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Milí Novomešťania!

Račianska –
výstavba bytoviek
sa kryštalizuje

Do brigád ku Dňu Zeme sa v našej mestskej časti
zapojilo viac než 250 ľudí. Sadili sme stromy, zbierali smeti v lesoparku i na Filiálke, čistili okolie
škôl, skrášľovali vnútrobloky... Odviedli sme kus
dobrej práce a čo je príjemné, po jej skončení sme
hneď videli aj výsledok.
Upratané okolie, vyčistený potok, vysadené stromy, to všetko je dobré a zmysluplné. Ale ešte väčší
zmysel má čosi iné. Nové vzťahy, ktoré sa medzi ľuďmi pri spoločnej práci vytvárajú. Tam, kde sa ľudia poznajú, kde funguje komunita, je akosi
čistejšie, bezpečnejšie a ľudia dokážu aj jasne formulovať spoločné potreby. Dnes, keď časť obyvateľov chodí domov len prespávať, keď je veľa
bytov prenajatých, fungujúca komunita je ešte dôležitejšia.
V našej mestskej časti pracujeme na vybudovaní dvoch nových parkov,
pribudne nám dvesto nových košov na cigaretové ohorky, sme bližšie
k riešeniu najšpinavších stojísk na separovaný odpad. To sú síce dobré
projekty, ale bez záujmu ľudí o svoje okolie, bez záujmu a ochoty pomôcť sú zbytočné. Aj preto sú spoločné brigády také dôležité.
Keď sme s brigádami pred deviatimi rokmi začínali, chodilo len málo
ľudí. Veľa bolo starších, ktorí spomínali na viac–menej povinné sobotňajšie brigády a akciu Z. Dnes prídu priložiť ruku k dielu všetky vekové
skupiny, osobne sa najviac teším z detí. Veľa síce neurobia, ale vďaka
takýmto spoločným zážitkom s rodičmi, ktoré im dajú viac než teória
v škole alebo výchovné reči o čistote, môže byť ďalšia generácia iná.
Keď som sa s niektorými z vás popri práci rozprával, v zásade ste
mi opakovali to isté: „Radi prídeme aj nabudúce a skôr než na jeseň.“
Niečo sa u nás zmenilo k lepšiemu. A to je dobré.
Rudolf Kusý
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Najmladší brigádnici v školskej
záhrade si formovali postoje
k prírodnému prostrediu
Snímka Jana Plevová

Najkratšie noci, najdlhšie dni
Aj tak sa dá charakterizovať obdobie, ktoré prichádza na rozhraní júna
a júla. Keď sa Slnko 21. júna dostane na nulový stupeň Raka, dosiahne
svoje najvyššie postavenie, obratník
Raka, kde sa „obráti“ a začne sa vracať naspäť. Hovorí o tom i názov letný slnovrat. Potom sa dni nebadane
opäť skracujú. Pre našich prapredkov
boli takéto medzníky životne dôležité, súviseli s úrodou, živobytím, preto ich uctievali a oslavovali tancami
a spevom. Nočné ohne na kopcoch, tradícia koreniaca ešte v mytológii starých Slovanov, symbolizovali práve tú dráhu Slnka na vrchole jeho síl, boli oslavou prírody
a živlov. Až neskôr sa prispôsobili kresťanskej symbolike, súvisiacej so sviatkom
Jána Krstiteľa a „svätojánske“ vatry sa zapaľovali v predvečer 24. júna, na Jána.
Snímka
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Ďalší krok k poriadku v parkovaní

Mestská časť Nové Mesto urobila ďalší
dôležitý krok k novým pravidlám, ktoré
by mali vniesť do parkovania poriadok.
Poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom zasadnutí koncom apríla odsúhlasili
návrh všeobecne záväzného nariadenia
(VZN) hlavného mesta, ktoré rieši základné podmienky novej parkovacej politiky
v Bratislave.
Návrh VZN, ktorý magistrát predložil
mestským častiam, určuje okrem iného
minimálnu a maximálnu výšku poplatku za parkovanie a spôsob úhrady. Nové
Mesto ako jediné predložilo mestu aj rozdelenie mestskej časti na zóny – konkrét-

ne tri. Tie umožnia nastaviť odlišnú výšku
poplatku pre návštevníkov podľa atraktivity a zaťaženosti lokality, a zároveň aj postupné zavádzanie zón so spoplatneným
parkovaním. „Vytvorili sme priestor na to,
aby sa mohli prijať pravidlá parkovania,
s ktorými budú Novomešťania spokojní,“
povedal po odsúhlasení VZN magistrátu
zástupca starostu Nového Mesta Stanislav
Winkler.
Novomestskí poslanci sa predbežne
zhodli, že Novomešťania pri parkovaní
v týchto zónach Nového Mesta platiť nebudú – poplatky sa budú týkať len návštevníkov. Novomešťan by mal zaplatiť iba

za rezidentskú kartu, ktorá mu umožní
parkovať pri svojom bydlisku. VZN mesta
navrhuje poplatok za rezidentskú kartu od
20 do 100 eur na rok, v prípade poplatkov
za dočasné parkovanie návštevníkov je to
od 20 centov do 5 eur na hodinu. Presnú
výšku si určí každá mestská časť svojím
všeobecne záväzným nariadením.
Novomestské zastupiteľstvo vyslovilo súhlas aj s dodatkom štatútu hlavného mesta
o parkovaní. Magistrát navrhoval, aby si
s mestskými časťami delil výnosy z prevádzky parkovacieho systému v pomere
25 (magistrát) k 75 (mestské časti). Nové
Mesto navrhlo, aby sa od výnosov odrátali náklady súvisiace so správou, prevádzkou, údržbou a budovaním parkovacích
miest. Cieľom je, aby mestské časti mali
prostriedky na budovanie a prevádzku systému a aby sa im vrátili peniaze, ktoré do
systému vložili.
Čo ešte predchádza spusteniu novej
parkovacej politiky? Magistrát teraz čaká,
kým sa o jeho VZN a štatúte vyjadria všetky mestské časti. Potom bude môcť tieto
materiály schváliť mestské zastupiteľstvo
a mestské časti si následne na základe
nich určia detaily (napr. výšku poplatkov)
vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach.
(bor), snímka Jana Škutková

Nové Mesto bude mať dva nové parky
Športový park JAMA
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vypísala verejné obstarávanie na dodávateľa
výstavby voľnočasového priestoru Jama
v lokalite Tehelné pole medzi Národným
tenisovým centrom, zimným štadiónom
a kúpaliskom. V minulosti stál na tomto
mieste cyklistický štadión.
Nový park s bohatou mestskou zeleňou
poskytne priestor na športovanie, rekreáciu a trávenie voľného času. So zreteľom
na rozsah stavby, ktorá má takmer dva hektáre, ako aj na množstvo preinvestovaných
ﬁnancií ide o najväčší projekt v Novom
Meste realizovaný samosprávou. Po niekoľkých desaťročiach to bude najväčší projekt
vybudovania zeleného prostredia v centre
Bratislavy. Celkové odhadované náklady
na vybudovanie parku sú dva milióny eur.
Revitalizácia priestoru Jama bude ﬁnancovaná z tzv. Nórskych fondov, štátneho rozpočtu a peňazí samosprávy.
Park bude rozdelený na dve zóny. Hornú
„aktívnu“ zónu budú charakterizovať vy-

hliadkové móla, športové plochy ako multifunkčné ihrisko, tenisové kurty, ﬁtnes stroje, parkúrové zostavy, pingpongové stoly
a mestská zeleň. V dolnej „relaxačnej“ zóne
bude jazierko, živelná zeleň, prírodný amﬁteáter a priestory na oddych. Priaznivci
aktívneho oddychu nájdu v parku bežeckú
a športovú dráhu. Samotná výstavba parku
bude vzhľadom na náročnosť procesu realizovaná v dvoch etapách.
Voľnočasový priestor Jama rieši aj otázku efektívneho manažmentu vôd v krajine.

„Dažďovú vodu zo spevnených, ale aj zo zelených plôch plánujeme zbierať systémom
drenážnych rúrok do novovybudovaného
jazera,” vysvetľujú autori projektu. V parku
budú dve studne využívajúce podzemnú
vodu. „Dôležitým vodným prvkom bude
umelo vytvorené jazero, ktoré bude spĺňať estetickú, klimatickú aj vodozádržnú
funkciu,“ vysvetľuje vedúca útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
v Novom Meste Daša Effenbergerová.
Pokračovanie na s. 4
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Dokončenie zo s. 3
Jazierko totiž bude slúžiť aj ako zdroj parkovej závlahy. Efektívna sieť žľabov, vsakov
a drenážnych potrubí umožní odvedenie
vody aj pri väčších prívalových dažďoch.
Vďaka spôsobu, akým bude park hospodáriť s vodou, ide o jedinečný projekt v rámci
Slovenska.
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto získala areál do správy od magistrátu, aby tam
vybudovala mestský park s funkciami športu a rekreácie. V tejto súvislosti zorganizovala počas uplynulých dvoch rokov sériu
verejných stretnutí s obyvateľmi, predstaviteľmi miestnych organizácií, podnikateľského sektora a odborníkmi. Zozbierané
podnety sa stali podkladmi pre architektonickú súťaž, do ktorej sa prihlásilo 14
súťažiacich. Odborná porota rozhodla, že
najlepší návrh predložil autorský kolektív Martin Berežný, Katarína Boháčová,
Daniel Šubín.

