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Milí čitatelia,

október by mohol dostať veľa prívlastkov. Pre do-
spelých je to mesiac zberu úrody, jablkového hodo-
vania či ochutnávania mladého vína, pre deti čas 
púšťania šarkanov a radosti z posledných slnečných 
dní uprostred pestrofarebnej jesennej prírody. Mys-
lím však, že k  najdôležitejším pomenovaniam ok-
tóbra patrí Mesiac úcty k starším. 

V mladosti nám veci pripadajú samozrejmé, vnímame prítomnosť  
a lásku starých rodičov, ich podporu aj múdre rady. No až keď sami do-
zrejeme, plne pochopíme, aké bohatstvo vniesli do nášho života, čo všet-
ko nás naučili a čo pre nás znamenali predchádzajúce generácie. Pripo-
meňme si to v októbri!  Pravdaže, na svojich rodičov a starých rodičov by 
sme nemali zabúdať po celý rok, ani uprostred pracovného zhonu nie. 
Kým sú tu s nami, prejavujme im to najcennejšie, čo si želajú – pozornosť 
a lásku. Aj my raz budeme túžiť po pohladeniach mladých, preto veďme 
deti tým najlepším osobným príkladom.

Októbrové číslo Hlasu sa v mnohých príspevkoch ešte obzerá za letom, 
teplom a športom. Nájdete v ňom informácie o štarte školského roka,  
o úspešných rekonštrukciách zavŕšených v posledných týždňoch, ale aj 
o nových projektoch, ktoré vždy neprinášajú radosť pôvodným obyva-
teľom sídlisk. Vraciame sa k téme parkovania, rezonujúcej v mnohých 
rozhovoroch. Umelé urýchlenie riešenia bez diskusií s občanmi, dôklad-
nej prípravy a sčasti aj bez zosúladenia s ďalšími časťami mesta by však 
veci neprospelo.

Na záver chcem srdečne zagratulovať nášmu kolegovi Marekovi Tettin-
gerovi, ktorý sa stal Hovorcom roka 2016 v kategórii Samospráva a nezis-
kový sektor – a nie prvý raz. Som rada, že redakčná rada Hlasu Nového 
Mesta v ňom má skúseného a kompetentného spolupracovníka.

Prajem vám veľa pekných chvíľ strávených nad stránkami nášho časo-
pisu.

 Jana Škutková

Nesúhlasíme s výstavbou 
bez parkovísk  str. 6

Aj medzi seniormi máme 
olympionikov str. 10

Oči upreté  
na vinohrady str. 11

Zlikvidujme odpady,  
než príde zima str. 14

Tradičný obraz  
vinobrania str. 17

Máme medaily  
z tanečných súťaží str. 19

Obálka:
Takýto pohľad sa naskytol  
milovníkom atletiky na univerziáde 
v Mladej garde
Snímka Pavol Uhrin,   
www.fotosport.sk

Pestovanie viniča a výroba zlatistého či rubínového moku je umenie, ktorého ko-
rene siahajú v našom regióne až do čias starých Keltov a Rimanov. Od chvíle, keď 
vinohrad zakvitne drobnými strapcovitými kvetmi až po prešovanie sladkej šťavy 
ubehnú mesiace vyplnené tvrdou prá-
cou. Ani pri najlepšej starostlivosti 
nemá vinár bohatú úrodu zaručenú, 
príroda môže pripraviť nemilé prek-
vapenia v podobe mrazov, krupobi-
tia, dlhých dažďov či prílišného su-
cha. Keď sa na jeseň námaha zúročí 
a sladké bobule zmenia skupenstvo, 
je to dôvod na oslavu i poďakovanie. 
„Prikazovať vetru, dažďu“ nemôže-
me, mali by sme však uchrániť pre 
ďalšie generácie to, čo je v našom kra-
ji hodnotné a jedinečné.

Úroda je už v súdkoch



V pondelok 5. septembra školy opäť pri-
vítali svojich malých „obyvateľov“. I keď  
obloha plakala nad koncom prázdnin daž-
ďovými slzami, prvákom to radosť nepoka-
zilo, a tým starším sa na tvárach tiež ukázal 
úsmev, len čo sa zvítali s kamarátmi.

Mestská časť uľahčuje rodinám prváči-
kov nástup do školy. Rodičom, ktorých 
deti v septembri nastúpili do prvých roč-
níkov novomestských základných škôl, 
poskytla príspevok na nákup aktovky  
a školských potrieb. „Ide o jednorazovú fi-
nančnú výpomoc vo výške 35 eur. Nástup 
do školy znamená zásah do rodinných 
financií, preto som rád, že aj tento rok 
môžeme mladým rodinám odľahčiť ich 
rozpočty týmto štartovným príspevkom,“ 
povedal starosta Rudolf Kusý. Jednorazový 
príspevok poskytuje mestská časť od roku 
2002. Minulý rok ho Nové Mesto vyplatilo 
186 žiadateľom v celkovej sume 6510 eur. 
Tohto roku zaslal miestny úrad rodinám 

280 nových prváčikov informáciu o mož-
nosti finančnej výpomoci, zatiaľ o ňu po-
žiadali rodičia 175 detí.

Keď sa počet žiakov v novomestských 
školách zvyšuje, je to dobré znamenie, tre-
ba však vyriešiť otázku, ako zvýšiť počet 
tried. Aj v Základnej škole na Českej zria-
dili v školskom roku 2016/2017 o jednu 
triedu viac – pôvodné priestory pre pe-
dagógov prebudovali na novú učebňu. Na 
jej moderné zariadenie poskytla finančné 
prostriedky mestská časť.

Pozdraviť žiakov na začiatku školského 
roka prišli na Českú starosta Rudolf Kusý, 
miestna poslankyňa Andrea Vítková aj 
vedúci školského úradu Vladimír Novák. 
„Deti v tomto veku priam nasávajú nové 
vedomosti, netreba sa báť zaťažiť ich 
primeranými povinnosťami,“ prihovoril 
sa rodičom starosta a zaprial žiakom veľa 
úspechov aj chuti do učenia. Všetkým pr-
vákom sa ušiel darček na pamiatku. Knižka 

O psovi, ktorý mal chlapca od obľúbenej 
detskej spisovateľky Kláry Jarunkovej. Je 
doplnená metodickou príručkou Čítame 
s porozumením od autorky Timotey Vráb-
lovej. Podporuje u detí porozumenie pre-
čítanému textu a pomáha rozvíjať záujem 
detí o literatúru.

 (red), snímka Jana Škutková

Už po pätnástykrát poskytne naša mestská časť jednorazovú 
finančnú výpomoc pred vianočnými sviatkami osamelým 
seniorom s dôchodkom do 360 eur, ktorý je jediným zdro-
jom ich príjmu. Tlačivo žiadosti získajú na sociálnom oddele-
ní Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1,  
v kancelárii č. 309 na 3. poschodí u p. Janovičovej. Potrebné 
je doložiť fotokópiu dokladu o výške dôchodku na rok 2016, 
najneskorší termín na podanie žiadosti je 31. október. 

Tlačivo je k dispozícii aj na stránke http://www.banm.
sk/, sociálne príspevky, pod bodom 7. Úradné hodiny sú  
v pondelok a stredu od 8. do 12. h a od 13. do 17. h, v piatok 
od 8. do 12. h. Viac informácií na tel. čísle 49 253 529.

(soc) 

Hovorca Mestskej časti Bratislava –  
Nové Mesto Marek Tettinger sa stal  
Hovorcom roka 2016 v kategórii Samo-
správa a neziskový sektor. Zopakoval sa 
tak výsledok z roku 2012, kedy takisto 
uspel v hodnotení odbornej poroty v tej-
to kategórii.

Anketu Hovorca roka organizuje Aso-
ciácia hovorcov Slovenska, tento rok sa 
konal už jej 11. ročník. Víťazov jednotli-
vých kategórií vybrala odborná porota 

zo zoznamu, ktorý vytvorili zástupcovia 
médií, PR agentúr, sami hovorcovia aj 
akademická obec hlasovaním na interne-
tovej stránke www.hovorcaroka.sk.

Víťazov slávnostne vyhlásili v piatok  
9. septembra v Bratislave. V kategórii ho-
vorcov štátnych inštitúcií zvíťazila hovor-
kyňa Finančnej správy Patrícia Macíková 
a v komerčnom sektore hovorca siete ne-
mocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ. 

(bor), snímka Jana Plevová
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Finančná výpomoc 
pred Vianocami

Nové Mesto má Hovorcu roka 2016

Prvýkrát po letných prázdninách rokovali v septembri po-
slanci novomestského miestneho zastupiteľstva. Okrem iné-
ho schválili zvýšenie nájmu za bilbordové plochy, ktoré vlast-
ní mestská časť či návratnú finančnú výpomoc EKO-podniku 
VPS, ktorý bude zabezpečovať časť revitalizácie (detské ihris-
ká, chodníky, úprava verejného priestranstva a pod.) unikát-
neho parku Gaštanica na Jeséniovej ulici.

Prváčikovia dostanú 35 eur na aktovku
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Problémy s dopravou (dynamickou  
i statickou) riešili mestá vyspelej západnej 
Európy v sedemdesiatych a osemdesiatych 
rokoch. Zvýšenie počtu motorových vozi-
diel ich nútilo riešiť okrem regulácie dyna-
mickej dopravy (napr. zavedením integro-
vaného dopravného systému) i nedostatok 
parkovacích miest.

Parkovacia politika je systém regulova-
nia statickej dopravy. Mnohí ju mylne chá-
pu len ako systém preferencie rezidentov 
alebo spôsob vyberania poplatkov. Parko-
vacia politika  však rieši nielen preferenciu 
parkovania rezidentov, ale posilňuje tlak 
na mestskú hromadnú dopravu a vytvá-
ra prostredie na budovanie hromadných 
garáží. Zvyšuje obrátkovosť parkovacích 
miest spoplatnením návštevníkov. Obme-
dzuje nežiaducu automobilovú dopravu, 
a tým zlepšuje životné prostredie. Zavádza 
účinnú transparentnú kontrolu a represiu. 
Prináša nemalé finančné prostriedky do 
rozpočtu samosprávy. Okrem Bratislavy ju 
majú všetky hlavné mestá EÚ aj všetky kraj-
ské mestá SR.

Hlavné mesto SR sa snaží zaviesť parko-
vaciu politiku od roku 2012. Vtedy mestské 
zastupiteľstvo schválilo zásady parkovacej 
politiky. Materiál bol kvalitne spracovaný  
a osobne si myslím, že bolo chybou, ak sa 

nepripravilo všeobecne záväzné nariade-
nie (VZN) a mesto sa nedohodlo na fungo-
vaní regulovaného parkovania s mestskými 
časťami.

V našej mestskej časti sme v spomenutom  
roku tiež prijali zásady parkovacej politiky. 
Založili sme Novomestskú parkovaciu spo-
ločnosť, ktorej vlastníkom je mestská časť. 
Iste by bolo jednoduchšie vysúťažiť exter-
nú spoločnosť, ktorá má s parkovaním skú-
senosti.  Rozhodli sme sa však prevádzko-
vať parkovanie spoločnosťou, ktorá bude 
pod kontrolou mestskej časti. 

Parkovanie na verejných komunikáciách 
a plochách na území našej mestskej časti 
nie je plošne regulované. Kritická situácia 
je v lokalite Vajnorská-Bajkalská-Trnavská  
a na Kramároch. Máme spracované pro-
jekty regulovaného parkovania, ktoré po-
stupne aktualizujeme. V prvej spomenutej 
lokalite sme vykreslili vodorovné parkova-
cie boxy. 

Na čo teda čakáme?
V minulom roku prebehlo množstvo 

odborných i menej odborných stretnutí 
na tému zavedenia regulovaného parko-
vania. Mesto a väčšina mestských častí sa 
nakoniec na jednotnej parkovacej politike 
dohodli s tým, že regulované parkovanie 
budú prevádzkovať jednotlivé mestské čas-
ti. Primátor mesta si dal podmienku, aby sa 
v prvom rade pripojili veľké mestské časti 
– Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Pe-
tržalka, postupne sa majú pridávať ďalšie.  
V januári 2016 bol dohodnutý harmono-
gram na zavádzanie celomestskej parkova-
cej politiky. Zmena štatútu hlavného mesta 
a schválenie VZN o regulovanom parkova-
ní mestskými poslancami sú prvé kroky  
k tomu, aby jednotlivé mestské časti mohli 
prijať svoje vlastné VZN. 

