korčuľovanie.
Ján Borčin, snímka Boris Caban

Hrať sa môžeme po celý život
„Mám to! Si na ťahu. Pozor, útočia! Vyhrali sme!“ Radostné výkriky v sále Strediska kultúry na Vajnorskej dávali tušiť,
že 17. februára sa tu opäť stretli priatelia
spoločenských hier všetkých vekových
kategórií. Mestská časť pre nich usporiadala popoludnie Hravé Nové Mesto a
ponúkla deťom, mládežníkom, rodičom
i starým rodičom zmysluplný program
na zimné nedeľné popoludnie. Sedem
inštruktorov trpezlivo vysvetľovalo pravidlá hier, ktoré rozvíjajú fantáziu, učia
šikovnosti, ba dokážu aj potrápiť mozgové závity. „Priniesli sme asi 120 hier,
v našej herni ich záujemcovia nájdu

okolo dvetisíc a celkovo máme v portfóliu približne 10 000 hier najrôznejších
kategórií,“ prezradil Peter Černák, spoluorganizátor podujatia zo spoločnosti
IHRYSKO.
Najväčšiu radosť z veľkého výberu mali
vari tí najmenší. Päťročná Laurinka vášnivo poháňala svoje korytnačky, triedila
bublinky či zostavovala kartičky. Na prvý
pohľad je jasné, že podobná „práca“ pomáha deťom s ľahkosťou zvládnuť tvary,
farby, čísla či písmená, takže na ich budúce školské výsledky bude mať pozitívny
vplyv. Podľa vyjadrenia starších hráčov
je však dnešný trh so spoločenskými hra-

mi zameraný skôr na dospelých, a tak si
na svoje prišli aj zrelí päťdesiatnici, ktorí
využili príležitosť stretnúť priateľov, spoznať niečo nové a príjemne sa zabaviť.
Jana Škutková, snímka Boris Caban

plný výnimočných dní...
8. 3. Marec
Zo srdca prajeme krásu a šťastie novomestským ženám,
3.
.
7
2
veľa
lásky,
trpezlivosti
i
pochopenia
našim
učiteľom
.
28. 3 a veselé veľkonočné sviatky všetkým čitateľom Hlasu!
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Stredné školy sa predstavili budúcim študentom

veľká ochota odborníkov z praxe, ktorí
k nám prichádzajú robiť prednášky alebo
workshopy zamerané na špeciﬁcké odborné témy a školský program tým zaujímavo obohacujú.“
Škola s gymnáziom pre mimoriadne nadané deti je našim čitateľom už dobre známa. Je jediná svojho druhu na Slovensku
a intelektovo nadaných žiakov vzdeláva od
veku päť či šesť rokov až po maturitnú skúšku. Zvláštnosťou je, že žiaci sem môžu pristúpiť v ktoromkoľvek ročníku, ak úspešne
absolvujú testy. Študenti si individuálny
prístup pochvaľujú, veľa predmetov si
môžu zvoliť sami a rozvíjať svoj talent. Erika

Belicová má nadanie na jazyky, no zaujíma
ju aj hudba a po maturite sa chystá študovať kompozíciu, Peter Ratajík dáva prednosť prírodovedným predmetom, prihlášku si podá na štúdium medicíny. „V triede
je nás menej a učitelia sa môžu venovať
každému z nás, dostávame veľmi kvalitné
vzdelanie,“ doplní Jakub Hantabál, ktorý
je žiakom kvinty a svoje budúce zameranie
zatiaľ ešte len hľadá.
Posledný stánok, ktorý som navštívila,
patril Hotelovej akadémii na Mikovíniho
ulici. Ponúka trojročné učebné odbory kuchár a čašník, servírka, štvorročné študijné
odbory rovnakého zamerania, ale aj päťročný študijný odbor hotelovej akadémie.
„Naším cieľom je pripraviť žiakov komplexne, aby sa dobre uplatnili v podnikateľskej sfére. Získali sme výnimočné ocenenie The Entrepreneurial School Award
2015, ktoré sme si prevzali v Bruseli spolu
so zástupcami jedenástich najlepších škôl
z celej Európy,“ informuje hrdo učiteľka
odborných predmetov Kornélia Lohyňová.
O záujemcov nemá škola núdzu, spoločenské stravovanie a uplatnenie v tejto oblasti
sa u mladých teší veľkej obľube.
Text a snímka Jana Škutková
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Žiaci a pedagógovia zo 48-ich gymnázií
a stredných odborných škôl prezentovali
verejnosti svoje školy 22. januára v nákupnom centre Avion už piaty raz. Podujatie
BSK pod názvom Deň župných škôl obľubujú predovšetkým žiaci posledných ročníkov základných škôl a ich rodičia. Môžu sa
tu bližšie oboznámiť s rôznymi študijnými
smermi, porozprávať s dnešnými študentmi a získať veľa informácií, ktoré im uľahčia
výber budúceho profesijného zamerania.
Tohto roku som sa zastavila pri troch
školách, ktoré majú sídlo v našej mestskej
časti. Obchodná akadémia na Račianskej
má za sebou dlhoročnú históriu, veď jej
prvá predchodkyňa (Bratislavská obchodná akadémia) vznikla už v roku 1883.
„V ekonomickej praxi si škola stále drží
dobré meno, zamestnávatelia nám neraz
povedia, že by uprednostnili dobrého absolventa našej školy pred ekonomickým
inžinierom,“ hovorí riaditeľka školy Ing.
Mária Mydlová, ktorá spolu so svojimi študentmi diskutuje so záujemcami. „Dbáme na to, aby mladí ľudia mali kontakt
s praxou, počúvame, čo nám hovoria študenti, rodičia, učitelia, zamestnávatelia
a snažíme sa skĺbiť ich predstavy. Teší ma
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Dobrovoľníci pomáhajú uzdravovať
Pacientom v Onkologickom ústave svätej Alžbety a v Národnom onkologickom
ústave venujú svoj
voľný čas a energiu
vyškolení dobrovoľníci. Ponúkajú kávu
a čaj tým, ktorí čakajú
na vyšetrenie či teraMgr. Monika Mikulová piu, pre hospitalizovaných pacientov pripravujú kreatívne dielne, aby im rýchlejšie
ubiehal čas. Konkrétnu podobu dáva týmto aktivitám Dobrovoľnícka skupina Vŕba,
vhodné oblasti vyplynuli z rozhovorov
s lekármi a sestrami.
Do práce sa dobrovoľníci zapájajú po dôkladnom výbere a školení. „Prinášajú do
nemocníc nový prvok takzvanej laickej
sociálno-psychologickej pomoci: vypočujú pacientov, porozprávajú sa, niekedy si
s nimi posmútia, ale aj zahrajú hry, prinesú dobrú knihu... Spríjemnia im tak pobyt v zdravotníckom zariadení, a zároveň
tým spolupracujú na liečbe,“ zdôrazňuje
Alžbeta Frimmerová, programová koordinátorka DS Vŕba. Aj prvé reakcie pacientov
sú veľmi pozitívne. „Je toho veľa, čím dobrovoľníci pomáhajú, a nedá sa to vyjadriť
stručne. Možno láska... Starší pán v čakárni, ktorý podával nápoje, povedal, že ich
pripravili s láskou, a preto sú zadarmo,“
vyjadrila svoje pocity pacientka Lenka.
Kým v zahraničí ide o bežnú prax, na
Slovensku sú dobrovoľníci stále vzácnym
artiklom.
DS Vŕba pôsobí už od roku 1999 v Onkologickom ústave svätej Alžbety, kde dnes
ponúka širšie spektrum činností. V Národ-

