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Večerník

Noviny pre obyvateľov Nového Mesta
Bratislavský večerník

Sisa Sklovská:

Som hrdá na mesto Bratislava,
na to čo sa tu buduje a stavia.
Som zástanca modernej urbanistiky (str. 2)
Mária Terézia 2, Sisa Sklovská, Braňo Deák (autor foto: René Miko, zdroj archív: S. S.)

Tomáš Korček:

Právo je pre mňa
nástrojom, ktorým sa
dá pomáhať ľudom

(str. 6)

Ján Ťapák:

Sveťo Stračina bol
iniciátor, aby som šiel
na ŠUPku a začal som
sa venovať sochám

(str. 8)

Branislav
Filipovič:

Je rozdiel či sa pečie
chlieb s ľuďmi, alebo
bez nich

(str. 12)
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Sisa Sklovská:

Som hrdá na mesto Bratislava,
na to čo sa tu buduje a stavia.
Som zástanca modernej urbanistiky
Narodila sa v Žiline. Po absolvovaní
štúdií na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave sa zúčastnila
speváckych kurzov Carla Bergonziho
a Maria Melaniho v Taliansku. Bola
sólistkou Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, v súčasnosti pôsobí ako muzikálová
speváčka v bratislavskom divadle
Nová Scéna.
Pôsobí ako pedagóg na banskobystrickej Akadémii múzických
umení, kde učí muzikálový spev. Žije
v bratislavskej mestskej časti Nové
Mesto, na Kolibe. Miluje mačky. So
svojím tímom pripravila novú veľkolepú show „Sisa či Cher“, ktorej
premiéru museli kvôli pandémii
Covidu už dva razy odložiť. O svojich
muzikálových začiatkoch a ako
zvláda život počas pandémie sa
zhováral Novomestský Večerník s
muzikálovou divou Sisou Sklovskou.

Prečo ste odišli z opery?
Vtedajší šéf opery bol absolútne
proti tomu čo robím. Jeho veta
znela: jedna operná speváčka
nemôže spievať iné hudobné žánre,
takže sme sa museli rozlúčiť a ja
som to vtedy považovala za krivdu,
ale on mi vlastne veľmi pomohol.
Ako sólistka opery som musela ísť z
inscenácie do inscenácie, čas prezentovať iné žánre a hrať v inom
divadle neostával.

Čím vám je blízky muzikál ako
žáner?

Aj za predchádzajúceho vedenia
opery sa mi to stalo, mňa už vtedy
Jozef Bednárik volal do troch muzikálov, ktoré sa robili na Novej
Scéne. Ja som ani do jedného
jednoducho nemohla ísť, pretože
ma vedenie divadla nechcelo pustiť.
Ale keď som potom dostala ponuku
na muzikál Jozef a jeho zázračný
farebný plášť a prečítala scenár a
postavu čo mám hrať, povedala som
si, že ja tam pôjdem aj keby sekery
padali.

Hlavne tým že je to syntéza spevu,
herectva a tanca. Milujem divadlo aj
činoherné.

Tak som si to doslova vyplakala, tri
dni ma dusil a bola som tam na
koberci každý deň, že ma nepustí,

ale nakoniec jednoducho povedal,
že dobre – pustil ma a tým pádom
som účinkovala v dvoch divadlách a
museli ma teda z jednej inscenácie
uvoľniť, do ktorej som mala ísť v
opere, museli tam obsadiť niekoho
iného. Nestihla by som skúšať aj
tam, aj tam. To je časovo nemožné.
Nakoniec šéf opery prišiel na
premiéru a bol na mňa pyšný.
Ako sa dá prejsť z operného žánru k
iným, napríklad k populárnym a k
muzikálovému spevu?
Je to jednak tým, že som odmalička
inklinovala ku všetkým možným
hudobným žánrom a začala som
popovou hudbou, potom do toho
prišla aj ľudová hudba a neskoršie
opera. Som samouk, čo sa týka
prechodu z opery do popu, alebo do
muzikálu.
Stále na sebe pracujem a skúmam,
čo sa dá s hlasom robiť. V tej dobe tu
neboli pedagógovia na muzikálový
spev a ani školy. Prišla som na techniku sama. Hovorím, že prehadzujem hlasové diskety na rôzne
hudobné žánre.
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Príhovor
šéfredaktora

Mamma mia! Sisa Sklovská, Sońa Norisová, Zuzana Vačková (zdroj foto: archív S. S.)