Termín predloženia do mestského zastu-
piteľstva bol jún 2016. Žiaľ, primátor mesta 
materiál na rokovanie zastupiteľstva ne-

predložil. Tým sa posúva i príprava a schvá-
lenie VZN jednotlivých mestských častí. 
Neustále posúvanie termínu schválenia  
a zavedenia regulovaného parkovania len 
zhoršuje kritickú situáciu s parkovaním  
v širšom centre mesta, a tým aj v našej 
mestskej časti.

Čo ponúkame Novomešťanom?
Chceme byť medzi prvými, ktorí zavedú 

systém regulovaného parkovania. Dôvod je 
jednoduchý. Ak  susedné mestské časti  za-
vedú systém skôr, v dôsledku presunu mo-
torových vozidiel do našej mestskej časti sa 
súčasná kritická situácia výrazne zhorší.

Vychádzame z jednotných zásad plat-
ných pre všetky časti:

• preferencia parkovania pre obyvate-
ľov/rezidentov  našej mestskej časti,

• zľava na parkovaní pre rezidentov No-
vého Mesta v mestských častiach zapoje-
ných do systému,

• zamedzenie parkovania mimo vyzna-
čených miest,

• zvýšenie obrátkovosti parkovacích 
miest na komunikáciách na území mest-
skej časti,

• zníženie počtu jázd vozidiel hľadajú-
cich voľné miesta na parkovanie,

• vytvorenie prostredia, v ktorom bude 
záujem o výstavbu hromadných garáží.

Parkovanie po novom 
Na horúcu tému motoristov sa v našej redakcii nedávno stretli dva aktuálne príspevky.  
Zhodou okolností sa výborne dopĺňajú, hoci autori neboli dohodnutí. Zástupca starostu  
Nového Mesta Ing. Stanislav Winkler píše o pripravovanej parkovacej politike v našej mestskej  
časti prevažne v širšom rámci hlavného mesta, šéfredaktor Hlas-u Ing. Marek Líška ju vidí skôr  
optikou obyvateľa, majiteľa vozidla.

 Prečo potrebujeme zaviesť regulované parkovanie?
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V posledných mesiacoch sa v debatách 
o parkovacej politike v Bratislave často 
hovorí o počte parkovacích miest, o „cez-
poľných“, ktorí zaberajú miesto „domá-
cim“, o farbe čiar, o výške poplatku za rezi-
dentskú parkovaciu kartu (RPK) či o tom, 
že mestská polícia nemá kapacity na kon-
trolu dodržiavania parkovacích pravidiel, 
ani na to, aby trestala ich porušovanie.

V týchto diskusiách sa trochu zabúda 
na to, aké jednoduché či zložité bude 
pre obyvateľov nášho mesta zžiť sa s no-
vými pravidlami parkovania. Myslím si, 
že jedným z kľúčových okamihov, ktoré 
ovplyvnia úspech či neúspech rozbehu 
parkovacej politiky, bude voľba spôsobu, 
akým si my občania budeme zabezpečo-
vať rezidentské parkovacie karty. Premýš-
ľam, aké by to bolo, keby som žil v ideál-
nom svete. Vo svete, v ktorom mi samo 
mesto, resp. mestská časť ponúkne ako 
obyvateľovi rezidentskú kartu bez toho, 
aby som o ňu musel žiadať. Veď predsa - 
ak sa voči samospráve riadne identifiku-
jem, tak by štát, mesto či obec mali vedieť, 
kde bývam, aké je číslo môjho vodičského 
preukazu a aké auto s akým evidenčným 
číslom vlastním.

 Kto vytvorí rezidentské  
parkovacie karty
Ak to samospráva „nevie“, mala by si 

vedieť tieto údaje od štátu „vypýtať“. Štát 
tieto informácie o mne určite niekde evi-
duje (a som presvedčený, že nie v papie-
rovej forme, ba snáď ani v excelovských 
tabuľkách), takže by nemal byť problém 
vziať tieto údaje, priradiť ich k môjmu 
menu resp. rodnému číslu a vyskladať si 
z nich informáciu o tom, že naozaj mám 
platný vodičský preukaz, vlastním auto, 
ktoré je riadne zaregistrované a som oby-
vateľom mestskej časti Nové Mesto. Po-
tom by stačil už len stručný e-mail, kde by 
mi oznámili, že RPK mám „predschvále-
nú“ a miestny úrad bude odo mňa chcieť 
už len dve stručné informácie: ako chcem 
za kartu zaplatiť (cez internet / mobilom 

/ prevodom z účtu) a či si ju sám vytlačím  
a nalepím na predné sklo auta, alebo mi 
ju mestská časť má poslať poštou.

Čo bráni štátu / samospráve, aby si tie-
to informácie vyskladali a mne poslali už 
len e-mail s informáciou o tom, že par-
kovaciu kartu mám vopred schválenú? 
Bohužiaľ, väčšina centrálnych informač-
ných systémov tohto štátu doteraz nie 
je prepojená, registre a aplikácie spo-
lu nekomunikujú, nevymieňajú si dáta  
a elektronické služby nie sú k užívateľo-
vi prívetivé - „klientsky-orientované“. To 
všetko významne bráni uskutočneniu mo-
jej vízie.

Budem sa preto musieť zatiaľ trochu 
uskromniť a premýšľať v iných intenciách. 
V ideálnom svete naozaj ešte nežijeme. 
Avšak trochu náročný chcem byť i tak.

Čo by som si prial?
• Aby pravidlá parkovania a pravidlá 

výdaja rezidentských resp. abonentských 
parkovacích kariet boli transparentné, 
jednoduché a jasné,

• aby som o vydanie RPK mohol po-
žiadať svojím mobilným telefónom – to, 
že tak budem môcť spraviť cez internet, 
považujem totiž za samozrejmosť,

• aby som informácie o sebe a svojom 
aute poskytol len raz a nemusel ich zadá-
vať zakaždým pri obnovovaní mojej RPK,

• aby som dostal od parkovacej spo-
ločnosti upozorňujúcu SMS a e-mail 5 dní 
pred tým, ako mi vyprší platnosť RPK,

• aby pri parkovaní boli zvýhodnené 
vozidlá na čiastočný alebo úplne elektric-
ký pohon,

• a aby seniori a zdravotne postihnutí 
nemuseli platiť za RPK toľko ako ľudia  
v produktívnom veku.

Zároveň dúfam, že parkovacia politika 
splní dva základné ciele: urobí poriadok  
s nelegálnymi plochami, ktoré sa vyu-
žívajú ako parkoviská (hovorím najmä  
o zeleni a chodníkoch) a  zvýhodní pri 
parkovaní nás, ktorí v Bratislave nielen 
„prebývame“, ale máme tu i trvalý pobyt. 

O spoločnej parkovacej politike v Bra-
tislave sa hovorí už dlho. Malé čiastkové 
výsledky – i keď zatiaľ pre nás občanov 
neviditeľné – sa už dostavili, no čaká nás 
ešte veľa práce. Pred reálnym štartom je 
ešte čas pripraviť veci poriadne, t.j. tak, 
aby čo najviac ľudí bolo s novým systé-
mom parkovania spokojných a všetci sme 
mali čo najmenej dôvodov sťažovať sa  
a nadávať na problémy s parkovaním.  
Chcem veriť, že naše mesto a naša mestská 
časť majú na to, aby parkovacia politika  
u nás bola dobrá, efektívna a aby priniesla 
požadované výsledky.

 Pilotné projekty –  
skúška nastavenia systému
Pri súčasnom tempe zavádzania parko-

vacej politiky v Bratislave sa v roku 2016 
pravdepodobne už nič zásadné neudeje. 
Avšak verím, že v roku 2017 sa aj v našej 
mestskej časti rozbehnú pilotné projekty, 
na ktorých si vyskúšame, ako treba parko-
vací systém nastaviť, aby naplnil očakáva-
nia väčšiny obyvateľstva. Samozrejme, nie 
je možné predpokladať, že všetci budú 
spokojní – vždy sa nájde niekto, kto bude 
hundrať, komu budú prekážať poplatky za 
rezidentské karty, nehovoriac o tých, kto-
rí v Bratislave nemajú trvalý pobyt a budú 
musieť platiť za parkovanie oveľa viac než 
rezidenti. No ak väčšina obyvateľov hlav-
ného mesta vyhodnotí efekty zavedenia 
parkovacieho systému pozitívne, bude to 
úspech. Pravda, vedie k nemu ešte dlhá  
a strastiplná cesta. Marek Líška

Vízia o parkovaní – zmení sa na realitu?

Viem, že zavedenie nového nebude 
hneď prijaté s nadšením. Platiť za rezi-
dentskú kartu, navyše vyššiu sumu za 
druhé vozidlo. Nemať vyhradené parkova-
cie miesto pred domom... 

Nakoniec, ani parkovacia politika nevy-

rieši všetky problémy. Motorizácia rastie 
rýchlym tempom, parkovacích miest ne-
bude dostatok ani v blízkej budúcnosti. 

Finančné prostriedky, ktoré zarobí No-
vomestská parkovacia spoločnosť, zosta-
nú v našej mestskej časti. Budú použité 

na opravu ciest, chodníkov a budovanie 
nových parkovacích miest. Nestane sa 
tak však od večera do rána. Prosíme pre-
to obyvateľov Nového Mesta o podporu  
a trpezlivosť. Stanislav Winkler

Snímky Jana Plevová
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Prečo?
Pred budovou sa nachádzajú parko-

vacie miesta, ktoré vyzerajú tak, ako-
by patrili k budove. Sú však vo vlast-
níctve magistrátu a investori k nim 
nemajú žiaden vzťah. Ale poďme po 
poriadku.

Ešte v roku 2013 prišla na náš stavebný 
úrad žiadosť spoločnosti VI GROUP, a.s., 
na zmenu účelu využitia budovy. Investor 

chce budovu zrekonštruovať a z kancelárií 
vytvoriť 59 bytových jednotiek, 6 apartmá-
nov a 9 nebytových priestorov. Stavebný 
úrad konanie prerušil a vyzval stavebníka, 
aby doplnil doklady. Čiastočne sa tak stalo, 
no požadované preukázanie potrebného 
počtu parkovacích miest vyriešil investor 
naozaj „originálne“. 

Predložil situáciu so zakreslením parko-
vacích miest v širšom okolí, do ktorej zahr-
nul existujúce parkoviská na pozemkoch 
patriacich hlavnému mestu, a dokonca aj 
neexistujúce parkovacie miesta! Návrh 
predložil Krajskému dopravnému inšpek-
torátu, ktorý ho odsúhlasil bez vykonania 
kontroly na mieste.

Náš stavebný úrad takéto riešenie nepri-
jal, opäť prerušil konanie a vyzval investo-
ra, aby preukázal vlastnícke alebo iné prá-
va na pozemky vyznačené ako parkovacie 
miesta pre budovu. 

Ak chceme byť spravodliví, musíme 
povedať, že investor mal spočiatku záu-
jem naozaj vybudovať parkovacie miesta.  
Miesto našiel na pozemkoch spoločnosti 
Istrochem, za jestvujúcimi bytovými do-
mami oproti svojej budove. A zároveň bol 
ochotný zrekonštruovať jestvujúcu komu-
nikáciu za bytovými domami. Miestni oby-
vatelia však s takýmto riešením nesúhlasili. 
Podľa ich názoru by kvalitná cesta pritiahla 
dopravu a parkovacie miesta by sa stavali 
aj na úkor zelene a blízko okien bytov. 

 Do konania vstupujú miestni 
obyvatelia cez OZ Dimitrovka
Za účastníka konania sa v januári 2016 

prihlásilo Občianske združenie Dimitrov-
ka. Upozornilo, že stavebník reálne nezvý-
šil počet parkovacích miest v lokalite a ob-
medzí súčasných obyvateľov sídliska.