nom onkologickom ústave začali dobrovoľníci pracovať až koncom roku 2015, no aj
tu chcú postupne svoje rady a služby rozšíriť. Pre pacientov, ktorí často majú príbuzných ďaleko, je dôležitá ľudská prítomnosť.
Niekedy zasa nechcú svojimi obavami zaťažovať blízkych, ale uľaví sa im, keď sa s nimi
zveria nezainteresovaným poslucháčom.
„Aký by mal byť dobrovoľník, čo musí
taký človek ovládať?“ pýtam sa Mgr. Moniky Mikulovej, koordinátorky dobrovoľníkov.
„Dôležité je, aby nebol veľmi zaťažený
problémami v súkromí, on ani jeho blízki by nemali trpieť onkologickým ochorením, a to ani v minulosti. Keď má človek
osobnú skúsenosť, podvedome chce dávať
vlastné návody a rady. To však dobrovoľník nesmie robiť, nie je tu na to,“ vysvetľuje odborníčka na sociálnu prácu.
Podmienkou je vek minimálne dvadsať
rokov, horná hranica ani vzdelanie nie sú
obmedzené. Občianske združenie dvakrát
ročne urobí nábor záujemcov. Potom pripraví informačné stretnutie, kde budúci
dobrovoľníci vyplnia dotazníky a vhodní
kandidáti sú pozvaní na osobné pohovory.
Odborníci zisťujú, či sú na takúto prácu
pripravení a dostatočne zrelí. Vhodní adepti potom absolvujú školenie, kde získajú
psychologickú prípravu, lekár im poskytne
viac informácií o chorobách, pripravia ich
aj organizačne. Najprv chodia do dobrovoľníckej služby so starším kolegom, neskôr už sami.
„Záujem je dostatočný, ale vybrať môžeme len asi každého tretieho. Niekedy
ľudia zle odhadnú svoj čas, často majú nejakú ranu z minulosti a chcú si ju „hojiť“
týmto spôsobom, ale to by zle pôsobilo na

pacientov. Dbáme na to, aby človek, ktorého vyberieme, neškodil ani sebe, ani pacientom. Potrebujeme, aby záujemcovia
mohli dať k dispozícii raz týždenne 1-3
hodiny svojho času, tiež aby raz za mesiac
prišli na stretnutie, na ktorom si vymenia
skúsenosti a dostanú cenné rady - je to dôležité aj pre ich psychohygienu,“ vysvetľuje
Monika Mikulová. „Naši spolupracovníci
sú rôzni, v posledných rokoch narastá
počet mužov, a neraz sú to ľudia, ktorí
v zamestnaní zastávajú vysoké pozície.
Niektorí pracujú v informatike a po hodinách strávených pri počítači vyhľadávajú
kontakt s ľuďmi. Ak im pritom dokážu pomôcť, dáva to ich životu úplne nový rozmer, napĺňa ich pocitom zmysluplnosti.“
Jana Škutková, snímky DS Vŕba
Program v Národnom onkologickom
ústave podporila Liga proti rakovine SR
zo zbierky ku Dňu narcisov. Dobrovoľnícka skupina Vŕba vyhľadáva sponzorov, snaží sa o získanie grantov, no veľmi
jej pomáhajú aj jednotlivci darovaním
2% z daní. Veríme, že aj medzi našimi čitateľmi sa nájdu ľudia ochotní pomôcť,
preto pripájame potrebné údaje do daňového priznania:
Obchodné meno alebo názov:
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Sídlo:
Kolárska 12, 811 06 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30852277
Ak by ste radi venovali aj váš čas a chcete sa stať dobrovoľníkom, môžete osloviť
Moniku Mikulovú, ktorá poskytne bližšie informácie.
E-mail: koordinatorka@dsvrba.sk,
0948 100 539
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Nech sa páči, pridajte sa
Krátko predtým, než som začal písať tento text, sme ešte naposledy skontrolovali
hlasovacie lístky a informačné letáky participatívneho rozpočtu na rok 2016 pred
ich odoslaním do tlačiarne. Teda ešte skôr, než sme sa dozvedeli výsledky realizovaného procesu, začali sme už pripravovať ten budúci. Ako po prvom, tak aj po
druhom ročníku totiž plánujeme rozšíriť možnosti Novomešťanov, ako sa zapájať
do rozhodovania o rozpočte a ďalších dôležitých krokoch samosprávy.