Gaštanica na Kolibe
Aj prípravy na revitalizáciu parku Gaštanica na Kolibe sa dostali do ﬁnálnej
etapy a mestská časť vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý park opäť
oživí. „Projekt je zameraný na zastavenie
degradácie ekosystému lesoparku, jeho
obnovu, stabilizáciu a vytvorenie zelenej
plochy na oddych v mestskom prostredí,“
informuje vedúca útvaru štrukturálnych
fondov a verejného obstarávania v Novom
Meste Daša Effenbergerová.
Okrem parkových úprav je cieľom
predovšetkým ozdravenie a zachovanie
jestvujúcej zelene. V parku rastie viac než
60 kmeňov jedlých gaštanov, žiaľ, takmer
polovica z nich má kôru napadnutú rakovinou, ktorá spôsobuje straty tisícov gaštanov jedlých na celom svete. Genofond
vzácneho gaštana jedlého siaha hlboko do
minulosti, až do obdobia rímskeho osídlenia. Doplnením parku novou výsadbou

sa zároveň zabráni odplavovaniu a erózii
zeminy. Areál bude po revitalizácii efektívnejšie hospodáriť s vodou, keďže zadržaniu dažďovej vody pomôže vytvorenie
tzv. svahových zasiakavacích pásov po vrstevniciach. Voda tak bude slúžiť na zavlažovanie parku a nebude stekať do blízkej
zastavanej časti.
Súčasťou revitalizácie bude vytvorenie
oddychovej zóny. V nej nájdu návštevníci
okrem lavičiek, altánku a detského ihriska
aj ﬁtnes prvky a výbeh pre psy.
Odhadované náklady na revitalizáciu
Gaštanice na Kolibe sú vyčíslené na 320-tisíc eur. Z tejto sumy bude 225-tisíc eur
uhradených z tzv. Nórskych fondov, ktoré
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto získala v spolupráci s hlavným mestom v rámci
projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu
klímy. Zvyšok doﬁnancuje mestská časť
z vlastných prostriedkov.
Marek Tettinger

Stretnutia s občanmi na Ovručskej
Staronové komunitné centrum otvorilo obyvateľom svoje priestory na
Ovručskej 5. Už vyše mesiaca sa stretáva
podporná skupina pre duševné zdravie,
vedená MUDr. Máriou Chmelovou. Ak
máte záujem prediskutovať problém,
s ktorým si dosť dobre neviete rady,
príďte – možno máte za sebou napríklad
ťažké životné obdobie, alebo sa obáva-

te nejakej udalosti. Skupina sa stretáva
v utorok o 14. h a vo štvrtok o 10. h,
ale možno si dohodnúť aj individuálne
stretnutia.
Organizujeme aj stretnutia s občanmi,
kde by sme chceli podnietiť občianske
iniciatívy týkajúce sa participatívneho
rozpočtu, činnosti Rady seniorov Bratislavy či komunitnej práce. Naším cie-

ľom je vytvoriť ostrovčeky rôznorodých
aktivít, medzi ktorými si každý občan
bude môcť nájsť tú svoju a spoznať zaujímavých nových ľudí. Navštívte nás,
budeme radi, ak spoločne vytvoríme
priestor na stretnutia a spoluprácu.
Mgr. Hana Kotlárová
Komunitné centrum, tel. 0907 977 211,
e-mail: komunitne@banm.sk

Miestni poslanci sa predstavujú

Pavol Galamboš
Stačilo,
odíďte!
Toto
spojenie
som použil pred
troma
rokmi,
v článku, kde som
poukazoval
na
problémy v parku
na
Račianskom
mýte. Naivne som
sa domnieval, že fráza sa stane realitou.
Bezdomovci okupujúci lavičky a konzumujúci alkohol, narkomani, ktorí si
pripravujú dávku, aj to je súčasť smutnej
kulisy parku. Obrovským problémom
sú použité striekačky v tráve, nechcem
si predstaviť následky poranenia našich
detí. Dlhší čas bojujem so snahou jedné-

ho občianskeho združenia vymieňať narkomanom v parku použité striekačky, ich
snaha je, bohužiaľ, podporovaná aj niektorými predstaviteľmi samosprávy. Desím
sa koncentrácie narkomanov z celej Bratislavy v parku, kde budú „fasovať nádobíčko“. Desím sa následkov. Dennodenný
pohľad na popíjajúcich a pokrikujúcich
bezdomovcov, otravujúcich ľudí, hlavne
starších, so žiadosťou o pár centov. Smeti
po nich zostávajú zásadne pod lavičkami
a v kríkoch... V našej mestskej časti pôsobia organizácie, ktoré pracujú s touto
skupinou ľudí, ale výsledky nevidím, ich
klienti stále otravujú svoje okolie správaním, zápachom, nerešpektujú elementárne pravidlá... Myslím si, že i od nich
by sme mali vyžadovať ich dodržiavanie,
takisto dodržiavanie platných právnych

noriem, ktoré platí pre nás ostatných.
Vyžadovanie normálneho správania sa by
im toto územie urobilo „nekomfortným“.
Aj za cenu zákonnej represie! Myslím, že
už stačilo falošnej solidarity, falošného
súcitu a neefektívnej pomoci, začnime
sa reálne starať nie o bezdomovcov, ale
o bezpečnosť našich ľudí.
Ďalším ignorovaním potrieb ľudí
z okolia bola snaha umiestniť do parku
kontajnerovú kaviareň nazvanú Bunka
súčasnej kultúry, v ktorej by sa premietali
ﬁlmy, v lete i v noci. Samozrejme, pod rúškom „občianskeho projektu“. Ďakujem
všetkým Novomešťanom, ktorí podpísali
petíciu proti tomuto projektu – bolo ich
437!
Stačilo už experimentov s parkom,
chceme park čistý, zelený a bezpečný!

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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29 podlaží na Račianskej?
To je už snáď za nami
Projekt Nové Slovany po rokoch znova ožíva
Stavanie 29-podlažného bytového komplexu na Račianskej ulici (areál bývalej Ferrony) zahatala v roku 2009 kríza. Pred pár mesiacmi vlastníci pôvodný projekt aj s povoleniami predali a začala
sa komunikácia s novými – spoločnosťou Lucron.
Hoci vlastníctvo pozemku nikto investorovi neupiera a vydané povolenia z minulosti sú stále platné, dnes je už iná situácia, než bola pred siedmimi – ôsmimi rokmi. Dnes považujeme za štandard, aby investor – vzhľadom na to, že ide
o veľký pozemok – vytvoril verejný park, detské ihrisko, športovisko. Verejný park znamená naozaj verejný, teda nie zeleň skrytú
za plotom, od ktorého majú kľúč len vlastníci bytov. Za normálne považujeme zníženie bytovky na maximálne 12 podlaží. Také
sú najvyššie budovy neďalekého vydareného sídliska Februárka
pána architekta Svetka, čo rešpektoval pred dvoma rokmi aj investor, ktorý stavia dnes vedľa (areál bývalej BEZ-ky).

Výkres pôvodného komplexu
s 29-podlažnou výškovou dominantou zostane už len historickým dokumentom

Požiadavky obyvateľov dostali zelenú
V marci sme mali stretnutie s miestnymi obyvateľmi. Pán Šimove z Legerského ulice spísal všetky požiadavky, ktoré sa vo väčšine
bodov kryli s požiadavkami miestneho úradu. Okrem už spomínaných išlo tiež o:

viek, na ktorých sa zhodli miestni obyvatelia, architekti z miestneho úradu, poslanec architekt Vaškovič, pán vicestarosta Winkler.

Ako vyzerá nový projekt?
Budova obrátená do Račianskej ulice dostala modernú fasádu
vhodnú pre mestskú triedu. Po celej dĺžke vzniklo podlubie príjemné pre chodcov, zároveň sa tým odstránil pocit príliš tesného
kontaktu s rušnou ulicou. V prízemných priestoroch vzniknú obchody, reštaurácie a kaviarne, aby sa zachoval charakter Račianskej ulice. Výška bytového domu do ulice sa znížila na úroveň okolitej zástavby, zadný blok nepresiahne deväť podlaží. Veža, ktorá
mala mať 29 podlaží, je zrezaná na 12.

Už žiadna Kukurica!
Zo strany Račianskej ulice bude stavba odsunutá, vďaka čomu
vznikne priestor na umiestnenie cyklotrasy a širšej promenády.
Zelené plochy medzi budovami znížil architekt na úroveň terénu, vytvorí nový veľký verejný park. Šikovné riešenie rozdelenej
podzemnej garáže umožní nad ňou popri nízkej zeleni aj výsadbu
stredového pásu stromov. V parku prístupnom pre verejnosť sa
nájde miesto na detské ihrisko a športovisko aj dostatok lavičiek.
Či je možné zriadenie zavlažovacej studne, ktorú v diskusii navrhol pán Šimove, posúdia odborníci.
Zároveň sme požiadali magistrát o zverenie pozemku, ktorý
sa nachádza medzi múrom investora a železnicou. Predstava, čo
s ním, je jednoduchá. Chceme tu upravenú zeleň, čisté, osvetlené a bezpečné prostredie, ktoré zaplatí developer a využívať ho
budú miestni obyvatelia zo širokého okolia.
29 podlaží na Račianskej ulici? Nie! Časy, keď bola Kukurica považovaná za smerodajnú výšku, sú preč. Chceme ľudskú stavbu,
ktorá bude zapadať do okolitého prostredia. Pôvodne neprístupná priemyselná zóna poskytne širokému okoliu pekný nový park
a opraví, vyčistí, osvetlí aj svoje okolie. A tak to má byť.
Rudolf Kusý

- rozšírenie jazdných pruhov na dva,
- rozšírenie chodníka, aby sa mohla vytvoriť cyklotrasa,
- obmedzenie výšky prednej budovy na Račianskej ulici maximálne na výšku jestvujúcej bytovej budovy oproti,
- rekonštrukciu verejného chodníka pred pozemkom investora
i pred bytovým domom oproti,
- zveľadenie a vyčistenie mestského pozemku pri železnici,
kde je dnes odpad so zvyškami garáží,
- vynovenie zastávky električky
a vybudovanie krytých prístreškov pre cestujúcich...
Pred pár dňami developer predstavil nový koncept plánovanej výstavby na Račianskej ulici. Zmenil názov projektu
z Nových Slovanov na Urban Residence a vyhovel väčšine požiada-

Vizualizácia súčasného riešenia ukazuje prostredie s mierkou,
ktorá viac rešpektuje okolie
Vizualizácia Compass Architekti
5

Tržnica dostala novú klimatizáciu
Nákupy v Tržnici na Trnavskom mýte
budú pre návštevníkov príjemnejšie.
V týchto dňoch tam inštalujú novú klimatizáciu. Klimatizačná jednotka s výkonom
855 kilowattov je prípravou na horúce
mesiace, kedy treba presklenú budovu
Tržnice chladiť. „Očakávame výrazné
úspory energie na chladenie Tržnice, náklady by mohli klesnúť aj o tretinu. Nová
klimatizácia vyhovuje najmodernejším
požiadavkám v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal riaditeľ novomest-