Investor vlastnícke ani iné právo na po-
zemky nepreukázal, zato sa však obrátil  
s podnetom na prokuratúru. Prokurátor 
mu vyhovel, upozornil stavebný úrad na 
nečinnosť a predlžovanie termínu vyba-
venia žiadosti. „S uvedeným stanoviskom 
sme sa nestotožnili, naďalej máme za 
to, že parkovacie miesta pre stavbu nie 
sú preukázané. Z dôvodu nevyhovenia 
upozorneniu prokurátora je však našou 
povinnosťou postúpiť spisový materiál na 
riešenie nadriadenému orgánu. Tým je 
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby 
a bytovej politiky,“ vysvetlila Eva Daňová, 
poverená vedením novomestského staveb-
ného úradu. 

 Okresný úrad  
stavebné povolenie vydal
Okresný úrad nevzal ohľad na stanovisko 

mestskej časti ani na protesty obyvateľov. 
Vo svojej odpovedi uviedol, že neexistuje 
zákonný dôvod žiadať od stavebníka vybu-
dovanie nových parkovacích miest, lebo 
nejde o nadstavbu alebo prístavbu budovy. 
Zároveň vyhovel upozorneniu prokurátora 
a vydal investorovi stavebné povolenie.

Starosta s povolením nesúhlasí
Starosta Rudolf Kusý podal voči roz-

hodnutiu v mene našej mestskej časti 
odvolanie. Podľa starostu ani parkovacie 
miesta, ktoré existujú, ale patria niekomu 
inému, ani parkovacie miesta, ktoré sú 
vymyslené, nemôžu byť vnímané ako spl-
nenie zákonnej požiadavky. „My predsa 
neriešime zmenu jedného kancelárske-
ho priestoru na byt. Investor chce zmeniť 
celú budovu. Ak také čosi prejde, pôjde  
o precedens, o ktorý sa budú opierať 
všetci developeri na Slovensku. Pôjde 
o príklad zlej praxe, ako to fungovať 
nemá. Preto s rozhodnutím okresného 
úradu nemôžeme súhlasiť.“

Voči stavebnému povoleniu, ktoré vy-
dal okresný úrad, sa odvolalo aj občianske 
združenie Dimitrovka. „Vybudovať v obý-
vanom sídlisku nové byty a neriešiť po-
trebné parkovacie miesta je nepriechod-

né, to jednoducho nedopustíme! Spolu  
s predsedom občianskeho združenia Du-
šanom Žákom a mestským poslancom 
Branislavom Kaliským sme pripravili 
odvolanie a sme rozhodnutí bojovať za 
to, aby súčasní obyvatelia sídliska netr-
peli zámermi investora,“ uviedol miest-
ny a mestský poslanec Richard Mikulec.

(red), snímky Jana Plevová

Na Odborárskej ulici netreba poznať 
normy, stačí sedliacky rozum
Vlastníci administratívnej budovy na Odborárskej ulici chcú zmeniť budovu na bytový dom.  
Bez nadstavovania či dostavovania. Budova stojí, nikto im brániť nechce, v minulosti predsa  
na bývanie slúžila, lebo bola ubytovňou, takže prečo nie? Problémom je, že vlastníci prakticky  
nechcú vytvoriť nové parkovacie miesta.

Parkovacie miesta, ktoré sú na pozem-
koch magistrátu, využívajú všetci obyva-
telia z okolia

Priamo za budovou sa realizuje roz-
siahla bytová výstavba. Po nasťahovaní 
nových obyvateľov sa problém s nedostat-
kom parkovísk prejaví ešte vypuklejšie
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Na viacerých miestach Nového Mesta 
sa počas leta pracovalo na rekonštrukcii 
ciest a chodníkov. Veď teplé obdobie 
roka žičí podobným prácam počasím  
a prázdniny zasa zníženým počtom auto-
mobilov v meste.

Na hornom úseku Sliačskej ulice opra-
vili stavbári silne poškodené a dolámané 

odvodňovacie žľaby na 30-metrovom 
úseku a postarali sa o ich vyčistenie na 
ďalšom úseku dlhom približne 50 met-
rov. 

V prvej polovici septembra vymenili 
cestári obrusnú vrstvu na miestnej ko-
munikácii Halašova na asi 30-metrovom 

úseku od Pluhovej po Záborského ulicu. 
Popritom prespádovali komunikáciu do 
uličných vpustov a upravili ich výškové 
osadenie. 

K výškovej úprave deviatich uličných 
vpustov došlo aj na Jaskovom rade po 
oboch stranách vozovky.

Z lepšieho stavu vozovky majú radosť 
motoristi na Kolibe. O vyfrézovanie  
a výmenu obrusnej vrstvy vozovky na Je-
séniovej ulici (na úseku od Tretej ulice 
po otočku trolejbusov) sa postaral brati-
slavský magistrát.  

Po rokoch žiadostí vyhovelo hlavné 
mesto aj obyvateľom z Kramárov a vybu-
dovalo chýbajúci chodník na nebezpeč-
nom úseku Vlárskej cesty. Znížil sa počet 
kolíznych situácií, keďže chodci, medzi 
nimi často mamičky s kočíkmi, nemusia 
už schádzať na vozovku. „Teraz bude-
me žiadať o posunutie zastávky MHD,  
o premiestnenie zberných nádob na 
triedený odpad a vyznačenie priechodu 

pre chodcov,“ doplnila informáciu mest-
ská poslankyňa Katarína Augustinič. 

V rámci projektu Milión pre Bratislavu 
odstraňuje hlavné mesto od augusta do 
októbra zbytočné zábradlia, ktoré zne-
hodnocujú vzhľad verejných priestorov 
a postupne vymieňa tie, ktoré sú kvôli 
bezpečnosti potrebné. Dovedna by sa 

malo obnoviť 22 kilometrov zábradlí.  
V našej mestskej časti dostanú nový ná-
ter zábradlia na Račianskom mýte a Šan-
covej ulici,  výmena sa uskutoční na Ra-
čianskej a Podkolibskej ulici a pri Ceste 
mládeže.

Z finančných prostriedkov dotácie na 
opravy ciest, ktorú Nové Mesto získalo 
od BSK, opravia cestári v najbližších týž-
dňoch kryt vozovky na miestnej komuni-
kácii Hálkova. Opravený a postupne do-
budovaný bude aj chodník po celej dĺžke 
tejto komunikácie. 

 (jš), snímky Jana Plevová

Cesty po lete bezpečnejšie

Nové Mesto hľadá nového dodávateľa tepla
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vyhlásila 

verejné obstarávanie na poskytovanie služieb tepel-
ného hospodárstva, ktoré zahŕňajú zabezpečenie 
výroby a dodávky tepla a teplej úžitkovej vody pre 
koncových odberateľov. Súčasťou obstarávania je 
aj zabezpečenie nevyhnutnej rekonštrukcie, údrž-
by a prevádzky zariadení na to slúžiacich, ktoré sú  
v správe mestskej časti. Súčasná zmluva s terajším 
prevádzkovateľom sa totiž koncom tohto roka končí. 

Mestská časť si preto dala vypracovať Analýzu 
stavu a revitalizácie tepelnotechnických zariadení vo 
svojej správe, aby poznala stav tepelnotechnických 
zariadení, nevyhnutné investície aj potenciál ďal-
šieho rozvoja. Podľa analýzy sú niektoré zariadenia 
už za svojou životnosťou, preto bude nevyhnutné do 

nich investovať tak, aby nebola ohrozená dodávka 
tepla pre domácnosti, školy a iné subjekty v Novom 
Meste. 

Mestská časť si v tejto súvislosti dala vypracovať 
právnu analýzu na posúdenie možností zabezpe-
čenia dodávok služieb tepelného hospodárstva.  
Z analýzy vyplýva, že najvhodnejším spôsobom, ako 
zabezpečiť predmet plnenia, je koncesia na služby. 
Obstarávanie sa preto uskutoční prostredníctvom 
tzv. súťažného dialógu. Podľa odborníkov takáto me-
tóda umožňuje samospráve počas rokovaní s jed-
notlivými záujemcami nájsť najvýhodnejšie riešenie, 
a zároveň rokovať o ponukách, s cieľom dohodnúť 
ešte výhodnejšie podmienky, než ponúkali jednotli-
ví záujemcovia na začiatku konania. Koncesia bude 

pridelená na základe troch kľúčových kritérií: cena 
tepla, hodnota investície a nájomné, ktoré vysúťaže-
ný subjekt bude platiť. 

Cieľom celého procesu je zníženie energetickej 
náročnosti a prevádzkových nákladov na centrálne 
zásobovanie teplom. Z analýz tiež vyplýva, že ví-
ťaz súťaže bude mestskej časti uhrádzať nájomné 
za užívanie a prevádzkovanie tepelnotechnických 
zariadení. Jeho výška bude ovplyvnená výškou ne-
vyhnutných investícií.  A naopak, mestská časť ne-
bude platiť tomuto subjektu žiadne prostriedky za 
poskytované služby, práce, investície, rekonštrukcie, 
opravy, revízie a podobne. Investície do rekonštrukcií 
totiž bude platiť subjekt, ktorý uspeje v spomínanom 
koncesnom dialógu.  Marek Tettinger
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Už po druhýkrát sa v priestoroch školy varenia RADOSŤ VARIŤ 
v Polus City Center zídu poprední slovenskí odborníci z radov 
nutričných špecialistov, pediatrov a lektorov varenia, aby vám po-
radili, ako nasýtiť detské brušká plnohodnotne a s radosťou. 

Stačí zopár trikov a vaši drobci si budú namiesto balíčka ze-
miakových lupienkov pýtať dupľu zeleninového šalátu. A čo tak 
spoločne si pripraviť svieži raw koláčik alebo iný zdravý snack? 
Ako na to, sa dozviete v sérii bezplatných prednášok a worksho-
pov spojených s ochutnávkami v polusáckej kuchyni od 3. do 9. 
októbra. Okrem desiatok receptov si z festivalu odnesiete užitoč-
né informácie o rastlinných mliekach, domácich múkach, vita-
riánstve, klíčkoch, (ne)cukrení, etikete stolovania... jednoducho  
o všetkom dôležitom, čo si pýta bruško, aby sa mohol detský orga-
nizmus správne vyvíjať. 

„Po minuloročnom úspechu akcie Týždeň pre detské brušká 
sme sa rozhodli projekt zopakovať a doplniť ho o aktuálne témy 
z kulinárskej oblasti,“ uviedla marketingová manažérka Polusu 
Martina Kolláriková. „Verím, že aj s pomocou našich fundova-
ných spolupracovníkov sa nám podarí zaujať ešte viac zákazní-

kov Polusu ako minulý rok. Snažíme sa zlepšiť osvetu o zdravom 
životnom štýle, a to nie iba odborným, ale zároveň pútavým spô-
sobom, ktorý má ambíciu osloviť všetky vekové kategórie.“ 

Ak chcete zmeniť vetu z úvodu článku na „Mňaaam, ešte si pro-
sím!“, začnite tým, že sa zastavíte po radu a know-how v kuchyni  
v Poluse. Od 3. do 9. októbra bude otvorená pre malých i veľkých 
bez rozdielu, a garantujeme vám, hladní odtiaľ neodídete!

Viac informácií o programe festivalu Týždeň pre detské bruš-
ká a možnostiach bezplatnej registrácie nájdete na webe Polusu: 
www.poluscitycenter.sk. 

Po čom túžia detské brušká?  
Príďte to zistiť do Polusu!