Overila som si, že tieto poznatky,
skúsenosti a zároveň moje know
how viem odovzdávať ďalej mojim
žiakom už 5 rokov na akadémii v
obore muzikálový spev. Nikdy
predtým nebol na vysokej škole, a
vôbec prvý krát v histórii Slovenska
sa otvorilo toto oddelenie v Banskej
Bystrici na Akadémii múzických
umení pred piatimi rokmi.
V mestskej časti Nové Mesto, kde
žijete, vzniká nový kultúrny stánok
pod názvom STARS auditorium za
ktorým je Július Jackuliak z agentúry
Feeling. Svoje miesto tam nájdu
koncerty kapiel rôznych žánrov,
muzikály, divadlo, tanečné a iné
javiskové projekty. Ako to vnímate?

netradične spracované predstavenie, ako sa vám spolupracovalo s
režisérom Róbertom Alföldim?
Róbert Alföldi je vynikajúci režisér,
bola som ním nadšená. Je veľmi
slávny v Maďarsku. Aj jeho prístup k
práci. Je to veľmi sympatický človek.
Pripomína mi Jozefa Bednárika,
nikdy nechodí okolo horúcej kaše,
ale jednoducho povie na rovinu čo
si myslí, je kritický – to sa mi páči.
My sme si aj veľmi padli po ľudskej
stránke.
Ako si udržiavate hlas v kondícii?

Je to úžasný nápad, konečne také
niečo v Bratislave vzniklo. Sála ktorá
bude reprezentačná. Keď som to
prvý krát videla za Polusom, myslela
som že to je cirkus zo zahraničia. A
absolútne by ma nenapadlo, že tam
vzniká koncertná sála. Je to skvelý
nápad, ktorý veľmi chválim.

(smiech) Pijem podchladenú sódu s
ľadom. Ja viem, že každý kto ma to
vidí piť, absolútne nechápe a na
akciách do šatne mi ponúkajú
nechladenú
neperlivú
vodu.
Odmalička pijem bublinkovú veľmi
studenú sódu s ľadom a to pijem v
zime, či v lete. Pijem to aj počas
predstavenia a moji kolegovia keď
to vidia, tak mi vždy hovoria, ja ťa to
len vidím piť a už som zachrípol.

Spievate v muzikáli Mária Terézia,
Mamma Mia! a aj v novom muzikáli
Turandot v Divadle Nová scéna v
Bratislave. Turandot je režijne

Ja som taký neštandardný spevák, že
aj v zime som veľmi otužilá. Nenosím ani šál, ani čiapky – aj doma
prebehávam z domu do domu po

Dúfame, že rok 2022 nám konečne
prinesie vrátenie sa do normálneho
života, ktorý sme žili pred pandémiou.
Pracovať na sebe, plniť si sny, plány a to
všetko s pokorou a rešpektom k okoliu,
susedom, priateľom... Snáď sa budeme
môcť po dlhom období rôznych
obmedzení a zákazov vrátiť ku všetkým
tradičným kultúrnym podujatiam,
dlhoročným zvykom Nového Mesta,
ktorými žili nielen Novomešťania a tešiť
sa z možností vzájomného osobného
stretávania a komunikácie.
Dlhé obdobie, kedy sme boli často iba
viac, alebo menej dobrovoľne súčasťou
online priestoru poukázalo na to, aké je
v živote dôležité mať pri sebe rodinu,
známych, spolupracovníkov, komunitu,
že sila osobného ľudského kontaktu je
nenahraditeľná akýmkoľvek počítačom,
najmodernejším prístrojom či sociálnym médiom.
Preto sme sa aj my rozhodli vyjsť z
online priestoru, v ktorom sme doteraz
pôsobili priamo k vám Novomešťanom
a do schránok vám doručovať
zaujímavé informácie zo života vašej
mestskej časti.
V tomto čísle vám prinášame zaujímavé
rozhovory so špičkovými osobnosťami
slovenskej kultúry a umenia ako aj
aktívnymi
miestnymi
poslancami.
Dozviete sa tiež ako napreduje revitalizácia Tržnice na Trnavskom mýte, aké
pamätihodnosti pribudnú v Novom
Meste či aké nové kultúrne podujatia sa
pre vás v mestskej časti pripravujú. Ale
načo veľa úvodných slov, radšej sa
začítajte
do
prvého
čísla
Novomestského Večerníka. Veríme, že
budete spokojní.