Participatívny
rozpočet

Nové Mesto v našich rukách

Krátka rekapitulácia hovorí, že v pilotnom ročníku participatív- návrhov a podnetov. Tie sa stanú podkladom pre pracovnú skupineho rozpočtu v roku 2014 spolurozhodovalo necelých osemsto nu, ktorá výsledky práce predstaví na druhom verejnom stretnutí
ľudí, ktorí si vyberali spomedzi pätnástich občianskych projektov. v septembri až novembri. Pri početnej účasti a zastúpení všetkých
O rok neskôr sa už do rozhodovania zapojilo takmer dvetisícpäť- zainteresovaných strán v danej téme budú mať tieto stretnutia aj
sto obyvateľov a rozšíril sa aj výber. Pribudli vysokorozpočtové rozhodovací charakter, ktorý ešte pred hlasovaním napomôže urzadania, okrem toho sa popri participatívnom rozpočte rozbeh- čiť prioritu intervencií. Rovnaký dvojkolový postup sa uplatní aj
lo aj participatívne plánovanie verejných priestorov, kde miestni v prípade verejných stretnutí v jednotlivých štvrtiach, kde sa pokúobyvatelia nadobudli široké práva v rozhodovaní o tom, ako má sime o sformovanie pracovných skupín z miestnych obyvateľov.
vyzerať ich revitalizácia. V tomto roku je to už osemnásť projekV neposlednom rade budeme realizovať aj ďalšie procesy partitov a osem zadaní. Na dôvažok sa v celkovom rozpočte objavili cipatívneho plánovania verejných priestorov tak, aby naša mestaj návrhy z verejných stretnutí vo štvrtiach, o čom sme už písali ská časť čoraz viac zodpovedala potrebám jej obyvateľov.
v minulom čísle.
Za prvé dva roky existencie participatívneho rozpočtu sa nám
Čo nás teda čaká v prípravách na rok 2017? Participatívny roz- podarilo znásobiť nielen počet zapojených ľudí, výšku ﬁnancií, ale
počet sa bude realizovať v troch oddelených procesoch. Naďalej aj zoznam návrhov vypracovaných na podnet obyvateľov a spolu
budeme spolu s občanmi pokračovať v príprave občianskych pro- s nimi. Dúfame teda, že aj tento rok sa daný trend potvrdí. V kažjektov, ktoré by mali predovšetkým umožňovať:
dom prípade sa nám opätovne otvára viac možností než predtým
- realizáciu nových inovatívnych služieb, ako je napr. cyklodielňa a omnoho viac než v ktorejkoľvek inej samospráve na Slovensku.
alebo trh na Kramároch;
Peter Nedoroščík
- revitalizáciu priestorov alebo opravu malých
problémov, ktorým sa nedarí štandardnou cestou;
- podporu komunitného a susedského života.
Budeme pokračovať v prípravách zadaní, teda
návrhov na riešenie problémov a tém, ktoré sa
týkajú celej našej mestskej časti. V minulom roku
sa nám osvedčila spolupráca s mimovládnymi
organizáciami a vysokými školami, ktoré spolu
ŠTVRTE
PROJEKTY
ZADANIA
s úradom a zainteresovanou časťou verejnosti
apríl-jún 2016
apríl-október 2016
apríl-jún 2016
pracovné skupiny
pracovné skupiny
prvé kolo verejných stretnutí
pripravili väčšinu tohtoročných zadaní. Podarilo
a verejné stretnutia
a verejné stretnutia
v jednotlivých štvrtiach v rámci BA-NM
o témach celomestského
o témach celomestského
sa tak rozpracovať základné koncepty a začať s pizbieranie projektov
významu
významu
lotnými realizáciami v nasledujúcich témach:
- ľudia bez domova, kde sa šesť spolupracujúseptember-október 2016
september-október 2016
pracovné skupiny
verejné stretnutia v jednotlivých
a verejné stretnutia
cich organizácií postupne zapája do starostlivosti
štvrtiach v rámci BA-NM
rozhodovanie o prioritných
rozhodovanie o prioritných
intervenciách
o čistotu a poriadok v našich uliciach;
intervenciách
- výsadba zelene, kde sme pripravili návrhy
na komplexnú revitalizáciu dvoch stromoradí
a nové štandardy na údržbu zelene;
- cyklodoprava, kde sú taktiež pripravené návrhy napr. na úpravy jednosmerných ciest pre
Verejná prezentácia návrhov PR 2017
cyklistov na obojsmerné a ďalšie kroky na rozvoj
tohto druhu dopravy;
- transparentná samospráva, kde sa budeme
snažiť o maximálne adresné a otvorené informovanie o chode úradu.
9HUHMQp]YDçRYDQLH35
Radi by sme otvorili aj ďalšie témy, ktoré hýbu
24.11. 2016
našou mestskou časťou. Novinkou bude rozšírenie prípravy zadaní na dve kolá, ktoré budú rámcované verejnými stretnutiami širokej verejnosti.
V prvom kole v marci až júni sa verejné stretnutia
Verejné hlasovanie PR 2017
zamerajú na hodnotenie stavu a zbieranie nových
21.11 - 2.12. 2016

HARMONOGRAM 2017
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Recepty babičiek sa rýchlo rozchytali
Kto by si z detstva nepamätal výbornú
chuť babičkiných koláčov? Bolo na nich
poznať nielen dlhoročné skúsenosti, ale
aj veľkú lásku k deťom a vnúčatám. Dámy
z klubu seniorov na Športovej sa rozhodli
zaznamenať svoje obľúbené recepty pre
nasledujúce generácie a po takmer dvojročných prípravách ich vydali knižne.
Publikácia obsahuje 66 praxou overených receptov na bábovky, koláče, zákusky,
rezy i torty od jedenástich členiek denného
centra. Všetky dobroty bolo treba upiecť
a priniesť na degustáciu, až po tomto procese vybrali tie najlepšie. Pani Šarlota Štaiglo-

vá, jedna z autoriek, prepísala recepty na
počítači. Veľkú podporu a sponzorskú pomoc našli cukrárky u riaditeľky Knižnice

Bratislava – Nové Mesto Jany Vozníkovej.
Postarala sa o krásnu graﬁckú úpravu a vydanie knižky.
Koncom roka usporiadali v dennom centre malú slávnosť, na ktorej dielko pokrstil
starosta Rudolf Kusý. Čerstvé darčekové vydanie si odniesli hostia i všetky babičky. No
zrejme bude potrebná dotlač, pretože o recepty je veľký záujem. Zasa raz sa potvrdilo,
že je pravda, čo sa vraví: Babičkin koláčik
vždy náladu spraví!
Alica Šimková
Snímka Jolana Zvarová,
DC seniorov Športová

Zážitky ožili v spomienkach
Nie každý si vo vyššom veku trúfa cestovať do exotických destinácií, no fotograﬁe a zážitky z ďalekých krajín sú pre
mnohých príťažlivé. Počas prednášky
a prezentácie členiek denného centra
na Kramároch Magdalény Lutterovej
a Daniely Glittovej o ich ceste do Číny
sa miestnosť zaplnila zvedavými poslucháčmi. Staršie dámy neľutovali námahu ani dlhé hodiny letu, aby na vlastnej
koži spoznali krajinu plnú protikladov.
Tradičná architektúra sídel cisárskych
dynastií sa tu stretáva s hypermodernými stavbami. Páčili sa im rozsiahle
záhrady s jazerami, ktoré obkolesovali
starobylé chrámy a paláce, ale rovnako
štadión Vtáčie hniezdo, postavený v
čase prípravy olympijských hier. Nevynechali ani najznámejšie čínske turistické miesto a prešli sa po Veľkom múre.
Číňania sú veľmi slušní, hlavné mesto
je mimoriadne čisté a bezpečné. Ako sa
cestovateľky dozvedeli, je to aj vďaka