 „Fuuuj, toto jesť nebudem!!!“ Počúvate to denne? Nie ste v tom sami. Jednou z najväčších rodičovských 
výziev je naplniť ráno desiatové vrecúško tak nápadito, aby ostalo poobede prázdne. Ak vám dochádza 
fantázia (a pomaly aj trpezlivosť), príďte si po dávku inšpirácie, ktorá zmení zvraštené nosy prieberčivých 
škôlkarov a školákov na úsmevy. V Poluse sa začína festival Týždeň pre detské brušká. 
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Po kontrole na ZŠ Riazanská  
prišlo trestné oznámenie   
Kontrolóri odhalili, že platby odberateľom šli na súkromné účty

Miestny kontrolór Mestskej časti Bratisla-
va - Nové Mesto podal trestné oznámenie 
na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyko-
nanou plánovanou kontrolou na Základnej 
škole Riazanská. „V účtovníctve kontrolný 
tím našiel vážne problémy, keď niekto-
ré platby dodávateľom služieb pre školu 
skončili na účtoch súkromných osôb, pre-
to pre podozrenie zo spáchania trestného 
činu sprenevery bolo podané trestné ozná-
menie na neznámeho páchateľa,” infor-
moval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. 
Podľa zistení kontrolórov škole vznikla ko-
naním neznámeho páchateľa škoda, ktorú 
trestný zákon definuje ako značnú, presa-
huje stonásobok sumy 266 euro. 

Pracovná skupina vedená miestnym kon-
trolórom vykonávala na škole kontrolu od 

januára až do augusta tohto roka. Počas nej 
im bolo oznámené, že v účtovníctve školy 
došlo k strate účtovných programov a dát. 
„Útvar kontroly musel vykonať prácnu 
rekonštrukciu účtovných dokladov podľa 
dodatočne doložených výpisov z jednotli-
vých bankových účtov a následne porov-
nať dodané doklady s dokladmi podľa 
výpisov z účtov a pokladne organizácie,“ 
informoval miestny kontrolór mestskej 
časti Martin Böhm. 

Pri kontrole výpisov z bankových účtov 
školy bolo okrem iného zistené, že niektoré 
platby za služby boli uhradené na iné číslo 
účtu, než je uvedené na faktúre. Skutočné 
platby šli na súkromné účty rôznych osôb. 
Boli tiež zistené prípady, kedy úhrady boli 
realizované bez priložených faktúr. 

Trestné oznámenie podala aj riaditeľka 
školy. „Kontrola prišla v januári a trvala 
až do augusta, po tom, čo som sa s hrôzou 
oboznámila s výsledkami kontroly, po-
dala škola trestné oznámenie na nezná-
meho páchateľa,“ informovala riaditeľka 
ZŠ Riazanská Emília Pošvancová, ktorá 
ku koncu októbra končí vo svojej funkcii. 
Mestská časť v tejto súvislosti vyhlasuje vý-
berové konanie na nového riaditeľa školy. 

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Brati-
slava – Nové Mesto uznesením uložili ria-
diteľke školy na Riazanskej, aby zabezpe-
čila vykonanie kompletnej rekonštrukcie 
účtovníctva školy externou spoločnosťou 
s cieľom zistiť skutočný stav pohľadávok  
a záväzkov organizácie. 

 Marek Tettinger



Poslanecká „kariéra“ deti neláka

Má už vaša škola atletickú súpravu?   

Stredisko kultúry Vajnorská zorganizova-
lo v lete pre bratislavské deti dva turnusy 
denného tábora s bohatým programom. 
Užili si nielen výlety a kúpanie, ale nakukli 
aj na pracoviská, kde sa bežní návštevníci 
nedostanú. Zaujímavé skúsenosti si od-
niesli z redakcie televízie, uchvátila ich aj 
exkurzia do priestorov Národnej rady SR. 
18. augusta presne o 10. h sa pre ne otvo-
rila brána parlamentu,  kde museli prejsť 
rovnako ako všetci návštevníci cez bez-
pečnostnú kontrolu. Za ňou ich už čakala 
poslankyňa našej mestskej časti, a zároveň 
poslankyňa NR SR Edita Pfundtner. 

Hneď po príchode malých návštevníkov 
bolo policajtom pri vstupe jasné, že budo-
va, v letnom období zväčša tichá, sa na pár 

hodín zaplní krikom a smiechom. Odfotili 
sa na pamiatku pred Ústavou a štátnymi 
symbolmi SR, potom ich kroky viedli do 
priestorov Výboru pre európske záležitosti. 
Poslankyňa im na praktických príkladoch 
a životných situáciách, ale najmä formou 
zábavných otázok  priblížila prácu členov 
parlamentu. „Keď som im položila otázku, 
či by mali záujem o poslanecký mandát, 
viacerí zvolali, že pred prácou poslanca 
by uprednostnili hereckú úlohu v televíz-
nom seriáli!“ so smiechom povedala Edita 
Pfundtner.

Napriek tomu deti počas diskusie ukáza-
li, že o politike majú mnohokrát väčší pre-
hľad ako dospelí. Vedeli správne odpove-
dať aj na ťažké otázky, a tak bolo jasné, že sa  

v škole neflákajú. Po sladkom občerstvení 
sa len tak zaprášilo a posilnení diskutéri 
pokračovali v prehliadke návštevou roko-
vacej sály a hradného areálu. 

 (red), snímka Jana Plevová

Podporiť pohybovú aktivitu, upevniť zdravie detí 
a prispieť k rozvoju atletiky na Slovensku je cieľom 
projektu, ktorý realizuje Slovenský atletický zväz  
v spolupráci s Nadáciou Tesco. Kúpou výrobkov so 
značkou obchodnej siete prispievajú aj zákazníci na 
nákup súprav atletických športových potrieb v hod-
note 800 eur. Aj v školskom roku 2016/2017 môžu  
o ne požiadať školy a atletické krúžky na stránke  
www.detskaatletika.sk. 

Trojročný projekt predpokladá, že počas obdobia 
spolupráce venuje Tesco Slovenskému atletickému 
zväzu každý rok 80 000 eur. Tohtoročného odovzdania 
symbolického šeku v športovej hale Elán sa zúčastnil 
aj zlatý olympionik v chôdzi na 50 km Matej Tóth: „Aj 

ja som začínal so športom na základnej škole, tam sa 
rozhodne, či sa dieťa vydá zdravou cestou k pohybu,“ 
povedal. „Mali by športovať všetky deti, je to dôleži-
té nielen pre ich telesný, ale aj psychický a sociálny 
rozvoj. Vďaka športu som získal odolnosť voči stresu  
a oveľa ľahšie som sa vyrovnával so záťažou v škole.“ 

Podľa štúdie EÚ každé tretie dieťa trpí nadváhou 
či obezitou, a tento problém prudko narastá. Na Slo-
vensku má nadmernú hmotnosť až 13 percent detí vo 
veku 7 - 11 rokov. K mladému organizmu treba pristu-
povať citlivo, zvykať ho na pravidelný šport. Pri fyzickej 
aktivite sa do tela vylučujú endorfíny a stávajú sa ba-
riérou proti stresu, ale aj mnohým zlozvykom.

(jš), snímka Jana Plevová

Čo chystá na jeseň RC Kramárik  
Pre najmenších (0 -3 roky) sú určené 

kurzy Cvičenie s bábätkami a Minigymnas-
tika, zamerané na rozvíjanie hrubej a jem-
nej motoriky a na stimuláciu správneho 
vývoja. V rámci kurzu Montessori herňa 
môžu deti cvičiť aktivity praktického živo-
ta a rozvíjať zmysly pomocou bežných vecí 
aj originálnych Montessori pomôcok. Pri 
Maľovaní s bábätkami sa môžete presved-
čiť, že aj vášho drobca už zaujímajú rôzne 
farby a materiály.

Pre deti od 3 do 6 rokov je v ponuke 
vďaka projektu z participatívneho rozpoč-
tu Zvedavé deti kurz Montessori herňa.  
V rámci Výtvarného krúžku si deti vyskú-
šajú rôzne techniky, ako je kresba, koláž, 

práca s hlinou i grafika. Kurz Škôločka pri-
pravuje deti od 2 do 4 rokov na nástup do 
materskej školy.

Dospelí si v Kramáriku môžu precvičiť 
celé telo na Power joge či pri Cvičení pre 
ženy. Odreagovať sa, a zároveň niečo krás-
ne vytvoriť majú možnosť na Výtvarnom 
kurze. Mamičky sa mesačne stretávajú aj  
v rámci Podpornej skupiny nosenia či Pod-
pornej skupiny dojčenia.

Srdečne pozývame  na tradičný Lampi-
ónový sprievod po Kramároch, ktorý sa 
uskutoční v sobotu večer 22. 10. 2016. Týž-
deň pred tým si deti môžu vytvoriť v RC 
vlastný lampión.

Ak máte nejaký tip na zaujímavý kurz 

alebo workshop, ktorý by ste v Kramáriku 
mohli viesť, napíšte na rckramarik@gmail.
com. A pre bližšie informácie o všetkých 
aktivitách si kliknite na www.rckramarik.
sk. Jana Líšková 
 Snímka Jana Bobulová, RC Kramárik
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Presnosť, rýchlosť, obratnosť a múd-
rosť boli hlavné kritériá úspechu na 
šiestom ročníku Župnej olympiády seni-
orov 24. augusta. Mestskú časť Bratislava 
– Nové Mesto na nej úspešne reprezen-
tovalo šesťčlenné družstvo z Denného 
centra na Športovej. V konkurencii vyše 
120 súťažiacich z Bratislavského kraja, 
susednej Českej republiky a Maďarska 
si naši seniori vybojovali druhé miesto  

v znalostiach o poskytovaní prvej pomoci  
a tretie miesto v streľbe hokejkou na brá-
nu.

Hlavným poslaním podobných špor-
tových podujatí je dosiahnuť, aby ľudia  
v seniorskom veku neboli „odložení“ či 
vylúčení zo spoločnosti. V severských 
krajinách ako Švédsko, Nórsko a Dánsko 
sa starší ľudia naplno zapájajú do bežné-
ho života a o rovnaký prístup sa pri orga-
nizácii svojej olympiády snaží Bratislav-
ská župa. Medzigeneračná spolupráca 
sa počas šiesteho ročníka opäť prejavila 
účasťou dobrovoľníkov z radov študentov 
dvoch stredných zdravotníckych škôl.

Šestnásť tímov súťažilo v siedmich 
disciplínach: štafetová chôdza, hod kri-
ketovou loptičkou na cieľ, hod šípkami, 
florbalová streľba hokejkou na bránu, 
chôdza s loptičkou na lyžičke, hlavolam 
a prvá pomoc. Každoročné štartovné 
malo opäť podobu vlastnoručne upeče-
ného koláča.

Počas prestávok si seniori a ich fanú-
šikovia mohli dať zmerať glykémiu, vy-
čistiť a opraviť okuliare a po skončení 
olympiády si oddýchnuť pri programe, 
ktorý im pripravili seniori z DSS Rača  
a DSS Pezinok. Absolútnym víťazom 
Župnej olympiády seniorov 2016 sa stal 
tím z Maďarska, Levél Község Nyugdíjas  
Egyesület.

(red), snímky bsk, Jolana Zvarová
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Aj medzi seniormi máme olympionikov

Proti nepriazni osudu  
Od 25. do 28. augusta stála na Parti-

zánskej lúke brána, vďaka ktorej mohli 
návštevníci Železnej studienky pomôcť 
jedenástim hendikepovaným účastní-
kom projektu Nezastaviteľní získať ich 
vysnívané športové vybavenie. Za kaž-
dého, kto prešiel popod Birell bránu, 
prispel výrobca nealkoholického nápoja 
20 centov na nákup špeciálnych športo-

vých pomôcok. Jedenásť mladých mužov  
a žien sa snaží aj napriek nepriazni osu-
du sa vrátiť naspäť do aktívneho života. 
Vďaka príspevkom z bratislavského po-
dujatia sú k cieľu o krok bližšie. Pod brá-
nou za štyri dni prešlo 11 351 ľudí a na 
konte pribudlo 2270,20 eur. 