Mgr. Marián Luha
šéfredaktor
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dvore v krátkych rukávoch, keď je
zima -20 stupňov, aj keď vystúpim z
auta, keď idem na nejaký koncert ja
si vôbec kabát neobliekam.
Aké sú podľa vás pozitívne stránky
života v bratislavskej mestskej časti
Nové Mesto? Ste skôr mestský typ
človeka, alebo vidiecky? Máte rada
prírodu a zdravý životný štýl? Milujete mačky?
Mačky sú moji životní partneri.
Neviem si predstaviť život bez nich.
Narodila som sa do domu, kde sme
mali 15 mačiek a doslova som s nimi
vyrastala. Tvoria súčasť môjho
života. Chcela som byť veterinárka.
Všetky zvieratá milujem. Ale samozrejme nemôžem mať všetky doma,
ktoré nájdem, ale mačka je zviera,
ktoré je samostatné. Všetky mám z
ulice z útulku, či adoptované.
A čo sa týka Bratislavy, som hrdá na
to, čo sa tu buduje. Som zástanca
modernej urbanistiky. Páčia sa mi
vysoké moderné vežiaky a vôbec
Bratislava, či staré mesto alebo
nové. Nechcela by som bývať v inom
meste.
Je niečo čo by ste chceli zmeniť na
Novom Meste?
Ja žijem na Kolibe. Akurát tu sa mi
nepáči, že Koliba už je veľmi
zastavaná a stále sa tu stavia. Koliba
bola predtým zaujímavá a pekná,
keď tu boli len domčeky a dýchalo to
priestorom. Teraz sa tu stavajú
rôzne obytné domy…

Chýbalo vám divadlo a vystúpenia
počas pandémie koronavírusu?
Samozrejme, že mi to veľmi chýbalo.
Som umelec, ktorý žije z publika,
som človek, ktorý je veľmi komunikatívny aj na javisku, a proste
neviem to ani dobre vysvetliť, to
človek musí zažiť sám, tú cirkuláciu
energie, ktorú ja dávam a publikum
mi ju vracia späť a samozrejme
potlesk, či standing ovation.
Chýbalo mi javisko, kolegovia, a to
všetko okolo. Bolo to doslova trápenie. Keď nemôžem ísť na javisko, to
je ako keby ste ma zavreli do väzenia.
Ale tým že som aj pedagóg, tak som
učila celé to obdobie, hoci online
učiť spev to je sci-ﬁ, to je absurdné –
čiže keď bola najmenšia možnosť,
chodili ku mne žiaci domov.
Ešte počas pandémie môj tím, ktorí
vytvoril aj muzikály Mata Hari,
Madam de Pompadoure, či Máriu
Teréziu sme vytvorili veľkú hudobnú
show „Sisa či Cher“, ktorej premiéru
sme bohužiaľ už dvakrát museli
odložiť kvôli pandémii Covidu. Tak
pevne verím že do konca divadelnej
sezóny zažijeme konečne premiéru.
Popri svojej profesii sa venujete aj
charite. Dá sa to všetko vôbec zladiť
pri vašej práci? A prečo je pre vás
charita dôležitá?
Ja to robím celý život, či ako umelec
alebo človek. Mám z toho radosť , že