tomu, že po 20-miliónovej metropole sa
pohybuje veľké množstvo príslušníkov
tajnej polície v civile, tí pomáhajú udržiavať poriadok. „Mať psa je v Beijingu
najväčším luxusom. Nielenže je to drahý špás, pre majiteľa platia aj prísne
obmedzenia času a miesta venčenia.
Nikde na ulici nenájdete psie exkrementy,“ vysvetľuje pani Daniela.
Samozrejme, turistky sa zaujímali aj o
život súčasníkov. Výsledkom zvrátenej
rodinnej politiky v Číne je takmer dvojnásobný počet mladých mužov oproti
počtu žien. Aj matky uprednostňujú synov, pretože podľa tradície syn sa postará o rodičov v starobe, kým dcéra nasleduje svojho manžela a stáva sa súčasťou
jeho rodiny.
Pre našincov je nezvyčajná a nie vždy
lákavá čínska kuchyňa. Mnohé originálne pokrmy ochutnali, ale pečené škorpióny, žaby, šváby či vyprážané potkany
si radšej len odfotili na pamiatku.

Množstvo otázok a živý záujem členov
kramárskeho klubu seniorov svedčil
o dobrej voľbe témy. Veď poznávanie
vzdialených miest vo svete nie je ohraničené vekom, či už ho zažijeme na cestách po vlastných, alebo prostredníctvom fotograﬁí.
Jana Škutková
Snímky Magdaléna Lutterová

Väčšie šance pre ľudí bez domova
Nové Mesto pokračuje v aktivitách, ktorých cieľom je pomoc ľuďom bez domova pri ich návrate do normálneho života.
Popri pracovnej terapii či zbierke šatstva
a iných potrebných vecí sa záujemcovia
priučia aj základom práce s počítačom.
Kurzy organizuje vo svojom vzdelávacom centre Knižnica Bratislava – Nové
Mesto. Prvý trojdňový kurz absolvovali
koncom roka štyria záujemcovia, ktorí sú
klientmi centier pracujúcich s ľuďmi bez

domova – Domova sv. Jána z Boha, Depaul
a Stopa. „Ide o začiatočníkov, ktorým sa
venuje profesionálny lektor. V prvej fáze
ich chceme naučiť základom práce s počítačom: ako sa píše vo worde, posiela pošta
a používa internetový prehliadač, aby si
mohli na internete napríklad vyhľadávať
pracovné príležitosti či možnosti ubytovania,“ hovorí riaditeľka novomestskej knižnice Jana Vozníková. Na počítačové kurzy
by mali nadviazať ďalšie aktivity, ktoré ľudí

bez domova naučia, ako sa píše životopis,
ako sa pripraviť na pracovný pohovor či
ako hospodáriť s ﬁnanciami.
„Problém bezdomovectva nevyriešime odsúvaním týchto ľudí na perifériu.
Iba takýmito postupnými krokmi, ktoré
u nich prebudia stratené návyky a naučia
ich novým zručnostiam, sa môžu dopracovať k úspešnému zaradeniu sa do spoločnosti,“ povedal starosta Nového Mesta
Rudolf Kusý.
(bor)
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Miesta, kde sa ľudia stretajú
Boli sme na medzinárodnej konferencii o verejných priestoroch, 2. časť
Priťahujú nás brehy riek
Nebolo domáceho účastníka konferencie, ktorý by nemyslel na dunajské brehy,
keď český architekt Petr Lešek ukazoval,
čo sa ich ateliéru Projektil Architekti podarilo vytvoriť na nábreží Ohře v neveľkom
západočeskom mestečku Kadaň. Nijaké
fádne betónové múry. Skôr rozmanitosť
spočívajúca v tom, že tvorcovia prijali ponuky nepravidelného terénu i prírodných
prvkov ako zdroje inšpirácie a výsledok
dotvorili striedmym parkovým dizajnom
a vybavením. Ľahké bolo uveriť, že dnes
Kadaňčania využívajú svoje nábrežia napl-

Teda spojiť všetkých, ktorí o ňom dokážu
zmysluplne komunikovať, nájsť konsenzus
aspoň v čiastkových otázkach, sformulovať zásady, postupne vytvárať koncepciu
a nadväzujúcu stratégiu, sústreďovať zdroje – slovom, pohýnať dopredu celý kolos
zložitej problematiky, smerujúci k budúcemu obrazu oboch bratislavských nábreží.
Veď to bude hodný kus nového obrazu celého „mesta na Dunaji“.
Už od začiatku sa ráta aj s participáciou
verejnosti na jeho tvorbe. Architektka Ingrid Konrad potvrdila, že medzi strategickými materiálmi mesta sa na jej útvare pripravuje aj koncepcia nábrežia a už na jar
2016 možno očakávať verejné prerokovanie zadania koncepcie. Iste príde čas, keď
bude možné, ba aktuálne vypísať súťaž na
tento obrovský verejný priestor, príťažlivý
pre všetkých Bratislavčanov, ale tak ďaleko zatiaľ nie sme. Architekti Michal Bogár
a Ľudovít Urban pripomenuli zahraničné
skúsenosti, čo všetko je nevyhnutné urobiť ešte pred jej vypísaním: dôkladne zmapovať, spoznať územie nábrežia a vytvoriť
stratégiu jeho rozvoja, veď verejné využívanie dunajských brehov môže mať veľmi
rozmanité formy.

Škoda ignorovať beneﬁty súťaží
Hovorí Juraj Čorba,
predstaviteľ Dunajského fondu
no a s radosťou. Čoby nie, veď si ešte dobre pamätáme, ako vďačne sa naše nábrežia
začali zapĺňať pri Eurovei alebo v lete na
pláži oproti, keď sa tieto úseky vďaka novej
náplni skultivovali...
Zdá sa ale, že aj bratislavské nábrežia ako
celok sa dočkajú. Hoci prípravy na tento
podstatne väčší verejný priestor sú zatiaľ
len v štádiu organizačnom: spájajú sa sily,
ktoré by ho v budúcnosti mali dokázať
zvládnuť. Na konferencii to ukázala verejná diskusia o nábreží, iniciovaná programovou riaditeľkou konferencie, a súčasne moderátorkou Katarínou Boháčovou.
Medzi architektmi sa jej zúčastnila hlavná
architektka mesta Ingrid Konrad a medzi
„nearchitektmi“ Juraj Čorba, programový
stratég Nadácie Dunajský fond. Táto inštitúcia má za úlohu vytvoriť spoločnú platformu pre ľudí, ktorí svojou odbornosťou
či funkciou môžu vznik diela ovplyvniť.
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Volanie po architektonických a urbanistických súťažiach – „generátoroch myšlienok“, ako ich vo svojom vystúpení nazvala
dekanka Fakulty architektúry STU Ľubica