Na Kramároch sa
opravujú komunikácie
Začiatkom mája pracovali cestári na
Kramároch. Opravili povrchy, väčšie
výtlky a prepadliská na najviac poškodených úsekoch Magurskej a Jelšovej
ulice, ktoré sú zverené do správy mestskej časti. Na Magurskej šlo o opravy
v rozsahu 261 m2, pričom sa opravoval
len jeden jazdný pruh. Dôvodom takého postupu je plánovaná rekonštrukcia
plynovodu, ktorá si vynúti rozkopávku.
Po jej dokončení opravia aj druhú polovicu komunikácie. Na Jelšovej ulici
opravili povrch v rozsahu 192 m2. Náklady na obe rekonštrukcie dosiahli približne 38 000 eur.
(red), snímka Jana Plevová
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ského EKO-podniku VPS Róbert Molnár.
V Tržnici doteraz slúžila vzduchotechnika z roku 1985. Okrem energetickej
náročnosti chladivo, ktoré obsahovala,
nespĺňalo moderné technologické normy.
V priebehu minulého roka mala klimatizácia niekoľko technických problémov,
v lete ju dokonca dočasne musela nahradiť
mobilná chladiaca jednotka.
V postupnej modernizácii Tržnice sa
bude pokračovať. „V druhej etape zlepšovania vzduchotechniky sa sústredíme na
vyregulovanie teploty v objekte. Pri veľkých tepelných výkyvoch dochádza k teplotnej nerovnováhe,“ informoval riaditeľ
EKO-podniku Molnár.
Tržnica dopláca na to, že v minulých desaťročiach sa do nej neinvestovalo. „Preto
sme sa pred časom rozhodli, že všetok zisk
z prevádzky Tržnice budeme odkladať
a použijeme ho na jej rekonštrukciu,” povedal starosta bratislavského Nového Mes-

ta Rudolf Kusý. V uplynulých štyroch rokoch aj vďaka tomu v Tržnici osadili nový
výťah, vymenili staré svietidlá, nahradili
nefunkčné inštalácie, elektrické rozvody
a vykonali ďalšie rekonštrukčné práce.
Tržnica patrí mestu Bratislava, ktoré ju
v roku 1993 zverilo trom mestským častiam: Novému Mestu, Rači a Vajnorom. Podiel na hospodárení sa odvíja podľa kľúča
Bratislava – Nové Mesto 71 percent, Rača
24 percent a Vajnory päť percent.
Marek Tettinger

Aby práca a osobný život
boli v rovnováhe
Zrekonštruované kancelárske priestory
vo výškových budovách Polusu poskytnú
nájomníkom najvyšší štandard. Nejde len
o vyspelé technické riešenia, moderné
vetranie, klimatizáciu či kúrenie, ale predovšetkým o príjemné prostredie na prácu, spoločenský, či dokonca osobný život.
Koncept work-life balance, teda rovnováhy
pracovného a osobného života predstavili
na tlačovej konferencii 28. apríla zástupcovia spoločnosti Immoﬁnanz v spolupráci
s pracovným portálom Kariéra.sk.
„Majitelia nehnuteľností sa snažia
zabezpečiť pre svojich nájomcov a ich
zamestnancov prostredie, ktoré prispieva k produktivite. Pre realitné odvetvie
je výzvou viac sa orientovať na služby
a umocnenie zážitku zákazníka,“ uviedol
zástupca vlastníka budov Karel Bor. Kombinácia pracoviska s možnosťou využívať
banky, poisťovne, poštu, reštaurácie a kaviarne, ale aj ﬁtnescentrum, kaderníctvo či
multiplexové kino patrí pre mnohých ľudí
ku kľúčovým faktorom, keď sa rozhodujú
o budúcom zamestnaní.
Podrobnejšie o tom informovala Katarína Zemanová z pracovného portálu Kariéra.sk: „Pýtali sme sa ľudí v prieskume, aké
sú rozhodujúce faktory pri hľadaní práce.
Pre 19 percent je to podľa očakávania výš-

ka platu. Druhým najdôležitejším faktorom je už trochu prekvapivo vybavenosť
lokality, v ktorej ﬁrma sídli. Zamestnanci
zohľadňujú dobrú dostupnosť verejnou
dopravou, príjemné pracovisko, bezproblémové parkovanie a možnosti na nákup,
služby a oddych. Mladšia generácia nekladie pracovnú kariéru na prvé miesto, rodina i koníčky majú v jej očiach rovnakú
dôležitosť. Aj keď technológie stierajú rozdiely a umožňujú prácu z domu, dôležité
je zachovať si súkromie domova a predísť
vyhoreniu. Moderné a dobre vybavené
pracovné prostredie zvyšuje spokojnosť
a produktivitu pracovníkov aj dlhodobú
úspešnosť ﬁrmy.“
Z hľadiska zamestnávateľov má teda
centrálna lokalita v Novom Meste mnohé
výhody. Blízkosť jazera, štadiónov a športovísk, ale aj vynikajúca dopravná dostupnosť pomohli prilákať do Polusu rad nových nájomníkov.
Jana Škutková

Z opustených budov bude
multifunkčné centrum
Opustené priemyselné objekty Mlynice
a Sila v prevádzkovom areáli bývalej továrne na Turbínovej ulici prejdú rozsiahlou
revitalizáciou. Prinavrátiť život 50 rokov
starému a opustenému brownﬁeldu má
záujem stavebná spoločnosť ise, s.r.o.
Mali by tu vzniknúť budovy s originálnym
charakterom, ktorý rešpektuje a využíva
maximum pôvodných konštrukcií. Odvážnou myšlienkou je aj využitie hornej časti
objektu na loftové byty (byty, ktoré vznikli
prestavbou nevyužívaných priemyselných
priestorov).
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Iný prístup
Developer hľadal cestu ako zhodnotiť
pôvodné chátrajúce objekty v bývalom
areáli na výrobu ľahkých stavebných látok.
Jeho cieľ, maximálne zachovať pôvodné
konštrukcie a priemyselný charakter, výborne reﬂektoval návrh bratislavských architektov, odrážajúci aj ﬁlozoﬁu prístupu
k podobným stavbám v zahraničí. Ambíciou projektu sa stalo vytvorenie multifunkčného centra Mlynica v priemyselnej
zóne medzi Rožňavskou a Vajnorskou ulicou, ktoré bude dýchať atmosférou globálneho veľkomesta.

Inšpirácia z New Yorku
Developer sa zaviazal primeranými
úpravami zachovať charakter pôvodných

priemyselných objektov, avšak s novým
využitím. Po inšpiráciu zašiel až do New
Yorku, kde majú s citlivým zušľachťovaním
opustených budov najbohatšie skúsenosti.
„Nepreberné množstvo budov, ktoré sme
navštívili v New Yorku, nám ukázalo, ako
možno efektívne prevádzkovať budovy
podľa súčasných štandardov, a pritom
zachovať originálny pôvab starých priemyselných stavieb,“ uvádza Oto Bortlík,
konateľ spoločnosti ise.

Multifunkčný priestor,
kancelárske bloky
Srdcom Mlynice bude viacúčelový centrálny priestor určený na spoločenské
podujatia, výstavy, semináre, konferencie
či ﬁremné podujatia. Je krásne členitý, od
4,5 do 11 metrov. Jeho súčasťou sú pôvodné masívne železobetónové stĺpy a stropy.
Najzaujímavejšou konštrukciou sú výustky zásobníkov pokračujúcich do horných
úrovní objektu. Rozloha tohto priestoru
je 710 m2 vrátane prevádzkových priestorov a hygienického zázemia. Vyššie podlažia budú patriť obchodným potrebám
spoločností i jednotlivcov. Administratívna časť na horných podlažiach ponúkne
viacero typov kancelárskych priestorov.
Veľkosti priestorov boli navrhnuté tak,
aby zodpovedali potrebám malých aj
stredných ﬁriem. Jednotlivé samostatné
kancelárske bloky disponujú plochou od
42 m2 až do 277 m2. Vchádza sa do nich
zo vzdušného átria, ktorého súčasťou sú
otvorené veľkoplošné kancelárie.

Atraktívne bývanie v lofte
Mlynica ponúkne zaujímavé bývanie
v podobe šiestich loftov s veľkorysou svet-

lou výškou a viacúrovňovým vertikálnym
členením. Veľkosti loftov sú od 69 m2 do
103 m2. Ku každému loftu bude patriť veľká terasa s výhľadom na mesto a široké
okolie. Majitelia bytov si budú môcť užívať svoje súkromie, a zároveň budú súčasťou komunity.

Kreatívne centrum
Projekt Mlynica si kladie za cieľ vytvoriť platformu pre komunitný život, kreatívnu prácu, ale aj priateľské stretnutia.
Charakter budovy umožňuje nevšedné,
ﬂexibilné usporiadanie priestoru. Developer prizýva budúcich užívateľov Mlynice, aby sa zapojili do procesu návrhu budúceho využitia objektu. Návrh budúcej
tváre pripravilo architektonické štúdio
GutGut, s.r.o., realitným konzultantom je
spoločnosť IURIS, s.r.o. Súčasťou rozsiahlej revitalizácie budov Mlynice a Sila bude
aj výstavba parkovísk a výsadba zelene.
Stavebné práce na objektoch Mlynice
a Sila už prebiehajú, na jeseň by sa malo
začať s výsadbou a úpravou existujúcej zelene a parkovacích plôch, s ambíciou dokončiť projekt ešte v tomto roku. „Dúfame, že prilákame klientov, ktorí hľadajú
niečo iné ako klasické administratívne
budovy alebo biznis centrá. Niektorých
iste osloví aj možnosť bývať v skutočnom lofte,“ dodáva Oto Bortlík.
(kd), vizualizácie ise, s.r.o.