 (jš), snímka Jana Plevová
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Podujatie pripravilo Občianske zdru-
ženie Bratislavské vinohrady s finančnou 
podporou Bratislavského samosprávne-
ho kraja a uskutočnilo sa v slnkom za-
liatych vinohradoch susednej mestskej 
časti Rača. Ako uviedol predseda združe-
nia Libor Gašpierik vo svojom úvodnom 
slove, „hlavným cieľom a poslaním podu-
jatia bolo rozdiskutovať s Bratislavčanmi 
oblasť záchrany vinohradov a zvýrazniť 
nenahraditeľnosť tohto prostredia, v kto-
rom bývame, pracujeme a tvoríme. Nemá-
lo dôležitou úlohou je popritom podporiť 
rozvoj cestovného ruchu vo viniciach  
a pripomenúť si hrdosť vinohradníckych 
tradícií našich predkov ako naše jedineč-
né kultúrne, duchovné a historické dedič-
stvo. Spoločnou snahou musí byť vyvinúť 
maximálne osobné úsilie, aby sme zabez-
pečili všestrannú ochranu viníc, zachova-
li, podporili, obnovili a rozvíjali vinohrad-
níctvo a vinárstvo v oblasti prekrásnych 
Malých Karpát.“

Účastníci začali toto vinárske podujatie 
prechádzkou po račianskom vinohrad-
níckom chotári. Priamo od odborného 
gestora Dňa vo vinohradoch, račianskeho 
vinára a vinohradníka Miloša Máťuša, ako 

aj zástupcu novomestského vinohradníc-
tva Juraja Vladára sa zúčastnení dozve-
deli veľmi veľa zaujímavých informácií  
o pôde, odrodách, pôvode vinohradov, 
ich význame, mohli sa zoznámiť s aktu-
álnym stavom bratislavských viníc, vege-
tačným obdobím a so súčasnými prácami 
vo viniciach. Mohli osobne podiskutovať  
o spôsobe pestovania viniča, jeho ochra-
ny, viazania či o moderných, ale aj tradič-
ných metódach jeho pestovania.

Z vinohradov sa ďalej pokračovalo do 
zrekonštruovanej obecnej záhrady. Po 
ceste si účastníci mali možnosť prezrieť aj 
pôvodnú ľudovú architektúru, hospodár-
ske dvory, historické vinohradnícke ob-
jekty v tejto pôvodnej oblasti starej Rače 
- Račišdorfu. Prezreli si aj zriadené vino-
hradnícke múzeum v Obecnom dome. 
Ďalej sa pokračovalo opätovne do viníc, 
kde sa zúčastnení oboznámili so snahou  
a skúsenosťami vinárov pri výsadbe no-
vých vinohradov, a popritom si prezreli 
výnimočný projekt račianskeho vinohrad-
níckeho spolku, zriadenia genofondu 
Frankovky modrej. Veď kvalitná Račian-
ska frankovka očarila už v minulosti ci-
sársky dvor vo Viedni, kde jej v roku 1767 
samotná Mária Terézia udelila donačnú 
listinu, tzv. „dispozičné právo“, čo zname-
nalo, že sa mohla podávať na viedenskom 
cisárskom dvore. 

Poslednou zastávkou bohatého progra-
mu bol Nemecký kultúrny dom, v ktorom 
si hostia vypočuli zaujímavú prednášku  
o minulosti, súčasnosti a budúcnosti vi-

nárstva v Bratislave. Slova sa tak ujali pod-
porovatelia tohto bratislavského poduja-
tia, predniesli krátke prednášky za svoje 
vinohradníctva a mestské časti Bratislavy, 
kde sa ešte dnes pestuje vinič a produkuje 
skvelé bratislavské víno. Za mestskú časť 
Rača vystúpil odborný garant podujatia 
Miloš Máťuš a starosta Peter Pilinský, za 
mestskú časť Vajnory predseda Poľnohos-
podárskeho družstva Vajnory Branislav 
Brúder, za mestskú časť Nové Mesto pred-
seda Poľnohospodárskeho družstva Vino-
hrady Ján Drobný a vinár Juraj Vladár a za 
mestskú časť Devín vinár Augustín Mrá-
zik. Diskusia následne pokračovala aj pri 
ochutnávke lokálnych vín zúčastnených 
vinárov zo štyroch tradičných vinárskych 
mestských častí Bratislavy.

Deň vo vinohradoch zakončil spoluor-
ganizátor podujatia Tomáš Korček, ktorý 
povedal, že „vinohrady a víno majú pevné 
miesto v histórii Bratislavy. Preto sa teším, 
že sa nám darí organizovať zaujímavé po-
dujatia, ktoré ľuďom umožňujú vinohrady 
navštevovať.“ Súčasne vyjadril nádej, že  
v takýchto podujatiach sa podarí pokračo-
vať aj v ďalšom období.

Podobné podujatie chystajú organizáto-
ri pre žiakov novomestských základných 
škôl. Takýmito akciami chcú naďalej pod-
porovať zachovanie a rozvoj vinohradníc-
tva a vinárstva na území hlavného mesta  
a našej mestskej časti. Bližšie informácie  
o činnosti nájdete aj na fcb portáli nezis-
kového združenia OZ Bratislavské vino-
hrady. (mb, tk)

Bratislavského Dňa vo vinohradoch 
sa zúčastnili mnohí Novomešťania



12

 MIZNÚCE  
ARCHITEKTONICKÉ PRVKY
Hostinského sídlisko
Pán Jakub Sand z Hostinského sídliska 

výrazne vníma, že postupnými rekon-
štrukciami a zatepľovaním domov sa strá-
ca pôvodná identita viacerých bratislav-
ských sídlisk. Na Hostinského sídlisku ju  
tvorili najmä kruhové otvory na schodiš-
tiach panelákov, kruhové priehľady na 
okrajoch blokov a vertikálne línie. Via-
ceré domy po rekonštrukcii a zateplení  
o tieto charakteristické črty prišli. Sídlis-
ko už nepôsobí tak kompaktne ako kedysi 
a obyvatelia majú pocit, že už to nie je 
taký príjemný domov, aký býval.

Pôvodné presvetlenie schodíšť  
na Hostinského sídlisku

Pôvodné vertikálne línie tvorené  
podperami balkónov

Pôvodné kruhové priehľady  
na okrajoch blokov

Nový vzhľad paneláka po zmene  
presvetlenia schodísk

Zmena línií balkónov z vertikálnych  
na horizontálne

Preto navrhol, aby sa podľa možností 
zachovalo to, čo sa ešte dá a aby sa na vy-
tváranie vzťahu identity využili aj niekto-

ré nové prvky, napríklad jednotný vzhľad 
kontajnerových stojísk na celom sídlisku. 
Možno by tvorbe identity pomohlo aj to, 
keby sa na jednotlivých sídliskách využí-
val  jedinečný dizajn mobiliáru,  prvkov 
osvetlenia, ochladzovacích priestorov 
ako fontánky, napájadlá a pod.

Mierová kolónia
Aj pani Helena Bánska z Mierovej ko-

lónie pociťuje niečo, čo sa podobá na 
stratu identity. Navrhovala, aby bola štvrť 
Mierová kolónia vyhlásená za pamätihod-
nosť. Bola postavená ako zelené sídlisko  
s pomerom zelene a bývania 50:50. Ale sú-
časné zmeny prebiehajú živelne a často sa 
mení funkcia územia aj bez zmeny územ-
ného plánu, napríklad zo zelene na parko-
vanie. Z typických predzáhradiek, ktoré 
mali svoje čaro, sa tak stávajú parkoviská.

Necitlivá zmena v prostredí môže viesť 
k strate identity

Zmeny by sa mali robiť len v súlade  
s územným plánom a nadstavby na byto-
vých domoch by sa už nemali povoľovať. 
Rovnako predzáhradky alebo parkovacie 
miesta by mali byť upravené jednotne, 
aby sa ďalej už nenarúšal príjemný pô-
vodný vzhľad sídliska.

Možnosti ochrany identity
V súčasnosti nemá samospráva v ru-

kách kompetenciu, ktorá by umožnila 
ochraňovať identitu sídlisk ani v prípade, 
ak ide o zmeny v súlade s územným plá-
nom. Preto je najmä na občanoch a spo-
ločenstvách vlastníkov bytov, aby zmeny 
a novinky robili citlivo, aby nezmazávali 
identitotvorné architektonické prvky no-
vými intervenciami na objektoch. 

Nové Mesto v našich rukách

Participatívny 
rozpočet

PREČO SLABNE NAŠE PUTO K DOMOVU?
Okrem každodenných starostí, o ktorých sa bežne hovorí na verejných 
participatívnych stretnutiach, ľudia postupne začínajú pomenúvať aj širšie 
súvislosti s kvalitou života. Jednou z oblastí, o ktorej sa čoraz častejšie disku-
tuje, je aj postupné vymazávanie identity. Ide najmä o vzhľad našich sídlisk 
a zabúdanie na udalosti, ktoré sa odohrali na území, kde dnes žijeme.



MIZNÚCE STOPY HISTÓRIE
 Pozoruhodné miesta,  
objekty a udalosti
Ďalšou súčasťou identity je zmazávanie 

historických stôp. My ľudia totiž zabúda-
me to, čo opakovane nepoužívame. Na 
tento spôsob straty identity upozornil na 
verejnom zhromaždení pán Pavel Šimove 
z niekdajšieho sídliska „Februárka“. Hovo-
ril o tom, ako zabúdame aj na to, na čo by 
sme nemuseli, lebo ide o veľmi zaujíma-
vé momenty našej histórie. Ako príklad 
uviedol šibenicu, ktorá v stredoveku stála 
vo vinici na oblúku Pionierskej ulice nad 
Zváračským ústavom. Mala varovať prichá-
dzajúcich do mesta, aby sa správali slušne, 
lebo ľahko môžu odvisnúť.

Ako ďalší príklad spomenul továreň 
Stollwerck, založenú v roku 1896, ktorá 
bola najväčšou výrobňou čokoládových 
výrobkov, cukroviniek a kakaa v Uhorsku. 
Postupne ľudia pridávali aj ďalšie podnety,  
spomínali rôzne objekty, udalosti a miesta. 
Na konci diskusie o tejto téme padol ná-
vrh, že by nám veľmi pomohlo oživiť his-
torickú stopu, keby podobné historické 
informácie boli zanesené do mapy Nové-
ho Mesta aj so stručnými opismi, alebo by 
sme ich ľuďom sprítomnili a sprístupnili 
inak.

 Nové Mesto je plné  
zaujímavých historických stôp
Zo zaujímavých objektov stojí za po-

zornosť bývalá továreň Dynamit Nobel, 
ktorú založil v roku 1873 Alfréd Bernhard 
Nobel, švédsky inžinier, ktorý sa venoval 
výskumu v oblasti výbušnín rovnako ako 
jeho otec Alfréd Nobel – ten, podľa kto-
rého sú pomenované ceny každoročne 
udeľované vedcom.

Dobový pohľad na Dynamitku; zdroj: 
muop.bratislava.sk

Ďalšou významnou továrňou bola dnes 
už bývalá továreň na Račianskej Siemens 
– Schucker (jej pokračovateľom bola BEZ-
ka). Vyrábala elektrické stroje, zariadenia 
a predmety slúžiace na osvetlenie a pre-
nos energie. Podľa zápisu v Živnosten-
skom registri vznikla 3. júla 1902.

Dobový pohľad na Siemensku; zdroj: 
muop.bratislava.sk

Na území mestskej časti je viacero zau-
jímavých objektov. Medzi pozoruhodné 
patrí bývalý mlyn Klepáč, obytné bloky 
na Mestskej ulici č. 1 a 2 z rokov 1919  
a 1920 s plastikami nad vchodmi od so-
chára Alojza Riegeleho. Obytné domy na 
Osadnej 8-14 z roku 1913 boli postavené 
aj z peňazí amerických Slovákov – prispeli 
na urýchlenú výstavbu domov pre rodiny, 
ktoré prišli o strechu nad hlavou pri po-
žiari Podhradia v roku 1913. Ďalšou zau-
jímavosťou sú Družstevné obytné domy 
legionárov. Ide o štyri obytné bloky, deväť 
5-6-podlažných domov postavených v ro-
koch 1923-1924 podľa projektu architek-
tov D. Jurkoviča a J. Pacla.

Zaujímavé boli aj udalosti, ktoré sa odo-
hrávali pred 150 rokmi. Keď sa 22. 7. 1866 
skončila posledná bitka Prusko - Rakúskej 
vojny pri Lamači, úplne posledné výstre-
ly padli okolo obeda pri Slamenej búde. 
Túto udalosť dodnes pripomínajú hroby 
padlých. V spoločnom hrobe na Kamzíku 
leží 23 rakúskych a pruských vojakov, nad 
Slamenou búdou ďalších šesť. Na Kam-
zíku možno nájsť aj hroby jednotlivcov, 
ktorých pochovali na miestach, kde ich 
zastihla smrť.