Architektka Katarína Boháčová,
riaditeľka konferencie, a zároveň
aj jej moderátorka
Vitková, zaznelo z mnohých úst. „Potrebujeme analýzy, vízie, inšpirácie,“ povedala.
A úplná jednota panovala v názore na to, že
niet lepšieho spôsobu, ako hľadať a nachádzať najlepšie riešenia úloh v konkrétnych
podmienkach. Žiaľ, súťaží sa u nás vypisuje
máličko, menej než v minulosti. Akoby investorom bolo jedno, či za ich investované
prostriedky vznikne výnimočné, alebo iba
priemerné dielo. Ba neraz akoby na tom
príliš nezáležalo ani mestu či mestskej časti.
Konferencia naopak venovala súťažiam
mimoriadnu pozornosť. Ukázalo sa napríklad, že u našich západných susedov

Hlavní organizátori medzinárodnej konferencie sa spoločne predstavili v jej závere

systematicky „školia“ v ich usporadúvaní
vedenia miest (Eva Špačková zo Společnosti Petra Parléře hovorila o „súťažnej
kultúre“ vo verejnom priestore, Milan
Svoboda o úsiliach Českej komory architektov). Španielsky účastník Vincente Spinola opisoval, ako na ﬁnančne nenáročné
organizovanie súťaží pravidelne využívajú
aj starších študentov. Jednoducho, všade
hľadajú nápady, dobré myšlienky. Menšie
súťaže naozaj nemusia stáť veľa, napriek
tomu môžu priniesť – a vo svete aj prinášajú – veľké hodnoty.

delil na priestory pre jednotlivé športy. Odlišujú sa veľkosťou, osvetlením, vybavením
aj možnosťou vykurovania – skateboardisti
napríklad kúrenie nepotrebujú. Centrum
je otvorené 24 hodín denne a mládež doň
tiahne vraj v zástupoch... Svojským verejným priestorom sa stal tiež obrí generátor
energie, kŕmený odpadom, ktorý v zime na
rovine slúži ako lyžiarsky svah... Bude asi
jediný svojho druhu na svete.
Verejné priestory majú teda množstvo
podôb, vonkoncom nejde len o námestia,

Priestory, ktoré nie sú
na jedno kopyto
Ani vynikajúci severskí architekti nenavrhujú bežne „paláce“, ako si možno mnohí predstavujú, keďže ide o bohaté krajiny.
Zaujíma ich trebárs fenomén „samozásobiteľskej dediny“ – aká veľká by mala byť, ako
formovaná atď. – alebo ako po novom využiť to, čo už zdanlivo doslúžilo. Príznačné
v tejto súvislosti je športové centrum Sinusa Lyngeho z Dánska, ktoré vzniklo, ako
rozprával, s minimálnymi investíciami v starých železničných opravovniach. Opravovne mali tvar kruhovej výseče, ktorú architekt doplnil na kruh, a ten ako bábovku po-

Architekt Sinus Lynge, Dánsko

parky a mestské komunikácie. Sinus Lynge vo svojej prednáške povedal, že verejný
priestor sa pohybuje medzi architektúrou
a urbanizmom. Podľa nášho prof. Bohuša
Kováča vystupujúceho nedlho pred ním
niekde môže ísť dokonca o čisto technické dielo, o inžiniersku stavbu, ku ktorej
architekta či urbanistu ani nechcú pustiť...
Na konferencii sa spomínal raritný prípad
z Dánska, keď celé mesto vybudovali okolo
železničného uzla pochopeného ako verejný priestor – všeličo sa môže stať „ťahúňom“ mestského rozvoja. Odlišnosť vtláča
verejným priestorom nielen história ich
vzniku, dôraz na stavebné, technické či
estetické kvality, ale i možnosti, aké ľuďom
v okolí a návštevníkom ponúkajú. Športpark pripravovaný v Jame po bývalom
cykloštadióne na území Nového Mesta ponúkne po dokončení úplne iné možnosti
trávenia voľného času než napríklad komplex Slovenskej národnej galérie, ktorá prechádza rekonštrukciou a má ambície stať sa
po čase príťažlivou pre oveľa širšie vrstvy
obyvateľov než doteraz. „Nie iba galériou,“
ako odznelo vo vystúpení jej riaditeľky Alexandry Kusej, „ale mnohotvárnou kultúrnou a oddychovou súčasťou nábrežia“.
Viera Vojtková
Snímky Gabriel Kuchta

Jama sa otvorí skutočne pre všetkých
Vystúpenie Ing. Daše Effenbergerovej z nášho miestneho úradu na
medzinárodnej konferencii o verejných priestoroch Public Spaces bolo
viac než opodstatnené – zelený priestor takého formátu, aký športpark
Jama predstavuje, sa nezakladá hocikde. Stačí uvedomiť si, že ide o rozlohu 17 000 m2 – navyše v centre mesta. A že v Bratislave sme od druhej
svetovej vojny nijaký nový park hodný tohto názvu nezriadili.
Obyvatelia sa nás príležitostne
pýtajú, prečo sa v Jame ešte stále nepracuje...
- Lebo najprv sa musíme dostať cez viaceré stupne „papierovania“ – posudzuje
sa vplyv projektu na životné prostredie,
potom sa čaká na územné rozhodnutie,
až nakoniec príde na rad stavebné povolenie a po ňom realizácia... Medzitým už
pripravujeme verejné obstarávanie na
dodávateľa, momentálne je na kontrole
na Úrade vlády, lebo medzi ﬁnančnými
zdrojmi sú aj cudzie zdroje (z Európskeho hospodárskeho priestoru a z fondov
Nórskeho kráľovstva). Jarné mesiace
teda ešte asi nestihneme, ale začiatkom
leta, predpokladám, už by sa mohlo
s prácami začať. Dokončovanie by tak
pripadlo na prvé mesiace roka 2017.