PARTICIPÁCIA – hovorme o jej pravidlách
Sú slová ľahšie aj príjemnejšie, ale čo vlastne znamená participácia v našom živote? Slovníková deﬁnícia hovorí o zúčastňovaní sa, zapájaní, spolupodieľaní, spoluúčasti či angažovaní. V našej mestskej časti ide najmä o to, aby občania mohli
naozaj niečo zmeniť a verejne dohliadať na veci týkajúce sa samosprávy.
Prvé aktivity v oblasti participácie sa
v Novom Meste začali v roku 2014 a viedli
k participatívnemu rozpočtu. V roku 2016
dosiahol plánovaný podiel participatívneho rozpočtu 1,15 percenta z celkového
rozpočtu mestskej časti. Napríklad v Brazílii môže podiel participatívneho rozpočtu dosahovať až 100 percent všetkých
nových kapitálových nákladov projektov,
pričom v mestách tam bežne dosahuje
5-15 percent. U nás sa rozbiehame pomaly a veľmi opatrne. Dôležité je, že sa rozbiehame a postupne vytvárame možnosti

stále lepšieho informovania a zapájania
občanov do zadaní pre samosprávu a rozvojových projektov.
Odporcovia participácie tvrdia, že je to
proces, ktorý kompetentným zástupcom
samosprávy komplikuje a predlžuje rozhodovanie, zbavuje ich kompetencií, proces, ktorý je „hlučný“ a polarizuje verejnosť, lebo ho sprevádzajú silné emócie.
Zástancovia participácie hovoria, že z dlhodobého pohľadu participácia prináša
kvalitnejšiu správu vecí verejných, vedie
k lepším inštitúciám a službám a zlepšuje kvalitu života občanov. Lukáš Bulko,
ktorý je poverený vedením Referátu pre
participáciu, dodáva: „Áno, participácia
je občas hlučná a emotívna, ale už prvé
skúsenosti nám ukazujú, že počiatočný
nesúlad je dobrým východiskom pre budúcu spoluprácu.“
Aby sa proces participácie v našej mestskej časti ešte zlepšil, miestni poslanci
otvorili verejnú diskusiu o pravidlách
participácie. Chcú spresniť najmä pravidlá týkajúce sa rozhodovacích mechaniz-

Participatívny
rozpočet

Nové Mesto v našich rukách

mov a overovania autenticity hlasujúcich.
Z diskusií by mali vzísť aj kritériá, ktoré
by deﬁnovali občianske projekty. Tiež
chcú doriešiť postupy, ktoré by určovali
prípravu zadaní a ich zaraďovanie do rozpočtu. (Poznámka: Zadania sú vysokorozpočtové investície, ktoré realizuje úrad
mestskej časti na základe návrhov a hlasovania občanov, kým projekty sú návrhy
predkladané občianskymi združeniami
s hodnotou realizácie do max. výšky
5000 eur.)
Miroslav Švec

PARTICIPÁCIA PRINÁŠA VÝSLEDKY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto patrí k lídrom participácie na Slovensku vďaka novinkám,
ktoré postupne uvádza do života. Preto prinášame aktuálny prehľad tých najdôležitejších z nich.
Pilotné zadania, ktoré vzišli z participácie v roku 2015, sa po ukončení
príprav začínajú realizovať. Ide o zadania: Oprava chodníkov, Cyklotrasy, Starostlivosť o stromy a ich ďalšia výsadba.
Na lepšie sledovanie, ako sa realizuje zadanie Chodníky, slúži prehľadná mapka
v novej webovej aplikácii (pr.banm.sk/
liferay/oprava-chodnikov-2016). Aplikácia zaznamenáva aj poruchy a problémy
súvisiace s chodníkmi, ktoré do nej môžu
Novomešťania priamo zadávať.
V roku 2016 sa o časť participatívneho rozpočtu prihlásilo 18 nových
projektov. Na základe hlasovania verejnosti vznikol rebríček projektov, ktoré sú
ﬁnancované z participatívneho rozpočtu
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našej samosprávy v celkovej sume 41.172
eur. Ako prvé sa rozbehli projekty Zvedavé deti a Osvetlenie. K dnešnému dňu sú
to už aj projekty Cyklodielňa, Kramárčan,
projekt Prevencia sociálnej izolácie bol
dokonca transformovaný na profesionálnu sociálnu službu v spolupráci s komunitným centrom Ovručská.
Začali sa práce na PHSR - pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku
2020, základného dokumentu, podľa ktorého sa zostavuje rozpočet. Referát pre
participáciu počíta aj so zapojením verejnosti do procesu plánovania ďalšieho
rozvoja našej mestskej časti.
Začali sa verejné stretnutia v jednotlivých štvrtiach. Ide o I. etapu za-

meranú na zbieranie podnetov a pomenúvanie problémov. Verejné stretnutia
sa postupne uskutočnia po štvrtiach
v celom Novom Meste.

Chcete aktuálne
informácie o participácii?
Odbor participácie s verejnosťou pripravuje
newsletter Participatívne echo BaNM. Prihláste
sa na odber, najdôležitejšie informácie dostanete pohodlne na váš mail. Chceme, aby ste boli
stále v obraze, aby vám nič neuniklo a proces
participácie sa tak stal prínosom pre všetkých
Novomešťanov.
Na odber sa možno prihlásiť e-mailom na
adresu: participacia@banm.sk s heslom NL.

Zdravšie jedlo pre deti
Každý rodič vie, aké ťažké je naučiť
dieťa zdravým stravovacím návykom,
keď všade naokolo striehnu lákadlá
v podobe sladkostí, fastfoodov a potravín plných chémie. Pani učiteľka Kamila
Čajdová zo Základnej školy na Riazanskej
ulici pripravila 28. apríla pre deti a rodičov akciu nazvanú Zdravé popoludnie.
S deťmi nacvičila krátky program, a potom si všetci pochutnávali na zdravých
dobrotách, ktoré priniesli. Lákavo naservírované pochúťky – ovocné misy, zeleninové šaláty, chutné nátierky či koláčiky zo zdravých surovín – sa míňali jedna
radosť. Mamičky si navzájom vymieňali
recepty a mnohé z nich sa nestačili čudovať, ako sa ich deti pustili do jedál, ktoré doma tvrdohlavo odmietali.
Akcia dopadla na výbornú. Deťom pomohla zistiť, že aj zdravé jedlá sú chutné
a zblížila kolektívy detí aj dospelých. Rodičia mali príležitosť neformálne sa porozprávať s pani učiteľkou o aktuálnom
dianí v škole, aj o tom, čo všetko sa chys-

Do sveta na skusy
Ôsmaci zo ZŠ s MŠ Za kasárňou si vyskúšali svoje jazykové znalosti v nemeckom mestečku Koblenz. Zúčastnili sa sedemdňového pobytu v rámci
projektu Erasmus+, zameraného na výber povolania. Žiaci absolvovali výučbu v škole, pracovali na
spoločných prezentáciách a navštívili Informačné
centrum, ktoré pomáha mládeži orientovať sa pri
výbere povolania. Vďaka zameraniu našej školy na
intenzívnu výučbu nemeckého jazyka nemali žiaci
problém s komunikáciou a nemeckí partneri ich
pochválili za výborné znalosti. Začiatkom decembra prídu nemeckí žiaci na Slovensko. Rovnako ako
slovenské deti v Koblenzi, aj oni budú ubytovaní
v rodinách žiakov, na čo sa už veľmi tešia. Podobná skúsenosť je pre mladých ľudí obrovským prínosom. Sme radi, že sme im umožnili získať aj iný
pohľad na svet.
Hana Mokošová, ZŠ s MŠ Za kasárňou

tá. Verím, že skvelý nápad pani učiteľky
Kamily bude inšpiráciou aj pre iných.
Keď chceme, aby naše deti zdravo jedli,
musíme byť pre ne príkladom!
Text a snímka Katarína Podolinská,
mamička prváčky

4 dôvody, prečo je s nami RADOSŤ VARIŤ
Škola varenia v Poluse vám dokáže, že nielen láska, ale aj zdravie, zážitok a RADOSŤ
prechádzajú cez žalúdok. Radosť variť je jediná nekomerčná škola varenia
na Slovensku, a zároveň prvý projekt tohto druhu v celom stredoeurópskom regióne.
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Z roka na rok rastie zoznam jej lektorov
a sýtych účastníkov, ale aj tematický rozsah, reﬂektujúci to najlahodnejšie z našej
i svetovej kuchyne. Ešte ste u nás nevarili?
Prichádzate o veľa!
1. Rozdávame radosť pre všetkých.
V našej kuchyni sa nájde miesto pre každú vekovú kategóriu a pre každý stupeň
gastronomickej zdatnosti. Kvaliﬁkovaní
lektori sú tu, aby vás usmernili, poradili,
dali osobné tipy, aké v kuchárskych kni-

hách nenájdete a hlavne, aby vás nadchli
pre varenie!
2. Podporujeme zdravý životný
štýl. Stovky originálnych receptov zahŕňajú klasické i exotické suroviny, nie
však polotovary a nekvalitné, nutrične
chudobné potraviny. Medzi našich lektorov patria fundované výživové poradkyne ako food blogerka roka Silvia Horecká, Janka Trebulová, renomovaná RAW
lektorka Zuzka Frešo. Mnohé z kurzov
navyše zohľadňujú potravinové alergie
a pomáhajú šíriť osvetu.
3. Prinášame vám svet na podnose. Mexiko, Irán, Maroko, Japonsko, Thajsko... to je len niekoľko z krajín, ktoré sme
už prostredníctvom ich národných špecialít „navštívili“. Pod vedením tamojších
rodákov i scestovaných Slovákov zistíte,
ako chutia kúty sveta a zabavíte sa na dobrodružných cestovateľských zážitkoch.
4. Zoznamujeme vás s hviezdami.
Čo majú spoločné známy šéfkuchár Mar-

tin Korbelič, herečka Zuzka Vačková, moderátorka Adriana Poláková či
kuchár Vincenzo Miele? Okrem lásky
k jedlu aj to, že k nám chodia variť a delia
sa s vami o svoje obľúbené recepty. Robia z kurzov varenia zážitok a vy spoznáte
osobnosti slovenského šoubiznisu z ich
civilnejšej stránky.
Už neváhajte, pozrite si zoznam
aktuálnych kurzov a prihláste sa na
www.polus.sk/radostvarit.
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V Bikeparku na Kolibe otvorili ďalšiu trať
Návštevníci Bikeparku na Kolibe už
môžu využívať novú trať. Po niekoľkých
mesiacoch ťažkých prác v teréne otvorili
trať s názvom Blue Trail, ktorá má nízku
obťažnosť a je určená pre začiatočníkov
horskej cyklistiky.
Novú trať slávnostne otvoril predseda
občianskeho združenia Slobodný Bajker
Juraj Rafajdus spolu s novomestskými
poslancami Richardom Mikulcom a Tomášom Korčekom.
Združenie Slobodný Bajker, ktoré
Bikepark Koliba buduje od roku 2005,
podporili aj poslanci nášho miestneho zastupiteľstva poskytnutím dotácie.
Osobným ﬁnančným darom z poslaneckých odmien prispel na budovanie novej
trate poslanec Tomáš Korček. „Finančná
podpora sa našej mestskej časti rýchlo
vráti. Väčšina cyklistov, ktorí teraz už
môžu využívať tri trate Bikeparku, sa
totiž prepravuje s bicyklami lanovkou
zo Železnej studničky na Kamzík. Tú
prevádzkuje naša organizácia – EKO-

podnik VPS,“ konštatuje Tomáš Korček.
Na otvorení trate sa zúčastnili aj poslanci Andrej Árva, Libor Gašpierik, Vladimír Mikuš a riaditeľ EKO-podniku VPS
Róbert Molnár.
Ľahkú zjazdovú trať Blue Trail i ostatné
trate v Bikeparku môžu cyklisti využívať
bezplatne. Trate sú otvorené celoročne,
uzavreté sú iba v zimnom období, v prí-

pade dlhodobo nepriaznivého počasia.
Nová trať je dlhá 1,5 kilometra, prevýšenie má 177 metrov. Obsahuje prekážky
rôzneho druhu, napríklad klopené zákruty, lavice, vlny či mostíky. Pri trati sú
aj bezpečnostné značenia pre návštevníkov lesoparku, ktoré upozorňujú na
výskyt cyklistov.
(ds)