Sisa Sklovská a Celeste Buckhingham (zdroj foto: archív S. S.)
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aspoň kúsok umenia môžem prispieť na dobrú a šľachetnú vec. Veľa
krát sa zúčastňujem na charitatívnych koncertoch, či akciách bez
nároku na honorár. Cítim to tak,
proste veľmi rada pomáham, komukoľvek. Ľuďom i zvieratám.
Aké máte koníčky, okrem spevu?
Moje veľké hobby je samozrejme
spev, ale ďalším hobby je šoférovanie, som absolútne náruživý šofér
a nikdy som nemala žiadneho
šoféra. Všade chodím sama, aj keď
tie prejazdy boli niekedy veľmi
zúrivé,
napríklad
naprieč
Česko-Slovenskom, z jedného konca
na druhý, odspievala som a na
druhý deň ráno som zas mala byť na
tom druhom konci na tlačovke.
Ja to v pohode zvládam. Pri šoférovaní relaxujem, učím sa…Auto je
také moje štúdio. Je to ale skôr
mužský koníček…
Áno ja viem (smiech), som veľký
autičkár. Ako prvú hračku, ktorú som
si ako dieťa stvorila, bolo auto z
bedničiek na ovocie. Od malička
som veľmi túžila šoférovať. Mne sa
to aj snívalo, že šoférujem. Volajú
ma Fittipaldi. (smiech)
Ďakujem za rozhovor.

Novomestskývečerník.sk
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Vzniká nové Novomestské Divadlo, ako svoje
prvé predstavenie uvedie dramatické dielo
„Jeruzalem anno 1187“
V zrekonštruovaných priestoroch
Kultúrneho strediska na Vajnorskej
ulici 21 v mestskej časti Nové Mesto
vzniká nové divadlo. Bude sa volať
Novomestské Divadlo a ako svoje
prvé predstavenie uvedie 28. apríla
dramatické dielo „Jeruzalem anno
1187“.
„Jeruzalem je dramatické, činoherné
výpravné dielo, ktoré vás vezme na
exkurziu reálií stredoveku, ktoré sa
až nápadne podobajú realite
dneška. Osemdesiat rokov po veľkej
vojne vzrastá v Jeruzalemskom
kráľovstve extrémizmus. Vnútroštátne spory, korupcia a vláda čo sa
nebojí svojich oponentov vraždiť.
Tisíc rokov starý príbeh nás presviedča, že história sa naozaj opakuje. Stojí nepriateľ za hranicami,
alebo ho máme celý čas tu – v
Jeruzaleme? Nenechajte si ujsť túto
autorskú inscenáciu o historických
udalostiach dvanásteho storočia s
presahom a vykreslením dnešných
reálií tuzemskej, geopolitickej situácie,“ uviedli tvorcovia predstavenia.
„Inscenácia Jeruzalem, s ktorou
začíname vznikala roky. Nápad so
sebou nosím naozaj dlho a

motiváciou na spravovanie danej
témy mi bolo množstvo paralel so
súčasnosťou a nutnosť vypovedania
mnohých rizík dnešnej doby, ktorým
paradoxne čelila spoločnosť už pred
tisíc rokmi. V podstate sa jedná o
pozorovanie cesty človeka za
pravdou v dobovom, výpravnom
spracovaní, ktoré diváka až šokujúco presviedča o fakte, že história sa
naozaj opakuje,“ zdôveril sa pre
Novomestský Večerník režisér hry
Jeruzalem anno 1187 a generálny
riaditeľ Novomestského Divadla
Michael Sharmant.
„Začíname síce s produkčne, aj
textovo náročnou inscenáciou, ale
pripravujeme tiež komédiu z
politického prostredia, aj muzikál.
Tieto tituly sa stanú základom
repertoáru Novomestského Divadla.
Našim zámerom je spájať, edukovať,
pobaviť, otvárať spoločenský dialóg
pri rôznych témach a v neposlednom rade podchytávať mladých
ľudí. V zmysle spomínaných ideí
pristupujeme k tvorbe programu, aj
jednotlivých produkcií, aby si u nás
vedel vybrať naozaj každý,“ ozrejmil
pre Novomestský Večerník Michael
Sharmant.