Trošku ma prekvapuje, že ešte aj
pri parku sa musí posudzovať vplyv
diela na životné prostredie. V tomto
prípade predsa nemôže byť nepriaznivý.
- To nie, ale treba rátať aj s realizáciou –
pre okolie znamená hlučnosť, prašnosť,
vibrácie... Zintenzívnenú motorovú
a cestnú dopravu. Aj „zelená stavba“ sa
teda musí posúdiť z tohto hľadiska.
Rozumiem, v blízkosti je predsa
množstvo bytoviek. Pani inžinierka, na konferencii Public Spaces ste
spomínali zaujímavú technológiu
týkajúcu sa vodného prvku v parku
– o čo pôjde?
- Sú to takzvané vodozádržné opatrenia, ktoré majú za cieľ prispôsobiť sa
zmene klímy – zadržiavajú spadnutú

Ing. Daša Effenbergerová z nášho
miestneho úradu priblížila publiku
prípravu športparku Jama ako projektu budúceho verejného priestoru
v Novom Meste
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vodu (dažďovú) v lokalite a v najbližšom
okolí. Dažďovú vodu bude park všetku
zachytávať prostredníctvom vsakovacích
košov a sústavou rúr ju sčasti odvedie do
retenčnej nádrže (jazierka) v najnižšej
časti. Táto voda bude slúžiť medziiným
aj na polievanie rastlín, trávnikov a stromov, ktoré to budú potrebovať.
Čo keď príde dlhšie obdobie sucha, ktorým nás meteorológovia
najnovšie strašia?
- V takom prípade pomôže projektované napojenie na spodnú vodu, ktorú
budeme dočerpávať do jazierka. Ani v takom prípade nebudeme teda míňať pitnú vodu z vodovodného potrubia, park
by mal byť v tomto smere sebestačný.
Budú sa presádzať aj staršie stromy, aby netrvalo trebárs desať rokov, pokým prostredie nadobudne
parkový charakter a bude účinné
plánovaným spôsobom?
- Aj so staršími stromami rátame. Nebudú hneď poskytovať taký tieň, aký je
zobrazený na vizualizáciách, ale budú to
odrastené dreviny s obvodom kmeňa až
okolo 30 cm, ktoré, dúfame, rýchlejšie
a lepšie zakorenia. Bude ich až 180, listnáče aj ihličnany, ich druhové zloženie
bude veľmi rôznorodé. Plánuje sa vysadiť napr. hruška ozdobná (25 ks), slivka
čerešňoplodá (12 ks), hrab obyčajný,
javor poľný, jaseň štíhly, lipa malolistá,
borovica čierna, borovica lesná sosna,
množstvo kríkov (okolo 400), trvaliek
a tráv.
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Zohľadňovalo sa pri výbere drevín
budúce prostredie, v akom majú žiť?
Aby sa im neskôr v parku darilo...
- Zohľadňovalo sa nielen pri stromoch,
ale aj pri ostatných rastlinách. Odborníci
na zeleň vyberali také druhy, ktoré znesú
podmienky v centre mesta – letné teploty, vietor, prašnosť i výfukové splodiny.
Udržateľnosť parkovej výsadby je predsa
aj v našom záujme.
Dokázali by ste zhrnúť, čo sú najväčšie prekážky, ktoré zdržujú prípravné procesy?
- Úrady nám veľmi vychádzajú v ústrety, horšie je to s ďalšími účastníkmi povoľovacích konaní – najmä s fyzickými
osobami, ktoré na začiatku samy prejavili
záujem o povoľované stavby. Títo ľudia
by si mali minimálne preberať poštu, keď
už nemajú záujem o riešenie námietok
a pripomienok, ktoré vzniesli. Často sa
nedajú zohnať, nezdržiavajú sa na adrese,
ktorú v podaní sami uviedli a nepreberajú poštu, ktorú opakovane musíme doručovať... Ohrozujú tak úspešnú realizáciu.
Čo im vlastne umožňuje takto práce brzdiť?
- Umožňuje to zákon, ktorý musíme rešpektovať. Z jednej strany je správne, že aj
občania sa môžu zapojiť do prípravných
a povoľovacích procesov významných
diel, žiaľ, aj dobrá myšlienka sa dá zneužiť – a toto je presne ukážkový prípad
takého zneužitia. Nerozumiem, prečo sa
takí ľudia prihlásia, či sú to odborníci,
alebo majú iné záujmy.

Keby ste mali poradiť kolegom, ktorí stoja pred podobnou úlohou – vytvoriť verejný parkový priestor takého formátu niekde inde – čo by ste im
poradili, aby sa vyhli problémom?
- Predísť problémom sa celkom nedá,
boli a budú. Ale určite by som im zdôraznila nevyhnutnosť dôslednej prípravy pred začatím realizácie. Málo času na
prípravu - to realizátorov diela neskôr
vždy dobehne. Hneď na začiatku treba
postaviť dobrý tím, schopný pracovať
tímovo, a hlavne orientovaný na dosiahnutie cieľa. Jeden človek nezmôže nič.
A všetko sa nedá predvídať. Aj preto
treba prizvať odborníkov. Pritom na tie
vodozádržné opatrenia na Slovensku
ani nemáme dostatok odborníkov, je to
nová téma. Konzultovali sme s nórskymi
partnermi (spoločnosť COVI), ktorí sú
v realizácii vodozádržných opatrení ďaleko pred nami, majú už skúsenosti overené praxou. Prvok vody je v parkoch
nesmierne dôležitý – pre ľudí, rastliny,
ale aj pre vtáctvo a všetko živé.
Predpokladám, že niekedy sa vám
už aj sníva o Jame...
- Sníva sa mi o viacerých projektoch,
nielen o Jame, ale o nej, prirodzene,
najviac. Verím, že sa podarí doviesť toto
dielo úspešne do konca. A ja tam raz budem chodiť na vychádzky s vnúčatami
a spomínať, ako sme kedysi zápasili s ťažkosťami.
Zhovárala sa Viera Vojtková
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Krasokorčuliarsku špičku videlo
v Bratislave 35 500 divákov
Nové Mesto hostilo koncom januára najlepších krasokorčuliarov Európy. Burácajúca atmosféra, dobroprajné publikum a neustále povzbudzovanie, také pocity si odnášajú športovci zo 79.
ročníka ISU ME v krasokorčuľovaní. Na fanúšikov nedal dopustiť
ani slovenský tanečný pár (na snímke), ktorý skončil na 8. mieste: „Keď sme prichádzali na ľad, každý tlieskal. Bol to úžasný
pocit. Vnímali sme nadšenie publika a chceme sa poďakovať
každému, kto nás prišiel podporiť,“ povedala Federica Testa,
ktorú doplnil Lukáš Csölley: „Publikum nás naozaj podporilo
a veľmi sme si to užili.“
Zlaté medaily si odniesli Javier Fernandez (Španielsko), Jevgenia Medvedevová (Rusko), tanečný pár Gabriella Papadakisová
a Guillaume Cizeron (Francúzsko) a športová dvojica Tatiana
Volosožarová a Maxim Traňkov (Rusko). Bratislava symbolicky
odovzdala štafetu neďalekej Ostrave, kde sa majstrovstvá Európy
uskutočnia na budúci rok.
(red), snímka Ján Súkup,
OV ISU ME 2016