Asi 330 rokov stojí na Kamzíku pamät-
ník, na ktorom je vyrytá emotívna prosba 
bratislavských mešťanov k Bohu, aby ich 
ochránil pred Turkami. Pripomína ťažké 
časy, keď Turci tiahli na Viedeň. Počas 
obliehania Viedne turecké oddiely ohro-
zovali aj Prešporok, najmä ich spojenec 
Imrich Tököli, ktorý mesto napadol len 
tak z dlhej chvíle. Mesto sa ubránilo, pros-
ba bola naplnená.

Stĺp na Kamzíku s prosbou; zdroj: koli-
ba.wbl.sk

Jednou z najstarších vzácnych pripo-
mienok histórie v Novom Meste je Písaný 
kameň, ktorý leží asi 2 km severosevero-
východne od horárne Kačín. Ide o hranič-
ný kameň na pôvodnej hranici medzi slo-
bodným kráľovským mestom Bratislavou 
a Stupavsko - pajštúnskym panstvom. Na 
kameni je vytesaný rok 1600, štylizovaný 
znak mesta Bratislavy a znak Pálffyovcov.

Hraničný „Písaný kameň“;  
zdroj: koliba.wbl.sk

A čo dodať na záver?
Diškurz o identite otvára oveľa závaž-

nejšiu otázku, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Ide o to, či má naša samospráva prednost-
ne a s najvyššou prioritou riešiť len kaž-
dodenné a operatívne problémy ľudí, ale-
bo má časť svojho úsilia venovať aj ďalším 
aktivitám, ktoré súvisia s identitou. Teda 
či riešiť výhradne to, o čo denne zakopá-
vame, alebo riešiť aj to, čo nás momentál-
ne „nebolí“.
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PRÍĎTE NÁM TO POVEDAŤ
Na jar prebehlo prvé kolo verejných zhromaždení po jednotlivých sídliskách a miestnych častiach, na 
ktorých sa pomenúvali problémy. Druhé kolo sa rozbieha teraz po letných prázdninách a už sa začínajú 
verejné diskusie o spôsoboch riešenia aktuálnych problémov. Zlepšovanie kvality života v Novom Meste 
je hlavnou témou. Práve participatívny prístup, zapájanie občanov do rozhodovania o správe a rozvoji 
mestskej časti, ukáže priority. Príďte a zúčastnite sa tohto diškurzu aj osobne, ak budete môcť, bez 
ohľadu na to, či ste Novomešťan, alebo tu žijete v podnájme. Presné miesta a termíny stretnutí sa 
dozviete prostredníctvom pozvánok.

Informácie pripravili: Lukáš Bulko, Miroslav Švec a Peter Vittek
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Podobne ako po iné roky aj tento raz budú pri jesennom 
upratovaní platiť známe pravidlá uloženia odpadu do veľko-
objemového kontajnera. Na stojisku bude v uvedený deň k dis-
pozícii od 10. h predpoludním do 17. 30 h. Nadrozmerný 
odpad treba vopred rozobrať na diely. Zamestnanec EKO-pod-

niku VPS bude dozerať, aby občania ukladali do kontajnera 
len povolený odpad. Na recyklovateľný odpad sú určené iné 
kontajnery, na odovzdanie starých elektrospotrebičov, elek-
tronickej techniky a chemických látok sa organizujú osobitné  
akcie.

Zber domového odpadu  
s obsahom škodlivých látok
Pre bežných občanov (nepodnikateľov) organizuje magistrát v súčinnosti s mestskými časťami  
a spoločnosťami OLO, a.s., a ARGUSS, s.r.o., dvakrát ročne zber komunálnych odpadov s obsa-
hom škodlivín.

Jesenný zber v Novom Meste sa uskutoční v sobotu 8. októbra 2016 
od 8. do 10. h v areáli Ekopodniku na Račianskej  ul. 28.

Pracovníci firmy Arguss preberú od občanov zvyšky starých náterových látok a rozpúšťadiel, pesti-
cídy, oleje a tuky, farby, lepidlá a pod. v množstve najviac 5 kg od jednej osoby. Tekutý odpad treba 
odovzdať v uzavretých obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje. Preberú aj odpad iného druhu – batérie 
a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky a iné vyradené za-
riadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, napokon aj zariadenia elektrické a elektronické 
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.). 

Bezplatne odovzdať odpad so škodlivinami môžu fyzické osoby aj v Zbernom dvore spoločnosti 
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., na Starej Ivanskej ceste 2  (od pondelka do soboty v čase 8. h – 
18. h okrem sviatkov a dní pracovného voľna).
Právnické osoby a podnikatelia sa so spoločnosťou ARGUSS môžu dohodnúť o nakladaní so svo-
jimi odpadmi na tel. čísle 02/555 65 632.

ulica stojisko termín

Teplická pri železničnej trati 3. 10. 2016

Sliačska ul. konečná MHD 3. 10. 2016

Pri Bielom kríži pri potoku 3. 10. 2016     

Za kasárňou pri trafostanici          5. 10. 2016

Ovručská ul. pri parkovisku 5. 10. 2016

Ľudové námestie pri parku 5. 10. 2016     

J. C. Hronského pri garážach 7. 10. 2016

Unitas, Šancová 23 vo dvore 7. 10. 2016

Sliačska pred železnicou 7. 10. 2016

Varšavská pri garážach 11. 10. 2016

Škultétyho - Plzenská parkovisko 11. 10. 2016

Bartoškova - Športová pred garážami 12. 10. 2016

Mestská - Osadná pri parku 12. 10. 2016

Odborárska garáže pri ZŠ 12. 10. 2016 

Pluhová dvor č. 4-6 14. 10. 2016

Čs. parašutistov pri škôlke 14. 10. 2016

ulica stojisko termín

Matúškova – Jaskov rad roh ulíc 18. 10. 2016

Jeséniova pri HMÚ 18. 10. 2016

Višňová parkovisko 19. 10. 2016

Uhrova pri detskom ihrisku 19. 10. 2016

Guothova č. 9 - 11 21. 10. 2016

Magurská č. 3 - 5 21. 10. 2016

Horská pri vinohradoch 
dole

24. 10. 2016

Mierová kolónia Tylova ul. 24. 10. 2016

Pri starom ihrisku pri záhradách 25. 10. 2016

Záborského stojisko pri parko-
visku

25. 10. 2016   

Brečtanová na konci ulice 26. 10. 2016

Hrdličková č. 32 – súkromné 
parkovacie boxy

26. 10. 2016

Česká roh Kukučínovej ul. 28. 10. 2016

Stará Klenová podľa voľného miesta 28. 10. 2016

Kde nájdeme v októbri  
kontajnery na veľký odpad

KAM S ODPADOM?
Zber starých  
spotrebičov  
V sobotu 15. októbra 2016 môžu Novomešťania využiť 
bezplatný odvoz  nepotrebných elektrospotrebičov na ekolo-
gickú recykláciu. Ak chcete túto službu využiť, najneskôr do 
12. októbra 2016 kontaktujte miestny úrad počas úradných 
hodín na tel. číslach: 02/4925 3381 alebo 02/4925 3208, 
alebo e-mailom na adrese zp.timkova@banm.sk, prípadne 
zp.kamhiyehova@banm.sk.
Nahláste druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, 
svoje meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu,  
z ktorej sa odvoz uskutoční. V deň zberu 15. októbra 2016 
do 8. h ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového 
domu resp. za bránu rodinného domu, nie na ulicu, kde by ho 
mohli vziať neoprávnení zberači. 
Pracovníci zberu upozorňujú, že nevynášajú elektroodpad  
z bytov, pivníc či povál. Ak sa im nepodarí prevziať nahláse-
ný odpad do 14. h, ohláste to v priebehu polhodiny na linku 
zberu 0911 250 211.
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Možno vás pri letnej prechádzke popri 
Kuchajde prekvapil malý „robot“, ktorý 
sám kosil trávu. Svahová kosačka SPIDER 
je riadená prostredníctvom diaľkového 
ovládania a pomáha kosiť trávu na sva-
hoch so sklonom až do 50 stupňov. Na 
takéto miesta sa už kosačka, na ktorej 
sedí obsluha, nedostane. Pracovník s vy-
žínačom sa tu zas môže ľahko pošmyknúť 
a zraniť, na niektoré miesta sa ani nedo-
stane.

„Práca s novým zariadením je predo-

všetkým bezpečnejšia, navyše efektívne 
zrýchli kosenie svahov. V závislosti od 
charakteru terénu nahradí kosačka SPI-
DER piatich až siedmich pracovníkov  
s motorovými vyžínačmi. Je to patento-
vaný český výrobok, ktorý si získal celo-
svetové uznanie. Na Kuchajde, ale aj na 
svahovitých Kramároch či Kolibe bude  
v našej mestskej časti neoceniteľným po-
mocníkom,“ uviedol Stanislav Pavlovič, 
zástupca riaditeľa EKO-podniku VPS.

Text a snímka Jana Škutková

V parčíku priamo pred Slovenskou zdra-
votníckou univerzitou (SZU) na Kramá-
roch vyrástla počas leta zvláštna stavba na 
vysokých stĺpoch. Je to veža pre dážďovní-
ky, s priestorom na umiestnenie vtáčích 
obydlí vhodných na hniezdenie dážďov-
níkov obyčajných. Projekt na ochranu prí-
rody a mestskej biodiverzity zrealizovalo 
Bratislavské regionálne ochranárske zdru-
ženie (BROZ) v spolupráci s ateliérom 
2021 architekti.

„Dážďovník obyčajný je druh, ktorý sa 
po úbytku starých stromov v lesoch plne 
prispôsobil životu v mestskom prostredí. 
Osídlil tu rôzne štrbiny v mestských bu-
dovách, napríklad vetracie otvory a šká-
ry medzi panelmi. Počas zatepľovania, 
ktoré je v súčasnosti rozšíreným trendom, 
dochádza k likvidácii jeho hniezd, často 
dokonca k priamemu úhynu živočíchov 
v stavbách. Za posledných pätnásť rokov 
klesla populácia dážďovníkov v mestách 
na Slovensku o 50 percent,“ povedal zá-
stupca združenia BROZ Peter Lipovský.

Cieľom ochranárov bolo vytvoriť uni-
kátny biotop iba pre dážďovníky, snažili 

sa poukázať na potrebu ich ochrany ne-
tradičným a vizuálne atraktívnym spôso-
bom. Veža, ktorú navrhli architekti Peter 
Lényi a Ondrej Marko, pozostáva z troch 
betónových pilierov, na ktorých je osade-
ný kruhový oceľový nosník so 120 hniezd-
nymi búdkami. Celá stavba je navrhnutá  
s dôrazom na nároky tohto vtáčieho dru-
hu. Dážďovníky u nás hniezdia v období od 
apríla do augusta, v ostatných mesiacoch 
môžu vežu využiť aj iné chránené druhy ži-
vočíchov ako vrabce, sýkorky, žltochvosty 
alebo netopiere.

Prvé finančné prostriedky na realizáciu 
projektu sa podarilo získať v crowdfun-

dingovej kampani, za mesiac sa vyzbieralo 
5957 eur od 247 ľudí. Neskôr peknú myš-
lienku podporili ďalší partneri. Spoločnosť 
Západoslovenská distribučná, a.s., venova-
la betónové piliere, zabezpečila techniku  
a odborníkov na priebežné konzultácie. 
„Za veľkú ústretovosť a dobrú spoluprácu 
sme vďační aj SZU a Mestskej časti Bra-
tislava - Nové Mesto. Pán starosta Kusý 
okamžite reagoval na náš list, prejavil 
záujem o umiestnenie veže v tejto loka-
lite, a zároveň podporil stavbu zo svojho 
fondu,“ uviedla Andrea Froncová zo zdru-
ženia BROZ. „Som rád, že sme pomohli 
užitočnému projektu, vďaka takejto bio-
logickej forme ochrany budú Kramárča-
nom budúce leto menej znepríjemňovať 
život komáre či iný hmyz,“ dodal poslanec 
miestneho zastupiteľstva Martin Vlačiky.