Nie je pivo ako pivo!
Čo v horúcich dňoch uhasí smäd lepšie než pohár oroseného
horkastého piva? Podporí trávenie, dodá vitamíny a s klasickými
jedlami českej či slovenskej kuchyne tvorí jednoducho
neprekonateľnú kombináciu.
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mínaní producenti dávajú prednosť exkluzívnej kvalite pred množstvom, prísne
vyberajú najlepšie suroviny a využívajú
špičkové technológie.
Zastavte sa na koštovku. Veríme, že
práve v YEME nájdete váš obľúbený
pivný mok!
YEME: Plnochutné potraviny,
Tomášikova 46/A, Bratislava
www.yeme.sk
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A čo tak vyskúšať raz čosi nové? Filozoﬁou plnochutných potravín YEME je kvalita namiesto masovej produkcie. Snažíme
sa, aby si u nás dokázali vybrať klasici aj
experimentátori. Okrem osvedčených
a tradičných značiek ponúkame špeciálne
pivá. Aby sme vám dali možnosť voľby iného pivného zážitku, než je v našich končinách zvykom.
V súčasnosti sa pivo svojím charakterom
zatrieďuje do niekoľkých desiatok pivných
štýlov – od ľahkých ovocných pív, osviežujúcich lambikov, spontánne kvasených
pív, pšeničných pív cez klasické ležiaky,
silne chmelené India Pale Ale, portery,
kávové stouty až po extra silné pivá typu
barley wine, často vyzrievané v dubových
sudoch, ktoré sú vhodné aj na archiváciu.
V našom portfóliu nájdete produkty z celého spektra pivných štýlov, obrovský roz-

sah ich obsahu alkoholu a rôzne spôsoby
výroby a vyzrievania.
Slovensko a Česko patria k najtradičnejším pivovarníckym krajinám na svete,
ľudia tu pivu rozumejú a kvalitu dokážu
oceniť. Od domácich výrobcov odporúčame ochutnať napríklad pivo Kaltenecker,
vyrábané na základe originálnych receptúr, inovatívnu značku Ikkona či pravý
záhorácky Wywar. Českú remeselnú tradíciu varenia piva bez ﬁltrácie a pasterizácie
zastupuje minipivovar Matuška. A ak si
raz pre zmenu chcete dopriať gurmánsky
experiment, otestujte svetovo uznávanú
značku Mikkeller z Dánska. Všetci spo-

Jarná vychádzka prehĺbila
vedomosti
Vlaňajšia súťaž POZNAJ NAŠE NOVÉ
MESTO A BRATISLAVU inšpirovala seniorov z Kramárov rozšíriť si vedomosti.
Člen nášho denného centra pán Anton
Hulman (čitatelia Hlasu ho poznajú aj ako
Seniora roka 2015) spracoval začiatkom
roka zaujímavú prednášku. A keď už jarné
slniečko prehrialo vzduch, zorganizovali
sme prechádzku starou Bratislavou. Popri
historických pamiatkach sme obdivovali
rozsiahle vedomosti, ktorými nás pán Hulman zásoboval v úlohe sprievodcu. Kelti,
Rimania, Veľkomoravská ríša, panovníci a majitelia hradu, korunovačné mesto
Uhorska – to všetko deﬁlovalo pred účastníkmi pri návrate do minulosti. Nechýbali
informácie o prostom ľude žijúcom v minulých storočiach v podhradí, na Vydrici či Zuckermandli. Pár hodín na hrade

a v jeho okolí určite nestačí na bližšie oboznámenie sa s históriou mesta. Kramárski
seniori si preto na ďalších vychádzkach
radi pozrú aj iné zaujímavosti. Pritom si
s nostalgiou zaspomínajú na mnohé pamätné a srdcu blízke miesta, ktoré už
museli (museli?) ustúpiť rozvojovým, žiaľ,
často necitlivým zásahom do charakteru
mesta.
Text a snímka
Oľga Hauskrechtová, DC Kramáre

Piaty raz spoznáme
psieho šampióna
Už po piaty raz budú psíky a ich majitelia
súťažiť o titul Novomestský psí šampión. Akcia,
ktorú organizuje výcvikové kynologické centrum
SAR DA a mestská časť Nové Mesto, bude v nedeľu 19. júna od 10. h do 13. h na cvičisku na
Turbínovej č. 1.
Novomestský psí šampionát je otvorený pre
všetkých psíkov, teda aj orieškov. Na všetky súťažné disciplíny (šampión, výstava, karneval) sa
treba zaregistrovať.
V rámci nesúťažných disciplín budú psíky napríklad prechádzať strašidelným hradom, pripravené budú pre nich aj hlavolamy. Deti, ktoré túto
milú akciu navštívia s rodičmi, budú sa môcť
zapojiť do súťaže o najkrajší výkres. Psičkári tu
dostanú zadarmo výcvikové a veterinárne rady
od odborníkov.

Pochod lásky
V sobotu 7. mája sa Kuchajda premenila
na veľké rodinné centrum v prírode. Desiatky Bratislavčanov, od batoliat v kočíkoch až po sivovlasých seniorov, si prišli
pripomenúť sviatok matiek symbolickým
prejdením jednej míle (1609 metrov).
Podujatie Míľa pre mamu pripravila Únia
materských centier v spolupráci so svojimi členmi už po 13. raz. Uskutočnilo sa
v 51 mestách a obciach nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Írsku a Srbsku. V rovnaký deň a hodinu sa na míľovú prechádzku
vydalo tohto roku až 28 272 ľudí. Počas
rodinného popoludnia sa návštevníkom
predstavilo šesť materských a rodinných
centier z Bratislavy. Pripravili tvorivý
program pre najmenších, diskutovali so
záujemcami, a najmä ženám na rodičovskej dovolenke predstavili možnosť, ako
v tomto období nezostať v izolácii.
(jš), snímka Jana Plevová

Deň detí oslávime na Kuchajde
Mestská časť Nové Mesto pozýva
v nedeľu 5. júna všetky deti a rodičov
na Kuchajdu. Pripravili sme pre vás veľkú oslavu Medzinárodného dňa detí, plnú
aktívneho pohybu, súťaží a zábavy. Tešiť
sa môžete na rodinný tímový beh okolo
Kuchajdy, deti budú súťažiť aj na športo-

vo ladených stanovištiach, budú sa môcť
zapojiť do turnajov vo futbale, ﬂoorbale,
plážovom či stolnom tenise. Za aktivitu budú súťažiaci odmenení. Začíname
o 10. h. Viac informácií o MDD na Kuchajde nájdete na stránke mestskej časti
www.banm.sk. Tešíme sa na vás! (red)

Aj vstup na akciu je zdarma. Kto príde so psíkom, bude sa musieť preukázať jeho platným
očkovacím preukazom. Viac informácií aj registračný formulár nájdete na stránke www.poslusnypes.sk
(bor), snímka archív redakcie

Vzdušná šou nad
Novým Mestom
Parašutisti a balóny nad Kuchajdou, akrobatické lietanie a legenda svetového formátu.
To všetko a mnoho ďalšieho ponúkne v sobotu
18. júna na Kuchajde nevšedná akcia s názvom
Adrenalínový pohár 2016. Medzinárodné parašutistické preteky v zoskoku na cieľ prinesú v tento deň vzdušnú šou, v rámci ktorej si okrem majstrovstva parašutistov budete môcť vychutnať
ukážky lietania na rýchlych padákoch, simuláciu
zásahu špeciálnych jednotiek na vodnej ploche
i ukážky lietania leteckých modelárov. Nebudú
chýbať ani detské atrakcie a súťaže. Podujatie
poctí svojou návštevou legenda svetovej kozmonautiky – Alexej Archipovič Leonov, ktorý
v roku 1965 ako prvý človek vystúpil z družice do
otvoreného vesmíru. Ďalšie aktuálne informácie
o akcii sú na stránke www.banm.sk
(red)
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Deň Zeme je veľká príležitosť
Sadenie nových stromov, upratovanie
lesoparku, areálu školy či obytných vnútroblokov, čistenie potoka. To je len niekoľko aktivít, ktoré zorganizovala Mestská
časť Bratislava – Nové Mesto pri príležitosti
Dňa Zeme 2016.
V predposlednú aprílovú sobotu sa pracovalo vo viacerých lokalitách Nového
Mesta. Na Sibírskej, Šuňavcovej a Legerského ulici sme vysadili nové stromy a upravili
okolie školy. Veľa záslužnej práce sa urobilo
v okolí bývalej železničnej stanice Filiálka.
Novomešťania poupratovali les na Kamzí-

ku, obľúbenom mieste relaxu a oddychu.
Vyčistili koryto potoka na Bielom kríži a
areál Základnej školy na Cádrovej ulici, kde
sa do akcie tradične zapojili aj rodičia a žiaci. Obyvatelia upratali a vyčistili vnútrobloky a okolie ulíc Vajnorská, Bartoškova, Odbojárov, Trnavská cesta a Družstevná. Náradie, vrecia a rukavice zabezpečila mestská
časť v spolupráci s EKO-podnikom VPS,
ktorý sa postaral aj o odvoz a likvidáciu odpadu. Malou odmenou za účasť na brigáde
bol chutný guláš pre všetkých usilovných
pomocníkov.