„V kontexte vzniku rozlišujeme dve
témy, a to divadlo ako novovznikajúcu inštitúciu a prvú inscenáciu, s
ktorou sme sa rozhodli našu novú
divadelnú inštitúciu uviesť do
života. Vlastné divadlo v mestskej
časti Bratislava Nové Mesto bolo
naším dlhoročným snom, spolu s
riaditeľkou Strediska Kultúry na
Vajnorskej, Máriou Priečinskou, aj
keď sme o tom navzájom nevedeli.
Naše vzájomné nadšenie, keď sme
na to prišli v dobe, kedy som hľadal
domovskú
scénu
pre
svoju
inscenáciu Jeruzalem, všetko spustilo… Takto sa nám obom plní sen a
zároveň môžeme dať príležitosť
množstvu kvalitných umelcov a
poskytnúť ich tvorbe zatiaľ prechodný domov. Pre mňa osobne tým, že
som celé svoje detstvo a dospievanie prežil v mestskej časti Nové
Mesto a zároveň si uvedomujem
tradíciu Strediska kultúry na
Vajnorskej, v zmysle toho, že tu
začínalo napríklad Radošinské
naivné divadlo, či Bolek Polívka, je
to samozrejme veľká česť aktívne sa
zúčastniť zrodu tohto projektu,“
uzavrel pre Novomestský Večerník
Michael Sharmant.
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Bratislavský lesopark: T. Korček trávi voľný čas aj budovaním oddychových altánkov

Tomáš Korček:

Právo je pre mňa nástrojom,
ktorým sa dá pomáhať ľuďom
Patrí medzi dlhoročných poslancov
mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto. Novomešťanov zastupuje aj v
mestskom zastupiteľstve. Zviditeľnil
sa najmä nezištnou prácou pre
obyvateľov a verejnoprospešnými
aktivitami v rámci mestskej časti. Je
zakladajúcim členom Novomestského
okrášľovacieho spolku. Medzi jeho
veľké koníčky patrí štúdium práva,
ale i čítanie historickej literatúry. Na
otázky Novomestského Večerníka
odpovedal poslanec JUDr. Tomáš
Korček, PhD. LL.M.
Prečo ste sa rozhodli venovať
právu? Aká bola vaša cesta k tomuto
povolaniu?
Mal som k tomu vzťah už od strednej
školy. Vnímal som to ako veľmi
zaujímavú profesiu a súčasne ako
nástroj, ktorým sa dá pomáhať
ľuďom. Vybral som si teda právnickú
fakultu. Samozrejme, v mojom
vtedajšom vnímaní právnického
povolania bolo veľa mladíckej naivity, pretože právo je veľmi široká a
zložitá oblasť. Nikdy som však tento
výber neoľutoval a väčšinu svojho
pracovného života som právne
znalosti využíval na pomoc tým,
ktorí to potrebovali.

Boli ste jeden z prvých miestnych
politikov v Bratislave, ktorý pre
obyvateľov inicioval založenie
bezplatnej právnej poradne. Čo vás
k tomu inšpirovalo?
Viete, pred tým, ako som prvý raz
kandidoval za miestneho poslanca,
bol som v častom osobnom kontakte s ľuďmi. A nikdy po zvolení som sa
s nimi stretávať neprestal.
Keďže moja rodina žije v Novom
Meste už vyše 80 rokov, asi by to ani
nebolo možné. Nevedel by som
spočítať, koľko obyvateľov Nového
Mesta som dodnes osobne stretol a
niečo s nimi riešil. No pravdepodobne to už bude viac ako 3-tisíc
ľudí. Mnohí z nich mali rôzne problémy alebo ťažšie životné situácie a
nemali sa na koho obrátiť. Niektorí
čítali právne rady, ktoré som vtedy
publikoval v miestnych novinách.
Mali moje číslo a kontaktovali ma,
či im viem pomôcť s konkrétnymi
vecami. Takto to asi celé začalo.
Ako právna pomoc v poradni funguje dnes?
Moje telefónne číslo a e-mail sú
roky zverejnené a sú stále rovnaké.
Veľmi veľa ľudí v Novom Meste má
moje číslo uložené v telefóne.