Pri rekonštrukcii a zatepľovaní škol-
ských budov umožnila mestská časť už  
v minulosti vznik úkrytov pre dážďovníky 
a netopiere, aby pomohla kompenzovať 
dôsledky zatepľovania budov a chránila 
užitočné živočíchy v urbánnom prostredí.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Rýchle a bezpečné kosenie svahov

Pomohli sme okrídleným susedom

Zodpovední majitelia psov v Novom 
Meste dostali od miestnej samosprávy 
bezplatne vrecúška na odstraňovanie 
exkrementov aj balíček krmív pre psov. 
Na úrade si ich mohli vyzdvihnúť chova-
telia, ktorí za psa zaplatili miestnu daň. 
Cieľom akcie bolo podporiť serióznych 
chovateľov a pomôcť zvýšiť čistotu v No-
vom Meste. 

„Zodpovedným psičkárom sa snaží-
me vychádzať v ústrety nielen bezplat-
nými vrecúškami. Aj iným - či už je to 

rozširovanie siete špeciálnych košov,  
budovanie verejných venčísk alebo 
spustenie stránky pes.banm.sk, kde 
nájdu všetky relevantné informácie pre 
chovateľov psov v Novom Meste,“ vraví  
starosta našej mestskej časti Rudolf 
Kusý. 

V rámci revitalizácie parkov na Sadovej 
a na Hálkovej ulici vznikli pre psíkov oplo-
tené výbehy. V súčasnosti novomestská 
samospráva komunikuje s magistrátom  
o zverení pozemku na Pionierskej ulici, 

kde má v pláne urobiť ďalší oplotený vý-
beh. 

Počet košov na psie exkrementy a stoja-
nov na papierové vrecká sa postupne roz-
širuje, dnes ich je v Novom Meste už 125. 
Trikrát týždenne sa obsluhujú a dopĺňajú 
novými vrecúškami. Napriek tomu sa stá-
va, že vrecúška zo stojanov zmiznú už po 
niekoľkých hodinách – niektorí psičkári 
si ich totiž berú do zásoby. Pomôcť majú 
preto práve „štartovacie balíčky“, ktoré 
obsahujú aj vrecká na exkrementy.  (mt)

Zodpovední psičkári dostali praktické pomôcky



 

Koncom leta sa na 
redakciu Hlasu obrátil 
kolega z novinárskych 
radov Miroslav Tuleja 
ako čitateľ: „Železnú 
studničku, jedno z naj-
krajších miest Nového 
Mesta po celé desaťro-
čia špatia rozostavané 
budovy, dnes už skôr 
ruiny,“ posťažoval sa. „Skelet pôvodne zamýšľanej rybárskej 
reštaurácie má dokonca tabuľu, kde začiatok stavby spadá nie-
len do minulého storočia, ale rovno tisícročia! Nemôže mesto či 
mestská časť donútiť stavebníka dokončiť tento objekt?“

Prečo sa výstavba vlečie tak dlho, zaujímalo aj nás. O informá-
cie sme požiadali na našom oddelení územného konania a sta-
vebného poriadku. Oddelenie ÚKaSP zorganizovalo stretnutie  
s Mgr. Tomášom Kratochvílom, konateľom spoločnosti Apollo Re-
sidence, s.r.o., ktorá je súčasným vlastníkom rozostavanej stavby.

„Naša spoločnosť kúpila rozostavanú stavbu v novembri 
2014,“ informoval nás. „Už predchádzajúci majiteľ sa snažil 
uzavrieť nájomnú zmluvu, prípadne odkúpiť pozemok od ma-
gistrátu. Keďže tam sa márne domáhal odpovede, nechal si vy-
pracovať právny audit. Ukázalo sa, že pozemok pod stavbou 
patril spoločnosti Štátne lesy SR a v prospech hlavného mesta 
ho na list vlastníctva zapísali v rozpore so zákonom. V apríli 
2014 Štátne lesy SR podali žalobu o určenie vlastníctva. Roz-
sudok vydaný 1. apríla 2016 určil síce vlastníctvo v prospech 
žalobcu, avšak prisúdil mu len pozemok pod budovami. Štátne 
lesy SR podali odvolanie s odôvodnením, že im patrí aj priľahlý 
pozemok o rozlohe cca 6000 m2. Na výsledok odvolacieho súdu 
dosiaľ čakáme. Až po vydaní rozsudku bude možné podniknúť 
kroky na  rýchle uzavretie nájomnej zmluvy a dokončenie ro-
zostavaného objektu. Zatiaľ je pozemok ohradený a skelet za-
bezpečený v zmysle zákona,“ vysvetlil Mgr. Kratochvíl.

Je teda nevyhnutné počkať, ako rozhodne súd. O vývoji situá-
cie vás budeme informovať. 

Drevené garáže majú viac šťastia
Len o niečo vyššie, teraz  pre zmenu na ľavej strane Cesty mlá-

deže stojí ďalšia budova v dezolátnom stave. Aj tá má dosť dlhú 
históriu (už sa o nej vyjadrujú pamiatkari), ale na rozdiel od pre-
došlej stavby jej už bliká svetielko v tuneli. Sú to bývalé drevené 
garáže na ľahkú údržbu trolejbusov a autobusov, postavené ešte 
počas vojny v roku 1944.  Po vojne ich využívali Štátne lesy SR, 
opravovali v nich lesné mechanizmy. Napokon budovu opustili  
a prenechali jej osudu. Postupne úplne spustla. 

Napriek zúboženému stavu prejavila pred časom záujem  
o drevené garáže spoločnosť Apolka Centrum, s.r.o. Získala stav-
bu do dlhodobého nájmu a zaviazala sa zrekonštruovať ju do 
pôvodného stavu. „V súčasnosti už prebieha stavebné konanie. 
Stavebník predložil kompletnú dokumentáciu a dá sa očaká-
vať, že v priebehu niekoľkých týždňov bude vydané stavebné 
povolenie,“ informovala pani Eva Daňová, poverená vedením od-
delenia ÚKaSP. V prípade priaznivého počasia by sa tak stavebné 
práce mohli začať ešte do konca roka. Jana Škutková

Snímka Jana Plevová
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Bratislavský unikát –  
stavba dvoch tisícročí?

Ochutnajte limitovanú edíciu nášho 
poctivého kváskového chleba pečeného v 
peci na drevo, ktorý pripravujeme iba 
z múky, vody a štipky poézie.

WWW.CHLIEB1BASEN.SK

LIMITOVANÁ EDÍCIA
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V septembri úroda hrozna v novomest-
ských viniciach dozreje a my s radosťou 
oslavujeme jej zber. Na Kuchajdu sa pre-
to 9. septembra prišiel pozrieť každý, kto  
obdivuje krásne ľudové tradície a väčšina 
nepohrdla ani pohárikom prvého burčia-
ka. 

Dievčatá z folklórneho súboru Dolina 
ozdobili hroznový veniec farebnými stuž-
kami. Za sprievodu ľudovej hudby Ferkov-
ci ho predstavitelia mestskej časti, nasledo-
vaní sprievodom Novomešťanov, priniesli 
pred kostol Farnosti Kráľovnej rodiny na 
Teplickej ulici s prosbou o požehnanie. 
„Rok sa stretol s rokom a my sa opäť stre-
távame pri tejto peknej príležitosti. Bol 

to rok pre poľnohospodárov veľmi ná-
ročný, chceme Bohu poďakovať za to, čo 
nám dal,“ povedal správca farnosti Jozef 
Kováčik prítomným a požehnal hroznový 
veniec.

„Dnes akoby sme zabúdali na zázrak 
prírody, keď zo semienka vyrastie strom, 
zo zrnka klas a z neho príde na stôl chlieb. 
Chceme si uctiť kolobeh života, veď za-
chovávanie tradícií je dôležité aj pre 
moderného človeka. Tam, kde ich niet, 
človek akoby dlhšie hľadal svoje miesto  
v spoločnosti. Pre každého z nás je dôležitá 
komunita, kde sa cítime bezpečne a dobre, 
kde sa navzájom poznáme,“ povedal vo 
svojom príhovore starosta Rudolf Kusý.

Spoločne s pánom farárom Kováčikom  
a miestnymi farníkmi sa predstavitelia 
mestskej časti a účastníci slávnosti pomod-
lili za pokojný život a prácu všetkých oby-
vateľov i návštevníkov Nového Mesta.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

Uctili sme si novú úrodu

Veselá rozlúčka s letom
Program plný hier, hudby a smiechu dal 10. septembra bodku za Novomest-

ským kultúrnym letom 2016. Veríme, že ste v bohatej ponuke podujatí počas let-
ných mesiacov našli svoj obľúbený žáner a načerpali sily do ďalších mesiacov.

  Snímky Jana Plevová

Voda jednoducho patrí k letu, a tak 
sme sa v auguste vybrali z Denného cen-
tra seniorov na Kramároch na návštevu 
miesta, ktoré úzko súvisí s jej využíva-
ním. Vodárenské múzeum Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti bolo otvorené 
v roku 2006 pri príležitosti 120. výročia 
vzniku mestskej vodárne v objekte pô-
vodnej strojovne čerpacej stanice v Kar-
lovej Vsi. Obklopuje ho krásne udržiava-
ná rozľahlá záhrada s detským ihriskom  
a komunitným centrom. 

Sviežim a odborne zdatným spôso-
bom nás priestormi múzea sprevádza-
la Mgr. Lenka Halásová. Dozvedeli sme 
sa nielen čo-to z minulosti, veď verejný 

vodovod sa v Bratislave začal budovať 
v roku 1882, ale aj to, že Bratislava má 
v súčasnosti 99,8 percenta domácnos-
tí zásobovaných vodou a 98,5 percenta 
domácností odkanalizovaných. Týmto 
počtom sa radíme medzi najvyspelejšie 
európske mestá. Obrovskou výhodou je, 
že vďaka Dunaju máme dostatok pod-
zemných zdrojov čistej vody a od roku 
1882 sme nezaznamenali žiadny ich úby-
tok. Voda dodávaná do siete sa prostred-
níctvom studní odoberá zo štrkopiesko-
vých vrstiev v pririečnej zóne Dunaja  
a v podstate nepotrebuje nijakú špeciál-
nu úpravu. Kvalita pitnej vody po hygie-
nickom zabezpečení vyhovuje všetkým 

požiadavkám a spĺňa stanovené hygie-
nické limity. My na Kramároch máme na-
vyše výhodu, že sme zásobovaní zo zdro-
ja na Sihoti, a ten má vďaka pomernému 
obsahu chemických prvkov i vynikajúce 
chuťové vlastnosti. 

V priestoroch múzea sa nachádzajú aj 
informácie o ohrozeniach vodných zdro-
jov. Bol ním napríklad únik ropných lá-
tok z rafinérie Slovnaft v roku 1971 do 
vodného zdroja Podunajské Biskupice. 
160-tisíc obyvateľov zostalo vtedy dlhý 
čas bez vody z vodovodu. Verme, že táto 
udalosť je dostatočným varovaním pred 
pokusmi akýmkoľvek spôsobom ohroziť 
naše závideniahodné zdroje, aby nám  
i budúcim generáciám vždy tiekla z vo-
dovodu zdravá a chutná pitná voda.