Poďakovanie za pomoc patrí aj dobrovoľníkom, ktorí zorganizovali vlastné
brigády v rámci ﬁrmy, školy alebo občianskeho združenia. Touto formou sa zapojili
rodičia a učitelia Waldorfskej školy a obyvatelia Mierovej kolónie, pracovníci architektonického štúdia Atrios Group i členovia
OZ Vnútroblok. Pridali sa aj vyše štyridsiati
športovo založení rodičia, ktorí spolu s deťmi upratali vnútorné priestory a športový
areál Školak klubu.
(red)
Snímky Jana Plevová a účastníci brigád

Sadenie stromov v okolí ZŠ Sibírska

Deň Zeme v škole na Cádrovej

Pracovný ruch na Bielom kríži a Račianskej ulici
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Úprava športovísk v Školak klube

Zbieranie odpadu na Kamzíku

Pri bývalej železničnej stanici Filiálka

Medzi domami v okolí Vajnorskej ulice

Ruku k dielu priložili pracovníci mnohých firiem a organizácií
(na snímke skupina z Atrios Group)

13

Inzercia 06 – 04 - 2016

%

Čo sa deje na Bielom kríži?
Za posledné roky sa čistota, kosenie
a údržba zelene v Novom Meste výrazne
zlepšili. Kúpili sme nové kosačky a kosíme
častejšie, kúpili sme vysokozdvižnú plošinu, vďaka ktorej orezávame stromy sami
a viac než v minulosti, umiestnili sme vyše
200 nových košov... Na Bielom kríži sú
zmeny vidieť až teraz. Po niekoľkoročných
rokovaniach sa nám podarilo prenajať od
Istrochemu pozemky, a tak dobiehame
slabšiu údržbu z minulosti. „Na pozemkoch štvrte Biely kríž, ktoré nám miestne
zastupiteľstvo zverilo do správy koncom

minulého roka, sme začali uplatňovať
štandardný postup ako všade inde v mestskej časti. Urobili sme potrebné orezy stromov, nastavili plán kosenia, pustili sme sa
do údržby detských ihrísk. Máme k dispozícii potrebné technické vybavenie vrátane vysokozdvižnej plošiny či moderných
kosačiek a práce dokážeme zabezpečovať
skutočne efektívne. Veľmi ma teší, ak si
miestni obyvatelia všimli, že sa tu niečo
robí lepšie a ocenili to,“ uviedol riaditeľ
EKO-podniku VPS Ing. Róbert Molnár.
(red), snímka Jana Plevová

Aby ohorky z ulíc zmizli
Pracovníci EKO-podniku VPS začali
v prvých májových dňoch s inštaláciou
špeciálnych odpadkových košov, ktoré
poznáme z Viedne. Tvarom aj dizajnom
pripomínajú cigaretu a, samozrejme, sú
určené fajčiarom. Odpadkové nádoby
sú odolné voči vyšším teplotám, preto
sa v nich bezpečne dá uhasiť cigareta
a zlikvidovať ohorok. Postupne sa v Novom Meste objaví až 200 kusov takýchto

„popolníkov“, ktoré mestská časť získala
od sponzora. Návrhy na ich umiestnenie
môžete do 30. júna 2016 zatelefonovať
na číslo 0915 906 648 alebo poslať mailom na adresu zp.timkova@banm.sk.
Ak vlastníctvo priestranstva a ďalšie skutočnosti umožnia na uvedenom mieste
taký kôš umiestniť, mestská časť zabezpečí jeho inštaláciu.
(red), snímka Jana Plevová

Z dna Kuchajdy vylovili aj kuriozity
Prírodné kúpalisko Kuchajda je pripravené na letnú sezónu 2016. Mestská časť
ho pred letom nechala ešte vyčistiť od
odpadu, ktorý by mohol byť nebezpečný
pre kúpajúcich sa návštevníkov aj životné
prostredie.
Potápači vylovili z dna jazera množstvo
rôznorodého odpadu, aj veci, ktoré by
tam málokto čakal – detskú kolobežku,
pneumatiky z auta, kovový nákupný vozík,
kovové časti z detských kočíkov či poháre
na šampanské. Nechýbali ani kuriozity.
„Zaujímavým nálezom bola napríklad
pokladnička nájdená pod mólom. Ako
to však už býva, bola prázdna. Pravdepodobne pochádzala z krádeže,“ povedal šéf
potápačského tímu Tomáš Rácz zo Spolku
ochrancov vody Octopus.
Za mimoriadne nebezpečný považuje
vylovený stojan na kôš, ktorý sa vďaka svojmu betónovému podstavcu týčil smerom
k hladine. „Náraz na túto nebezpečnú armatúru by mohol mať fatálne následky,“
upozorňuje Tomáš Rácz. Rovnako nebezpečné by boli aj spomínané kovové pred-

s pracovníkmi novomestského EKO-podniku VPS. Podľa slov Tomáša Rácza je dno
jazera vyčistené, pripravené na kúpaciu sezónu. Letnú sezónu na Kuchajde oﬁciálne
otvoríme v sobotu 25. júna.
Pri čistení Kuchajdy našli potápači na
dne aj v minulosti rôzne raritné predmety.
Napríklad pištoľ, ktorá mohla pochádzať
zo závažnej trestnej činnosti alebo časť
stratenej fontány – dýzy.
Ján Borčin, snímka Tomáš Rácz
mety, ktoré boli pokryté ulitníkmi a pri dotyku by mohli spôsobiť rezné poranenia.
Potápači vytiahli z dna Kuchajdy aj
množstvo odtrhnutých rybárskych háčikov a vlascov a rozbité sklo. „Vytiahli sme
aj niekoľko uhynutých rýb. Tento úhyn
však bol oproti minulým rokom minimálny a štatisticky prirodzený,“ dodáva
šéf potápačov. Vyčistili aj breh jazera, išlo
najmä o plastové poháre a fľaše či sklenené poháre.
Na čistení koncom apríla sa podieľalo osem potápačov, ktorí spolupracovali

K zvýšeniu hygienických štandardov
na Kuchajde prispejú aj nové sprchy
pre návštevníkov
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Stavbám dával stabilitu a pevnosť
V našej mestskej časti máme medzi obyvateľmi mnohých pozoruhodných ľudí z rozmanitých sfér života spoločnosti. Na jedného z nich upriamili nedávno našu pozornosť jeho bývalí mladší
spolupracovníci. Odborníka tohto zamerania sme doteraz ešte
nepredstavovali. Je to významný statik a konštruktér stavebných
konštrukcií Ing. Ján Bustin, CSc. Človek vystužujúci stavby dostatočne silnou kostrou, zvonku zväčša neviditeľnou, ktorá ich robila odolnými voči vetru, otrasom, nárazom a iným rušivým vplyvom. Rozsiahle dielo, ktoré má za sebou, zhrnul niekdajší kolega
Ing. František Šuppa jedinou vetou: „Pomníky jeho projekčnej
a konštruktérskej činnosti...ešte stále stoja po celom území
niekdajšej ČSSR.“ Najdôležitejšie z nich spomenul menovite:

Ing. Ján Bustin, CSc.

Záber jeho projekčnej činnosti bol obrovský, pre projektanta dnešnej doby len
veľmi ťažko dosiahnuteľný... Projektoval
a realizoval technologické stavby (vysoké
pece v Ostrave a v Košiciach...), vodohospodárske stavby (klapky a vráta na vodných
tokoch Vltava, Labe, Dunaj...), telekomunikačné stavby (kotvené stožiare na Slovensku, veže pre telekomunikácie v Prahe,
v Bratislave...), inžinierske stavby (Prístavný most a Nový most v Bratislave, cestný
most v Bytči...) aj administratívne a prevádzkové budovy (administratívna budova v Považskej Bystrici, Slovenský rozhlas
v Bratislave, Parlament v Prahe, Viacúčelo-

ké odborné vedomosti a schopnosť vidieť
odborné problémy vo vzájomných súvislostiach dokázal uplatniť aj v spolupráci
s realizačnými ﬁrmami...
V roku 2009 získal druhé miesto v súťaži Návrh koncepcie nových dolných vrát
plavebných komôr pre SVD G-N, stupeň
Gabčíkovo...
Systematicky a cieľavedome sledoval
(a svojím osobitým spôsobom komentoval) zmeny noriem, nové technológie,
najnovšie poznatky vedy a techniky. Tie,
ktoré pokladal vo svojom odbore za jednoznačný prínos, snažil sa zakomponovať
do nových projektov, príp. realizácií.

vá hala v Ostrave...) a mnoho ďalších.
Po odchode do dôchodku využíval svoje vedomosti a skúsenosti ako konzultant
a odborný poradca pre mnohé projekčné
kancelárie (Dopravoprojekt, a.s., Geoconsult, s.r.o., Cemos, s.r.o., Distler-Šuppa,
s.r.o. a iné. V oblasti inžinierskych stavieb
sa naďalej podieľal napríklad na moste Košická, na návrhu a realizácii mostného objektu v elektrárni Čuňovo, na projektoch
rekonštrukcií mostov cez Biskupický kanál, oceľového mosta cez Hron v Podbrezovej a iných projektoch mostných objektov... Spolupracoval aj pri návrhu nosičov
antén mobilných operátorov... Svoje širo-

Statik s dynamickým myslením
Statik „v teréne“,
na stavbe Mosta SNP –
Ing. Bustin prvý sprava

v Ostrave,“ spomína pani Bustinová. „Ak
ho v práci niečo znepokojovalo, ako kedysi napríklad stavba veže vysielača na
Suchej Hore pri Kremnici, celé noci kvôli
tomu nespal... Jednoducho, práca bola
manželovo hobby, po celý život...“
A ten bol dlhý a plodný – tohto roku sa
dožil deväťdesiatky.

Desaťročia plné
výpočtov konštrukcií

Patrí k tým nemnohým ľuďom, ktorí
celý život pracovali na jednom pracovisku. Ako čerstvý absolvent SVŠT nastúpil
do Konštrukčno-projekčnej pobočky
Vítkovických železiarní, n.p., v Bratislave
a odtiaľ – po dlhých rokoch – odišiel do
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dôchodku. „Práca ho zamladi úplne pohltila. Keď boli naše deti malé, v podstate ho
ani nevideli – ráno odchádzal, keď ešte
spali, a prichádzal večer, keď už opäť boli
v posteli. Okrem toho veľmi často cestoval
na deň – na dva do materského závodu

Venovali ste sa statike a dynamike stavebných konštrukcií, oslovujem jubilanta.
Vaši niekdajší kolegovia, pán inžinier, osobitne oceňujú vaše konštruktérske schopnosti. Ako by ste vysvetlili laikovi, v čom
spočívajú?
„Práca statika spočíva v kompilácii požiadaviek investora, architekta, ekonóma atď. Statik dostane od investora zadanie; hodnotí ho a ovplyvňuje na základe
svojich skúseností a vytvára reálne, kon-

štrukčne vykonateľné výstupy. Číselné výpočty podľa lineárnej teórie, vhodne opisujúce dané požiadavky, sú len epizódami v úsilí o dosiahnutie tohto cieľa. Dnes
už slúžia na kreslenie výkresov osvedčené
programy, takže statik môže tvorivo zasiahnuť do konštrukčného procesu.“
„Ako mladý inžinier si pri výpočtoch
pomáhal logaritmickým pravítkom a ručnou kalkulačkou. Dnešní mladí, ale ani
starší inžinieri pomaly už ani netušia, čo
to je. S pokrokom elektroniky sa tieto pomôcky postupne vymieňali za elektronickú výpočtovú techniku. Nepoužíval ju len
pasívne, ale štúdiom odbornej literatúry
sa dopracoval ako samouk aj k tomu, že
porozumel, ako to funguje,“ dodáva jeho
manželka.