Charitatívny ultramaratón pod lanovkou
Bláznivý nápad zrealizujú slovenskí
športovci, aby pomohli nevyliečiteľným

ťažko chorým deťom. S úderom polnoci
sa v prvých sekundách 1. apríla roztočí
pod bratislavskou lanovkou 24-hodinový
horský ultramaratón. Na trojkilometrovom okruhu budú pretekári bojovať so
strmým stúpaním a extrémnou únavou.
Bratislavčania budú môcť športovcov
povzbudzovať priamo z premávajúcej lanovky medzi 10. a 18. h. Tá bude vďaka
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
a spoločnosti EKO-podnik VPS v tento
deň pre všetkých zadarmo.
Registráciu pre ultrabežcov spustí
usporiadateľ pretekov STEFANIK TRAIL
začiatkom marca na portáli www.predpredaj.sk. Aktuálne informácie o prí-

pravách nájdete na stránke www.stefaniktrail.sk.
Štartovné podujatia položí základ charitatívnej zbierky a každý dobrovoľný
príspevok za jazdu lanovkou poputuje
na konto neziskovej organizácie PLAMIENOK. Poskytuje zdravotnú, psychologickú a sociálnu podporu pre rodiny s chorými deťmi, u ktorých už ďalšia liečba
nie je možná. Záštitu nad pretekmi prijal
starosta Nového Mesta a spolu s usporiadateľmi pozýva: „Príďte sa 1. apríla previezť na lanovke a pomôžte podporiť
dobrú vec. Všetci ste srdečne vítaní!“
Martin Urbaník
Snímka VIVAFOTO - STEFANIK TRAIL

Poutníci sú na cestách už 46 rokov
V decembri 1970 sa v Country klube
v Maloměřiciach po prvýkrát predstavila
skupina hrajúca bluegrass a country, ktorá si dala meno Poutníci. Po 46-ich rokoch
hrania sa juhomoravská kapela právom
radí k legendám svojho žánru. Odohrala tisíce koncertov, zozbierala ocenenia
doma i v zahraničí a natočila 14 platní
a CD-čiek. Veľakrát sa za tie roky zmenila
jej zostava, striedali sa slávnejšie i menej
slávne obdobia, a treba povedať, že dnes
im to opäť výborne „šlape“.
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Jiří Karas Pola (kontrabas, spev), Peter
Mečiar (banjo, dobro), Jan Máca (mandolína, gitara, spev), Jakub Bílý (gitara, spev)
potešili verných bratislavských fanúšikov
28. januára koncertom v Stredisku kultúry na Vajnorskej. Muzikantský kumšt,
kvalitné texty a vtipné sprievodné slovo
Jiřího Polu prispeli k vynikajúcej atmosfére. Publikum sa k známym piesňam pridávalo a obľúbené pasáže zazneli v podaní
stoviek hlasov.
Text a snímka Jana Škutková

Pocta grafickému priateľstvu

Výtvarné umenie ešte raz
A máme pre vás aj ďalšiu pozvánku do Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Výber
z tvorby akad. maliara Ondreja Bartka, ktorý roky žil a pracoval na Kramároch, si tu
môžete pozrieť od 9. marca do 1. apríla 2016. Diela umelca, ktorý zomrel v roku
2011 a v týchto dňoch by sa bol dožil 90-ych narodenín, boli vystavené na viac než
osemdesiatich výstavách doma i v zahraničí.

RAGTIME NIGHT
Vedeli ste, že saxofón sa volá
podľa svojho vynálezcu, Belgičana
Adolfa Saxa? Je to jeden z posledných hudobných nástrojov, ktorý sa
zaradil aj medzi nástroje klasickej
hudby. Na noc plnú hravého ragtimu
i klasiky hranej na štyroch saxofónoch pozýva netradičné novomestské kvarteto Saxophone Syncopators. Jeho jarný koncert bude 20.
marca o 19. h v bistre St. Germain
na Rajskej ulici. Vstupenky pre dve
osoby môže vyhrať vylosovaný čitateľ Hlasu za správnu odpoveď na otázku: Ako sa
volá najväčší saxofón, na ktorý hrá v kvartete jediná dáma? Navyše, prvý odosielateľ
správnej odpovede získa najnovšie CD kvarteta nazvané GOOD MORNING RAGTIME.
Správne odpovede zasielajte na adresu manager@saxophonesyncopators.com,
s víťazom sa skontaktujeme.

Na snímke zľava Marián Komáček, Richard Krivda,
Peter Panenka a Dušan Dušek
ﬁkoch už spomínaní spisovatelia a priatelia umelca, ale aj Tomáš
Janovic, Pavel Dvořák či Pavol Vilikovský.
O vystavené diela je záujem aj v zahraničí. Po Bratislave poputujú do Varšavy a Moskvy, záujem prejavili organizátori v ďalších
európskych mestách.
Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Galakoncert k MDŽ
s Hůlkom aj Csákovou
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto aj tento rok pozýva novomestské ženy
na GALAKONCERT K MDŽ. Oslava sviatku všetkých žien bude v utorok 8. marca 2016 o 15.30 h vo veľkej sále Istropolisu v Bratislave. Vystúpia skvelí českí
a slovenskí umelci Daniel Hůlka, Ilona Csáková a Robo Opatovský, ktorých bude
sprevádzať orchester.
Vstup je voľný, vzhľadom na obmedzený počet miest si však vstupenku bolo
nutné rezervovať. Rezervácie prebiehali v priebehu februára na základe informačného letáka, ktorý mestská časť distribuovala do domácností. O tom, či sú
ešte voľné miesta, sa môžete informovať na čísle 02/49 253 424 alebo mailom
na rezervacie@banm.sk.