Oľga Hauskrechtová 

Pohár vody z vodovodu



Atletická časť IV. Letnej univerziády 
SR, spojená s tradičným bratislavským 
atletickým mítingom – 32. ročníkom 
Memoriálu Tomáša Babiaka, zaradeným 
tento rok do seriálu mítingov Slovenské-
ho atletického zväzu, zavítala v prvú sep-
tembrovú nedeľu do Bratislavy. Súboje 
vysokoškolákov aj neakademikov zo Slo-
venska, Česka, Rakúska, Ukrajiny, Ruska 
a Rumunska prebiehali na štadióne Pav-
la Gleska v Mladej garde od dvanástej 
hodiny. Štartu predchádzalo oficiálne 

otvorenie, na ktorom zaznela aj tradič-
ná študentská hymna Gaudeamus igitur.   
O najhodnotnejšie výkony podujatia sa 
postarali najmä šprintéri. V behu na 150 
m žiakov zvíťazil mladý šprintér z Interu 
Bratislava Tomáš Murcko, ktorý časom 
17,02 s prekonal aj rekord podujatia. Na-
opak, v behu na 400 m triumfoval časom 
48,84 s skúsený ukrajinský pretekár Ser-
gej Borodin, obhajujúci farby domácej 
Slávie STU Bratislava. Diaľku mužov, kto-
rá bola zároveň Cenou Štefana Molnára, 
vyhral Martin Koch (Slávia UK Bratisla-
va), ktorý triumfoval skokom dlhým 687 
cm. Po Cenu Pavla Gleska si v behu na 
800 m mužov dobehol Michal Surgáč  
z Interu Bratislava (1:58,96). Vrchol pre-
tekov predstavoval hod oštepom mužov, 
32. ročník Memoriálu Tomáša Babiaka, 
v ktorom exceloval po tretíkrát Patrik 

Ženúch (triumfoval aj v rokoch 2013  
a 2015), keď vyhral výkonom 71,63 m.

Branislav Droščák,  
AO TJ Slávia STU Bratislava

Snímky Pavol Uhrin www.fotosport.sk
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Scéna v malej sále Strediska kultúry na 
Vajnorskej patrí vari k najmenším brati-
slavským javiskám, no pokojne by mohla 
dostať meno „Malá scéna veľkých osobnos-
tí“. Počas trojročnej histórie talkshow Na 
kus reči, ktorú tu v spolupráci s riaditeľ-
kou strediska Máriou Priečinskou vytvoril 
a ďalej napĺňa Jozef Banáš, sa z nej o svoje 
myšlienky a zážitky podelil s nami celý rad 
významných predstaviteľov kultúrneho aj 
spoločenského života. Privítali sme tu hu-
dobníkov, hercov, spisovateľov a publicis-
tov, ba aj predstaviteľov cirkvi.

Na stredu 7. septembra prijali pozvanie 
tri herecké generácie Labudovcov. Mari-
án Labuda mladší (pre odlíšenie nazývaný 
Majo) so synom Richardom, ktorý napriek 

mladému veku má na konte pekné úlohy 
vo filmoch Rukojemník a Učiteľka, disku-
tovali na javisku. Z hľadiska sa do ich roz-
hovoru neraz zapojil Marián Labuda starší  
a rozosmial publikum postrehmi i spomien-
kami na svojich slávnych hereckých súput-
níkov. Na prekvapenie mnohých sa Majo 
ukázal ako zdatný spevák so zaujímavým 
chrapľavým zafarbením hlasu. Za verne 
reprodukovanú pieseň Louisa Armstronga 
What a Wonderful World dostal zaslúžený 
búrlivý potlesk. Aby sa však mohol venovať 
viac rozhovoru ako spevu, o osviežujúce 
muzikantské vstupy sa postaral gitarista  
a spevák Juraj Zaujec, člen novej zostavy 
skupiny Modus.

Jana Škutková, snímka Jana Plevová

„Na pokec“ k nám prišli Labudovci

Atletické súboje vysokoškolákov  
aj neakademikov v Mladej garde

Šport na sídlisku  
– pridajte sa!         

Okrúhle tridsiate výročie svojej čin-
nosti oslávi novomestský ŠKOLAK klub 
zdravia a pohybu v sobotu 8. októbra 
2016. Pri tejto príležitosti pozýva svo-
jich priaznivcov a všetkých záujemcov 
o rekreačný pohyb do areálu ZŠ Riazan-
ská.  Od 10. do 17. h si môžete pozrieť 
výstavu fotografií z histórie niekdajšie-
ho „Sídliskového strediska pohybovej 
aktivity“ (ako znel jeho pôvodný názov) 
a zoznámiť sa s dnešnou ponukou špor-
tovísk a ihrísk, športového vybavenia  
a pravidelne organizovaných turnajov. 
Pre deti i dospelých bude pripravený 
atraktívny program. Ambasádorkou 
podujatia bude pani Mária Mračnová, 
úspešná slovenská športovkyňa a dlho-
ročná podpredsedníčka Olympijského 
výboru SR. (jš)
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Bratislavské Nové Mesto hostilo v septembri absolútnu tanečnú 
špičku. V NTC sa cez víkend 11. a 12. septembra konal jubilejný 5. 
ročník najväčšieho slovenského podujatia v tanečnom športe na 
Slovensku – Slovak Open Championship. 

Diváci mohli obdivovať majstrov 
sveta v štandardných tancoch a ďal-
ších špičkových tanečníkov. Počas 
dvoch dní sa predstavilo okolo 700 
tanečných dvojíc zo 40 krajín sveta. 
Zastúpenie mala napríklad aj Juhoaf-
rická republika, Kanada či Austrália. 
Organizátorom tohto podujatia je 
zoskupenie štyroch bratislavských 
klubov: KTC Bratislava, ktoré pôso-
bí v našej mestskej časti , TŠK M+M 
Bratislava z Ružinova, TK Uni-dance  
z Rače a TŠK Jagermajster z Dúbrav-

ky. Na Slovensku unikátne spojenie prinieslo do Bratislavy sveto-
vú špičku a usporiadalo až tri svetové štatutárne súťaže: Svetový 
pohár profesionálov 10 tancov  a Univerzitné majstrovstvá Európy 
v štandardných a latinsko-amerických tancoch. 

A Slovensko bodovalo! Získali sme až tri medailové miesta: strieb-
ro vo svetovom pohári a striebro a bronz na univerzitách. Sloven-
ský pár Matej Švec a Elena Popová bol označený ako najúspešnejší 
európsky akademik v kombinácii štandardných a latinsko-americ-
kých tancov. Okrem dospelých párov súťažili aj deti a juniori. Ich 
tanečná úroveň bola vysoká a detskému publiku ukázala, aké pek-
né je venovať sa tanečnému športu už v mladom veku. 

Piaty ročník bol akousi prípravou a skúškou organizátorov, 
pretože v roku 2017 (9. septembra) bude Bratislava hostiť Maj-
strovstvá sveta juniorov. Už teraz vás na ne srdečne pozývame do 
Aegon arény NTC!    Katarína Adamčáková

Od septembra si môžu návštevníci kniž-
nice na Pionierskej ulici prečítať časopis či 
knihu na čerstvom vzduchu. Terasa, ktorej 
hrozilo odstránenie, sa vďaka nápadu ria-
diteľky knižnice Jany Vozníkovej a podpo-
re obyvateľov v procese participatívneho 
rozhodovania premenila na miesto oddy-
chu, príjemný priestor na menšie kultúrne 
podujatie, ale trebárs aj na písanie prvých 
domácich úloh. Pri jej budovaní pomáha-
li pracovníci knižnice, čitatelia, členovia 
Cyklodielne i Kancelárie pre participáciu. 
OZ Stopa darovalo veľké drevené nádoby 
na výsadbu ovocných kríkov a byliniek.

„Je príjemné vidieť výsledok takejto 
spolupráce komunity. Knihy a knižnice 
sú veľmi dôležité nielen pri vzdeláva-
ní a výchove, no v každom veku. Preto  
v Novom Meste systematicky rozvíja-
me ich fond, ale rozširujeme aj sieť,“ 
uviedol počas slávnostného otvorenia 
terasy starosta Rudolf Kusý. Prví hostia 
si vyskúšali posedenie v altánku, oce-
nili hudobné vystúpenie speváka Paľa 
Drapáka a ochutnali grilované dobroty,  
ktoré sa pripravovali priamo pred ich 
očami.

 (jš), snímka Jana Plevová

Čitateľská oáza uprostred sídliska

Hostili sme svetovú tanečnú špičku,  
Slováci bodovali

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

INzERcIA

Staré príslovie presne vyjadruje myšlienku podujatia, ktoré 
pod názvom Športový deň na Kuchajde zorganizovala mestská 
časť 27. augusta. Futbal, streetball, plážový volejbal, tenis, cviče-
nie jogy či Cross Up! tréning, to sú hlavné disciplíny, v ktorých 

si zmerali sily športovci 
všetkých vekových ka-
tegórií. Slnečné počasie 
sa mimoriadne vydarilo, 
a tak si mnohí Novomeš-
ťania zacvičili a pritom 
zlepšili svoju kondíciu. 
Deti potešili veselé súťa-
že, tombola a atraktívny 
športový program.

Text a snímka  
Jana Škutková

V zdravom tele zdravý duch  
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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

PODUJATIA PRE šIROKÚ VEREJNOSť
5. 10. 2016, streda 19. h
NA KUS REČI s Jozefom Banášom,  
hosť Sima Martausová

22. 10. 2016, sobota od 9. h  do 19. h
Kozmodróm
Ôsmy ročník obľúbeného sci-fi festivalu. Celodenná 
zábava plná hier, prednášok a diskusií pre fanúšikov 
science-fiction literatúry, filmov a seriálov

27. 10. 2016, streda 14. h  
Babička a dedko MČ BNM

28. 10. 2016, piatok 19. h 
cOUNTRY SALOON – Halloween

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ od 17. h 
- živá hudba 60. - 90. rokov, žrebovanie vstupeniek 

2. 10. 2016   čaj o piatej s HS  1 WAY (nedeľa)
9. 10. 2016   čaj o piatej s HS  SATURN (nedeľa)
16. 10. 2016   čaj o piatej s HS  PARTY TIME 
(nedeľa)
29. 10. 2016   čaj o piatej s HS  cHARLIE BAND 
(sobota)

KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok a utorok o 18. h  
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu - začiatočníci, 
vstup voľný

6. 10. 2016, štvrtok 16. h
Klub Patchwork

20. 9. 2016, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery

25. 10. 2016, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, stretnutie členov 
a záujemcov o odborné poradenstvo

28. 10. 2016, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov 
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky

VýSTAVY
4. 10. – 15. 10. 2016
zátišia v krajinomaľbe – Darina a Viera Bebjakové 
– výstava obrazov 

18. 10. – 22. 10. 2016
Kozmodróm 2016 - výstava k podujatiu 

25. 10. –  5. 11. 2016
PATcHWORK - výstava členiek klubu Patchwork 
Bratislava

Návštevný čas výstav: 
pondelok - piatok 14. h  – 18. h, v sobotu a nedeľu 
v rámci podujatí

VýMENNÉ STRETNUTIA zBERATEľOV (VSz) 
8. 10. 2016, sobota 8. – 15. h
Medzinárodné VSz mincí, medailí, odznakov, 
starých pohľadníc, telefónnych kariet, kníh, 
gramoplatní, plagátov, filatelie, pivných 
podložiek, vyznamenaní, etikiet, plagátov...

15. 10. 2016, sobota 8. – 15. h
Medzinárodné VSz minerálov, fosílií a drahých 
kameňov, spojené s predajnou výstavou

Predpredaj vstupeniek: utorok a streda 16. h – 
19. h a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM 
Vajnorská 21, tel.: 02/44373763. Lístky Na kus reči 
s Jozefom Banášom a na Country Saloon 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

zÁPISY DO KURzOV A KRÚŽKOV V OKTÓBRI 
POKRAČUJÚ

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18

tel. 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk 

PODUJATIA PRE DETI

22. 10. 2016, sobota 16. h
Hudobný kalendár - stretnutie detí s pesničkami, 
pri ktorých sa zoznámia s každým mesiacom 
v kalendári

KLUBOVÉ PODUJATIA

12. 10. 2016 a 26. 10. 2016, streda 16.30 h
Klub Venuša,  stretnutia Ligy proti rakovine

PODUJATIA PRE POzVANýcH

19. 10. 2016, streda 15. h
Kultúrno – spoločenské stretnutie Denného 
centra seniorov k Mesiacu úcty k starším

24. 10. 2016, štvrtok 10. h 
Stretnutie s rozprávkou pre deti MŠ Na Revíne  
a na Cádrovej ul.

KURzY

15. 10. 2016 a 16. 10. 2016, sobota a nedeľa 9. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

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.

Výroba reklamy od vizitiek po transparenty – 
vrátane grafických návrhov za VÝHODNÉ CENY,  
tel. 44 37 25 12