Kto veľa vie, ľahko poradí
Poradcom zostal Ing. Bustin napriek vysokému veku až do dnešných dní. Množstvo telefonátov u Bustinovcov sa týka
práve jeho skúseností. Neraz sa stalo, že ak
niekto z jeho bývalých kolegov naliehavo
potreboval nejaký vzorec, po telefonickej
prosbe mu ho Ing. Bustin jednoducho
spamäti nadiktoval do telefónu. Pri problémoch, ktoré sa počas projektovania či realizácie stavby hocikedy môžu vyskytnúť,
rád poradil na základe svojej dlhoročnej
praxe.
Okrem toho sa Ing. Bustin celý život
nepretržite vzdelával. Sledoval odbornú
literatúru, a to aj v cudzích jazykoch, ktoré ovláda. Býval návštevníkom odborných
knižníc – na vysokej škole i v Slovenskej
akadémii vied. Nečudo, že i sám do nich
nakoniec prispel. V Prahe mu vyšla publikácia, ktorú napísal s Ing. Jozefom Šubrom, Spřažené konstrukce (SNTL 1965).
Publikoval i v odbornej tlači, najmä v časopise Inženýrské stavby, ale aj v slovenských
a českých zborníkoch z odborných konferencií, na ktorých vystupoval.
Takýchto ľudí nemožno ani plne doceniť
pri výchove mladých odborníkov. Mladí
z pobočky jeho podniku mu boli veľmi

Umelý ostrov Ing. Bustin pôvodne
vytvoril kvôli vybudovaniu stredného
piliera na moste Lafranconi

blízki – vnímal ich ako nastupujúcu generáciu, ktorú pomáhal formovať a vychovávať. O to prirodzenejšie, že roky strávené
na tomto pracovisku vypĺňal aj spoločenský život a vzájomné vzťahy spolupracovníkov a ich rodín.

V súkromí neúnavný kutil
S pomocou pani manželky, ktorá je
o deväť rokov mladšia, sa postupne oboznamujem so súčasným denným režimom
jubilanta. Nejakého koníčka si popri práci
nenašiel?
„Ale áno, doma je dodnes aktívny kutil,
zaujíma ho všetko, čo sa hýbe, čo je funkčné, stále do niečoho „džube“, ako tomu
vravievam. Nenudí sa ani chvíľu. Vŕta,
píli, brúsi... Rád lúšti krížovky a opakuje
si vedomosti získané ešte na strednej škole, napr. dokazovaním platnosti matematických a fyzikálnych vzorcov či len prostým čítaním učebníc z týchto odborov.
Keď nič iné, aspoň opravuje staré hodiny
alebo domáce spotrebiče. Poruchu dokázal odhaliť mnohokrát, len keď rozdávali
estetiku, asi nebol prítomný,“ usmieva sa.
„Na opravu neraz použije zicherky, staré
gumy, špagát... slovom, na vzhľade výsledku mu nikdy nezáležalo. Dnes mi je to už
jedno, som rada, že ho to ešte stále baví.“
Dlhé roky žijete v rodinnom dome v tejto pokojnej uličke, obraciam sa na manželov. Zrejme vám prostredie našej mestskej
časti vyhovuje.
„V Novom Meste sme sa vždy cítili dobre,“ tvrdia svorne. „Žijeme tu už tridsať
rokov, zvykli sme si tu a nedokážeme si
predstaviť, že by sme sa presťahovali niekam inam. Žiaľ, v záhrade už ani jeden
nevládzeme robiť. Sme odkázaní na deti,
vnukov, niekedy aj na iných pomocníkov.
Ale veľmi radi sedávame vonku, máme
svoje obľúbené zelené zákutie...“
Dom by vraj Ing. Bustin neopustil ani za
svet. Kde inde by mal dostatok miesta na
svoje „kutenie“?
Aj turistika a cestovanie odjakživa patrili k vyhľadávaným spôsobom ich spoloč-

ného relaxu vo voľnom čase. Tatry, ale aj
Malé Karpaty. A zahraničné cesty. Keby sa
bolo dalo, určite by vraj boli cestovali ešte
viac. Teraz je im obom ľúto, že na takéto
túry sily už nestačia.
Obe ich dcéry vyštudovali ekonómiu. Už
dávno majú svoje vlastné rodiny a domácnosti. Starší vnuk má sám deti, takže Bustinovci sú už prarodičia. Mladší vnuk je in-

Z montáže Prístavného mosta, konštrukčne navrhnutého ako most diaľnično-železničný
žinier architekt, najmä ten vraj odmalička
poškuľoval po dedovi, čo robí, oni dvaja si
vždy mali najviac čo povedať o jeho práci.

Recept na deväťdesiatku
Vďaka čomu sa Ing. Bustinovi podarilo dožiť sa takého požehnaného veku? Z
rozhovoru vyplynulo, že v prvom rade to
bude asi genetický faktor, v rodine majú
silný korienok. Navyše tento pracovitý deväťdesiatnik žil vždy striedmo, nefajčil, nepil, neprejedal sa. Dokáže aj oddychovať,
najmä teraz, pravdaže, keď sa vek hlási už
naliehavejšie. A nemožno zabúdať ani na
starostlivú opateru jeho manželky. „Áno,
teraz sa o neho starám ako o svoje dieťa...“ smeje sa pani Bustinová.
Nestíhala opateru iba v období, keď sa
venovala vlastnej kariére. Napodiv tento
čas prišiel v rokoch, keď bola už na dôchodku. Keďže tiež dobre ovláda cudzie
jazyky, stala sa vedúcou zahraničného oddelenia na Trnavskej univerzite. Denne dochádzala do Trnavy celých osem rokov, na
manžela veľa času nezostávalo. „Ale vtedy
bol ešte plne pri sile,“ zdôrazňuje. „Dokonca ho moja neprítomnosť naučila novým
zručnostiam, ako napríklad nakupovať
potraviny v blízkom Poluse. Ku koncu
tam už chodieval vyslovene rád, vždy si
kúpil nejakú pochúťku. Samozrejme, že
vymietol aj všetky kúty, kde predávali
elektrospotrebiče, elektroniku a náradie.“
Ale to sú už roky dávno minulé. Do tých
ďalších želáme obom veľa zdravia, vzájomnej podpory a životného optimizmu.
Viera Vojtková
Snímky z rodinného archívu
a Ing. Ladislav Nagy
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Kultúrne leto v Novom Meste otvoríme
s Máriou Čírovou a Fragile
Letnú sezónu v Novom Meste tento rok
slávnostne odštartujeme v sobotu 25. júna.
Tradičné Otvorenie Kultúrneho leta 2016
opäť ponúkne bohatý celodenný program.
Začneme už ráno, dopoludnie bude venované súťažiam a zábave pre celú rodinu.
Hlavný program sa začne o 15. h, ani tentoraz nebudú chýbať známe mená. Najväčším ťahákom budú vystúpenia populárnej

Šťastné náhody
Mareka Majeského
Na nedostatok hereckých príležitostí sa talentovaný Bratislavčan Marek Majeský nemôže sťažovať, a tak 12. apríla, keď zaskočil Na kus reči
s Jozefom Banášom, bolo o čom hovoriť. K svojej profesii sa vraj dostal náhodou, keď ho kamarát zavolal na konkurz do amatérskeho Bieleho divadla. Komisii predviedol ako hereckú
improvizáciu skok o žrdi, no veľmi nepochodil
a v prvom kole ho poslali domov. Chlapcov však
mali málo, tak ho napokon predsa len do divadla
pozvali a on svoju druhú šancu využil. Náhoda vraj
bola aj ponuka na jednu z hlavných postáv vo ﬁlme
Kandidát. Spoluautor scenára a producent ﬁlmu
Maroš Hečko si ho vyhliadol na vernisáži výtvarníka Mareka Ormandíka. „Tak dlho a zvláštne si ma
obzeral, až som ho oslovil, že o čo mu ide. Nevedel
som, kto to je. A on že hej, obzerá si ma, lebo uvažuje, že by som sa im hodil do ﬁlmu... a potom ma
pozval na kamerové skúšky,“ spomína s úsmevom
ﬁlmový predstaviteľ úspešného majiteľa reklamnej
agentúry Adama Lamberta. Odvtedy vraj chodí na
vernisáže častejšie, ak by si ho ešte niekto chcel
poobzerať... Rozhovor príjemne doplnila a hudobne oživila žilinská kapela AYA, ktorá na záver večera pokrstila svoje siedme CD. „Je to naše siedme
dieťa, a preto sme mu dopriali sedem krstov. Teší
nás, že ten posledný sme strávili v príjemnej spoločnosti hostí novomestského Strediska kultúry
a krstným otcom Jozefovi Banášovi a Marekovi Majeskému ďakujeme za srdečné želania,“ povedal
kapelník Boris Lettrich.
Jana Škutková, snímka Jana Plevová
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slovenskej speváčky MÁRIE ČÍROVEJ (hity
ako Búrka, Na dosah, Chýbaš), vokálnej kapely FRAGILE a funky skupiny FUNKIEZ.
V amﬁteátri Kuchajdy sa opäť predvedú
talenty z našich základných škôl, vystúpi
detské divadlo, tešiť sa môžete na country
pri tradičnej vatre a pripravené sú aj ďalšie
prekvapenia.
Kultúrne leto v Novom Meste prinesie
aj tento rok množstvo kvalitnej kultúry, zábavy a športu. Poteší populárne letné kino,
joga či obľúbené sobotné podvečerné koncerty na Kuchajde. Podrobnejší program

podujatí na júl a august prinesieme už
v najbližšom vydaní Hlasu Nového Mesta, informácie nájdete aj na stránke našej
mestskej časti www.banm.sk
(bor)
Snímka Jana Plevová