Jednoducho mi napíšu mail, zavolajú alebo pošlú správu, dajú základné
informácie o probléme. A ak sa dá
vo veci pomôcť, dohodneme stretnutie v poradni a vec postupne
riešime. Samozrejme, advokátske
služby ani právne zastúpenie zo
zákona poskytovať nemôžeme.
Takže vec naštudujeme a ľuďom
najprv vysvetlíme, čo reálne môžu
dosiahnuť.
Pokračuje
to
usmernením, čo vyhľadať, čo žiadať,
voči čomu sa ohradiť a tak ďalej.
Niekedy ide aj o pomoc s
formuláciou konkrétnych písomností či prípravou rôznych dokumentov.
Vo väčšine prípadov sa na nás obracajú ľudia, ktorí majú snahu úzko
spolupracovať, takže zatiaľ sa vieme
dostať k riešeniam alebo aspoň
zmenšeniu problému.
Aké životné situácie a problémy ľudí
v rámci poradne najčastejšie
pomáhate riešiť?
Ide hlavne o záležitosti z oblastí
ochrany spotrebiteľa, rodinného a
dedičského práva, rôznych majetkovo–právnych problémov, susedských sporov či pracovnoprávnych
vzťahov. A v súčasnosti, bohužiaľ, aj
o častý problém exekúcií voči
ľuďom, ktorí nevedia splácať svoje
záväzky, aj keď majú prácu.
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Jednou z dlhodobých aktivít
poslanca sú bezpečnejšie priechody
pre chodcov (foto z Vajnorskej ul.)

Poradiť v oblasti práva potrebujú často aj starší ľudia

Keď sa trochu obzriete do nedávnej
minulosti,
aké
najdôležitejšie
výsledky svojej práce miestneho a
mestského poslanca vnímate?
Je toho celkom dosť a úplne na
všetko si takto asi nespomeniem. Z
väčších projektov je to hlavne vybudovanie športparku Jama, kde sa
nám s kolegami na začiatku podarilo
zabrániť výstavbe stoviek bytov.
Teším sa aj z toho, že sa nám podarilo naštartovať postupnú revitalizáciu tržnice na Trnavskom mýte a
jej
zachovanie
v
podobe
špeciﬁckého trhoviska.
Už roky si na ňu brúsia zuby viaceré
developerské skupiny a ich podporovatelia... Podarilo sa mi tiež
presadiť komplexnú revitalizáciu
viacerých detských a športových
ihrísk. Ide napríklad o detské ihrisko
s hokejbalovým športoviskom na
Plzenskej, najstaršie slovenské
hokejbalové ihrisko na Cádrovej
ulici na Kramároch či parčík s
detským ihriskom na Husovej na
Kolibe.
Viaceré komunikácie a chodníky
prešli
v
poslednom
období
rekonštrukciou – časť Vajnorskej
ulice, chodník na Račianskej a Pionierskej ulici a sú pripravené ďalšie
podobné investície. Každý projekt a
každé zlepšenie má svoj okruh

Kramáre, Cádrova ul.: Revitalizácia najstaršieho
hokejbalového ihriska na Slovensku

Novomešťanov, pre ktorých je
prínosný. Ťažko povedať, čo je viac a
čo menej dôležité.
To je pravda. Napokon, mnohí ľudia
si vás spájajú najmä s bezpečnejšími
priechodmi pre chodcov na frekventovaných mestských cestách...
Nuž, k tomu môžem povedať len
toľko, že som veľmi rád. Môj projekt
bezpečných priechodov pre chodcov na území Nového Mesta, samozrejme, pokračuje. Už vyše desať
zebier na dopravných tepnách je po
zotmení efektívne osvetlených.
Výrazne klesol počet nehôd a
ohrození chodcov autami. Teším sa,
že tento rok pribudnú ďalšie.
Na svete nie je veľa miest, ktoré
majú rozľahlý lesopark, ako je ten
náš bratislavský. Aký je váš vzťah k
tomuto územiu?
Keby som to mal vyjadriť stručne,
tak veľmi srdečný a tiež intenzívne
pracovný. Ak môžem zopár konkrétnych vecí – samozrejme, aj v
rámci lesoparku mi podarilo
rozbehnúť a podporiť viaceré
projekty. Postavili sme viaceré
oddychové altánky. Na Kamzíku
pribudlo
na
základe
mojej
poslaneckej aktivity detské ihrisko,
verejné toalety aj drevená vyhliadková veža. Spolupracujem s