INZERCIA
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
Novootvorená zubná ambulancia na Kramároch – Stromová 16 prijíma nových
pacientov, 0905 662 407 – pri Terne, www.simkovicova.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi 9.00 – 17.00

pomáhame ženám

FEMINIA, Račianska 31,
831 02 Bratislava
tel.: 02/442 501 33
mobil: 0911 373 350
e-mail: moja@feminia.sk

Zdravie a krása pre ženy na jednom mieste

Inzercia 03 – 04 - 2016

Zaujímavú pozvánku na sériu podujatí k nedožitým 80. narodeninám jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov Albína Brunovského dostala redakcia Hlasu od novomestskej agentúry Ex Tempore. V priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici
si mohli Bratislavčania začiatkom roka pozrieť výstavu graﬁckých
diel známeho umelca. Názov Pocta graﬁckému priateľstvu nie je
náhodný. Vystavené práce sú svedectvom dlhoročného priateľstva medzi výtvarníkom a zberateľom Ivanom Panenkom. Očiam
verejnosti ich predstavil jeho syn Peter, autor koncepcie výstavy.
„Odkaz Albína Brunovského zostáva v povedomí kultúrnej
verejnosti aj dve desaťročia po jeho smrti,“ uviedol v príhovore
pri slávnostnom otvorení výstavy 12. januára kurátor expozície
výtvarník Karol Felix. Na veľkorysosť, humor a veľké priateľstvo
oboch mužov spomínali aj ďalší hostia z umeleckého sveta. Počas
vernisáže napríklad Ľubomír Feldek a Erik Ondrejička, na neskoršej projekcii dokumentárneho ﬁlmu Záhrada o Albínovi Brunovskom zase kameraman Richard Krivda, spisovateľ Dušan Dušek
a výtvarník Marián Komáček, bývalý žiak profesora Brunovského. O hudobný zážitok sa postaral violončelista Eugen Prochác.
Februárová beseda na záver výstavy bola venovaná ilustrátorskej
tvorbe Albína Brunovského a jeho vzťahu k literatúre.
Pri príležitosti umelcových narodenín vznikol Album AB 80 ako
pocta devätnástich slovenských a českých výtvarníkov, priateľov
a žiakov Albínovi Brunovskému. Na jeho vytvorení sa podieľali
Peter Augustovič, Igor Benca, Robert Brun, Miroslav Cipár, Karol
Felix, Marcel Haščič, Dušan Kállay, Kamila Štanclová, Peter Kľúčik, Juraj Králik, Maroš Komáček, Ľubomír Krátky, Igor Piačka,
Dušan Polakovič, Katarína Vavrová, Jiří Anderle, Jiří Brázda, Karel
Demel a Vladimír Suchánek. Do textovej časti prispeli popri gra-
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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
KONCERTY
10. 3. 2016, štvrtok 19. h
KONCERT slovenskej hudobnej skupiny NVMERI
(pôvodne The Uniques)
PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
9. 3. 2016, streda 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom
11. 3. 2016, piatok 19. h
Život je perfektný – hudobno-tanečný program
s Johny Perfektom, Adissom a Osťom
18. 3. 2016, piatok 19. h
Country and western saloon – pre milovníkov
country a westernu
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ od 17. h
- živá hudba 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
12. 3 .2016 čaj o piatej s HS CHARLIE BAND
19. 3. 2016 čaj o piatej s HS FORTUNA pre Jozefov
26. 3. 2016 čaj o piatej s HS COLOR veľkonočný
PODUJATIA PRE POZVANÝCH
23. 3. 2016, streda 14. h
Leví kráľ - tanečné predstavenie skupiny H&T
pre deti zo základných škôl
30. 3. 2016, štvrtok 10. h
Uvítanie detí do života
30. 3. 2016, štvrtok 15. h
Životné jubileá
KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok a utorok o 18. h
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu - začiatočníci,
vstup voľný
Každý pondelok a stredu o 18.30 h Taichi
3. 3. 2016, štvrtok 16. h Klub Patchwork
17. 3. 2016, štvrtok 16. h Klub priateľov opery

18. 3. 2016, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky
29. 3. 2016, utorok 17. h
Spolok včelárov západného Slovenska, stretnutie
členov a záujemcov o odborné poradenstvo
VÝSTAVY
1. 3. – 14. 3. 2016 Aleš Šilberský: Retrospektíva
15. 3. – 31. 3. 2016 Peter Hargaš: Abstrakcia
Návštevný čas výstav:
pondelok - piatok 14. h – 18. h, v sobotu
a nedeľu v rámci podujatí
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
12. 3. 2016, sobota 8. - 13. h
Medzinárodné VSZ mincí, medailí, odznakov,
starých pohľadníc, telefónnych kariet, kníh,
gramoplatní, ﬁlatelie, pivných podložiek,
vyznamenaní, etikiet, plagátov...
19. 3. 2016, sobota 8. – 15. h
VSZ elektro, domáce, rybárske, foto potreby,
hudobné nástroje, železničné, automobilové,
letecké modely a pod.
KURZY
TVORIVÉ:
- Výtvarná škola akad. mal. Dany Zacharovej
pre deti
- Výtvarné štúdio akad. soch. Magdy Burmekovej pre
dospelých
- Keramika pre dospelých
- Šijeme s Burdou, škola strihov a šitia
POHYBOVÉ:
- Joga pre zdravý pohyb dospelých v utorok
o 17.15 h a 19. h
- Tanečné kurzy tanečnej školy Gala
v pondelok a utorok od 15.30 h
JAZYKOVÉ:
- Anglický jazyk
- Taliansky jazyk
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. Lístky Na kus reči s Jozefom
Banášom a na všetky koncerty 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
PODUJATIA PRE DETI
12. 3. 2016, sobota 14. h
Z húseníc motýle, kurz maľovania na hodváb
pre rodičov, starých rodičov a deti od 6 rokov
KLUBOVÉ PODUJATIA
2. a 16. 3. 2016, streda 16.30 h
Klub Venuša, stretnutia Ligy proti rakovine
PODUJATIA PRE POZVANÝCH
23. 3. 2016, utorok 9. h a 10.45 h
Neposlušné veľkonočné vajíčko, divadelné
predstavenie pre deti MŠ Na Revíne a Cádrovej ul.
KURZY
Maľovanie na hodváb, individuálne a skupinové kurzy,
možnosť objednávok aj od ﬁriem
19. a 20. 3. 2016, sobota – nedeľa 9. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
VYT FIT
Škola pred škôlkou, pohybové cvičenie pre deti
od 15 mes. do 3 rokov s mamičkami na MD
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou
s prvkami jogy – začiatočníci
Zdravotné cvičenie na problémy s chrbticou –
pokročilí
Pilatesove cvičenia
Hudobné kurzy: hra na klavír, spev, hudobná teória
pre deti, dospelých, seniorov
Angličtina pre deti
Služby – prenájom priestorov na semináre,
spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda
od 16. h do 19. h
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia.
Zmena programu vyhradená. Vstupenky
nerezervujeme.