K jarnému večeru patrí láska
Jarný program priniesli do Poetického
štúdia v Dome kultúry na Kramároch mladí ľudia, poslucháči druhého ročníka herectva na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pedagóg Juraj Sarvaš postupne predstavil svojich druhákov, z ktorých mnohí
sú talentovaní vo viacerých oblastiach a dá
sa predpokladať, že o pár rokov úspešne

doplnia herecké súbory slovenských divadiel.
Hovorilo, recitovalo i spievalo sa najmä
o láske – radostnej aj smutnej, krátkej, celoživotnej i o láske „až za hrob“. Jar, mladosť
a láska deﬁlovali vo veršoch dávnych i súčasných slovenských básnikov. „Mám rád
mladých ľudí. Ale takých, ktorí sú naozaj
mladí. Mladí s krásnou myšlienkou, mladí s vervou, mladí s čistou láskou. Mám
rád aj starých ľudí, ktorí prijímajú výhry
i prehry, ktorí nefrﬂú, ktorí sa tešia z každej krásnej maličkosti a s úsmevom vítajú jar,“ povedal Juraj Sarvaš. Druhú časť
programu venovali účinkujúci básnikovi
Jozefovi Leikertovi k 60. narodeninám
a niekoľkými ukážkami zo zbierky Zláskavenie predstavili jeho bohatú tvorbu.
Text a snímka Jana Škutková

Zábava, či skôr „krivé zrkadlo“?
Deň matiek je po MDŽ ďalšia jarná príležitosť na obdarovanie žien – aspoň symbolické. Pre tie novomestské pripravili 10.
mája v Stredisku kultúry na Vajnorskej „večer o ženách pre ženy“. Celovečerné predstavenie o vzťahoch medzi ľuďmi, ktoré na
javisku „utiahli“ zasa len ženy, dokonca iba
tri – herečky Bibiana Ondrejková, Andrea
Karnasová a Andrea Profantová-Zimányiová. V rýchlom slede krátkych satirických
scénok, spojených dejovou líniou o rodine
matky a jej dvoch dospelých dcér, si „posvietili“ najmä na naše problematické črty
– závisť, ohováranie, faloš, prospechárstvo... Ich kumšt spočíval najmä v bleskurýchlom prevteľovaní do množstva vystu-

pujúcich postáv, vrátane odlišného hlasového prejavu, mimiky aj pohybu, a to od
predvádzania detí až po babičky v domove
dôchodcov. Zvládli to – možno ako doklad,
čo ženy napriek všetkému dokážu.
Viera Vojtková, snímka Jana Plevová

Z Novomestského športového klubu 1922
Cieľ: postup do vyššej súťaže
V Hlase Nového Mesta
vám chceme postupne
predstaviť naše družstvá.
Dnes to budú starší dorastenci, ktorí ﬁgurovali
v tabuľke treťoligovej súťaže (SD3R) po odohratí 21
kôl na výbornom 3. mieste. Cieľom družstva v tejto
sezóne je stabilizovať káder a pripraviť ho
na ďalší ročník, v ktorom je jednoznačnou
ambíciou postup do vyššej súťaže. Kostru
družstva tvoria chlapci, ktorí spolu hrávajú už nejaký ten rok, takže chémia v družstve je naozaj dobrá. Mužstvo vedené Miroslavom Petriľákom, asistentom trénera,

a zároveň vedúcim družstva v jednej osobe Ernestom Angermayerom, je zložené
hlavne z hráčov ročníka narodenia 1998
(Paxner, Melichárek, Mifkovič, Práznovský, Rechtorovič, Kočiš, Fratrič, Záhorec,
Fekete), z hráčov ročníka narodenia 1999,
ktorí patria vekovo ešte do kádra mladšieho dorastu (Petriľák, Meršenko, Udvaroš,
Slinčák, Hlôška) a z troch hráčov ročníka
narodenia 1997 (Žilavý, Suvák a Bennár).
Do budúcej sezóny chceme ešte mužstvo
posilniť aspoň o troch hráčov – na poste
brankára, stredného záložníka a útočníka.
V čase redakčnej uzávierky mal náš starší
dorast bilanciu 16 výhier, 0 remíz a 5 prehier, pri skóre 81:20 získal 48 bodov. Erich
Petriľák bol s 22 gólmi na predbežnom treťom mieste v tabuľke kanonierov. Pri muž-

stve pôsobí aj bývalý prezident klubu Otto
Kremmer, ktorý zastáva funkciu poradcu.
Všetci v klube pevne veríme, že budúca sezóna bude pre chlapcov úspešná, aby sme
po dlhých rokoch opäť okúsili druhú najvyššiu dorasteneckú ligu.

Príďte medzi nás!
Naďalej platí pozvanie do našich radov!
Máme záujem o nádejných futbalistov, deti
narodené v roku 2008 a mladšie. V prípade
záujmu nás bez váhania kontaktujte: Ing.
Peter Špacír, mobil: 0905 312 204, e-mail:
peter@nmsk.sk. Areál NMŠK nájdete na
Tomášikovej ulici (pri jazere Kuchajda),
oproti budove Slovenskej sporiteľne. Tešíme sa na vás!
(red, NMŠK)

Úspechy novomestských gymnastiek
Gymnastický oddiel má v škole Za kasárňou dlhoročnú tradíciu a na konte pekné
výsledky.
Na marcovom medzinárodnom FESTIVALE POHYBOVÝCH SKLADIEB
v Trnave obsadili žiačky aj juniorky zo školy Za kasárňou výborné 2. miesta.

Koncom marca sa konali aj MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA TEAMGYM v Bratislave, kde novomestské dievčatá vybojovali
prvenstvo po prvý raz v kategórii žiačok aj
junioriek a stali sa Majsterkami Slovenska
na rok 2016.
Hana Mokošová, ZŠ s MŠ Za kasárňou

Predškoláci sa učili plávať
Predpokladom zdravého vývoja detského
organizmu je zvládnutie základných športových disciplín, preto mestská časť každý
rok podporuje kurzy, v ktorých deti nadobudnú potrebnú zručnosť. Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili v apríli ﬁnanč-

ný príspevok na kurz plávania vo výške 15
eur pre každé dieťa v predškolskom veku.
Plavecký výcvik trval 10 dní a zúčastnilo sa
ho 67 detí zo štyroch materských škôl, pre
ktoré je strach z vody dnes už minulosťou.
(jš)

Bikeri vyskúšali predĺžený single trail
V lesoparku nad Peknou cestou pribudla nová cyklistická trať. Ide o výsledok práce nadšencov z občianskeho združenia
Pedál a spoločnosti Bajkula, ktorí na jar
minulého roka začali pretvárať nepoužívaný zarastený chodník na takzvaný single
trail. Zjazdová trasa dlhá takmer dva a pol
kilometra spája obľúbené lokality Horáreň

Krasňany a križovatku U Slivu. Okrem lesného chodníka ponúka aj niekoľko stúpaní, prejazd cez pekné rúbaniská a potok.
„Pre ostrieľaných jazdcov nechýbajú zaujímavé technické prvky, sú však budované citlivo, aby boli bezpečné a zvládlo ich
aj skúsenejšie dieťa,” skonštatoval krátko
po jazde trailom poslanec Richard Mikulec. Počas víkendu 7. a 8. mája, kedy trať
oﬁciálne otvorili, mohli si nadšenci otestovať bicykle Trek, Giant a Lapierre. Túto
možnosť sme využili viacerí spomedzi
členov miestneho zastupiteľstva a teší nás,
že sa rozširujú možnosti aj na pestovanie
menej tradičných športov.
Stanislav Winkler, poslanec MZ
Snímka Marek Tettinger

ŠPORTOVÉ HRY
AJ PRE NEŠIKOVNÝCH
OZ Kramárčan organizuje pre všetkých
aktívnych a pasívnych športovcov jednodňový turnaj:
volejbal - futbal - basketbal - bedminton.
Záujemcovia, kontaktujte organizátorov
na tel. č. 0905 437 370 alebo
mailom na ozkramarcan@zoznam.sk

INZERCIA
Kurzy Nordic Walking každý štvrtok o 17. hod.
v Jana Sport Fitko pre ženy, Tri Veže, Bajkalská
9/A, prostredná veža zozadu. Naučíte sa správnu
techniku, povieme vám niečo o vhodných paliciach
a všetko si vyskúšame v teréne. Je kombináciou
silového, kondičného a koordinačného tréningu
a v spojení s prírodou je jednoducho geniálny
a geniálne jednoduchý. Prihláste sa na
0911 018 343. Vstup 5 EUR.
Cvičenie pre seniorky každú stredu od 11. do 12. h
v Jana Sport Fitko pre ženy, Tri Veže, Bajkalská 9/A.
Nebojte sa, cviky sú jednoduché, no veľmi účinné.
Urobte niečo pre seba! Tel.: 0911 018 343
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
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Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA –
NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21

2. 6. 2016, štvrtok 16. h
Klub Patchwork

tel.: 44373771, 44372620
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk,
nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

16. 6. 2016, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery

KONCERTY
3. 6. 2016, piatok 19. h
KONCERTY V KULTURÁKU
hudobná skupina Walter Schnitzelsson,
predkapela IVAN & THE PRAZOL

24. 6. 2016, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky
28. 6. 2016, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok,
stretnutie členov a záujemcov
o odborné poradenstvo
VÝSTAVY

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
4. 6. 2016, sobota 9. h
DIADOR 2016 - XX. ročník celoslovenskej predajnej
výstavy diapotravín a pomôcok pre ľudí (nielen)
s diabetom
9. 6. 2016, štvrtok 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom,
hosť Michal Havran
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ od 17. h
- živá hudba 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
4. 6. 2016 čaj o piatej s HS CHARLIE BAND
11. 6. 2016 čaj o piatej s HS PARTY TIME
KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok a utorok o 18. h
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu - začiatočníci,
vstup voľný

14. 6. – 25. 6. 2016
ATELIÉR NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
Návštevný čas výstav:
pondelok - piatok 14. h – 18. h, v sobotu a nedeľu
v rámci podujatí
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
18. 6. 2016, sobota 8. - 15. h
Medzinárodné VSZ mincí, medailí, odznakov,
starých pohľadníc, telefónnych kariet, kníh,
gramoplatní, plagátov, ﬁlatelie, pivných
podložiek, vyznamenaní, etikiet...
25. 6. 2016, sobota 8. – 13. h
VSZ elektro, domácich, rybárskych, foto
potrieb, hudobných nástrojov, železničných,
automobilových, leteckých modelov a pod.
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

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18
tel. 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
4. 6. 2016, sobota 15. h – 18. h
Kvetinová terapia – 7 farieb dúhy,
kurz maľby na hodváb pre dospelých
20. 6. 2016, pondelok 19. h
147. Poetický večer s Jurajom Sarvašom
a jeho hosťami
KLUBOVÉ PODUJATIA
3. 6. a 18. 6. 2016, streda 16.30 h
Klub Venuša, stretnutia Ligy proti rakovine
PODUJATIA PRE POZVANÝCH
22. 6. 2016, streda 9. h a 10.45 h
Stretnutie s rozprávkou pre deti v MŠ Cádrova
a MŠ Na Revíne