viacerými občianskymi zduženiami,
s ktorými sme vyčistili a sprístupnili
dva vojenské bunkre z prvej
svetovej vojny a podporili výstavbu
rekreačných cyklistických tratí.
Na Partizánskej lúke aj na Kamzíku
pribudli mnohé prvky na cvičenie v
prírode. Tento rok chceme na
Partizánskej lúke okrem iného
obnoviť futbalové ihrisko.
Je vás vidno pri mnohých verejných
aktivitách a zjavne ste dosť
vyťažený človek. Stíhate nejaké
hobby? Ak vôbec máte voľný čas,
ako ho trávite?
Vždy si nájdem čas na dobrú knihu z
oblasti
historickej
literatúry.
Zaujímam sa najmä
o slovenskú históriu v rámci 20.
storočia. Rád si takto dopĺňam svoje
vzdelanie. Keďže moja práca je
duševná, vo voľnom čase sa často
snažím
tvoriť
aj
manuálne.
Napríklad sa osobne zúčastňujem
na prácach pri obnove bunkrov v
lesoparku, na revitalizácii niektorých športovísk a pomáham v
rámci chovu včiel na streche tržnice.
Ale priznám sa, že na vyvetranie
hlavy či odohnanie zlej nálady som
zatiaľ neobjavil nič lepšie ako
prechádzku po lese. Aj preto som
veľmi vďačný za to, že v Novom
Meste máme lesopark tak blízko.
Ďakujeme Vám za rozhovor.
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Nová tržnica prechádza postupnou renováciou
a novomestskí poslanci pracujú aj na odstránení
reklamnej mega obrazovky

Poslanec mestskej časti Bratislava Nové Mesto z iniciatívy „Nové Mesto
– Náš Domov“ Tomáš Korček, spolu s
vicestarostom Branislavom Filipovičom
a
poslancom
Liborom
Gašpierikom, ktorý pôsobí aj ako
predseda Novomestského okrášľovacieho
spolku,
pracujú
na
odstránení mega obrazovky na
novomestskej tržnici a jej celkovej
renovácii.
Obrovská reklamná obrazovka na
streche tržnice totiž dlho vyrušovala
obyvateľov bytových domov, chodcov aj vodičov na okolitých uliciach.
Hlavné príčiny boli dve: platná
nájomná zmluva z minulosti a to, že
obrazovka je majetkom dnes už
bývalého nájomcu – súkromnej
ﬁrmy.
Tomáš Korček spolu s poslaneckým
kolegom Liborom Gašpierikom dlhší
čas hľadali nejaké vhodné riešenie
na jej odstránenie. „Aj keď po našej
iniciatíve táto obrazovka už vyše
roka nič do okolia nepremieta,
mnohí Novomešťania sa ma pýtajú,
čo sa aktuálne vo veci deje. Koncom
roku 2020 sme presadili jej vypnutie
a navrhli sme, aby ju prevádzkovateľ
tržnice, organizácia EKO – podnik
VPS prevzala do svojho vlastníctva
ako
vyrovnanie
nedoplatkov

bývalého nájomcu s tým, že ju
následne odstráni. Vlastník obrazovky však po určitom čase prestal s
podnikom komunikovať,“ uviedol
Tomáš Korček.
„Veci sa našťastie v poslednom čase
pohli. Vo veci nedoplatkov bol
súdom vydaný platobný rozkaz. Po
nadobudnutí jeho právoplatnosti a
vykonateľnosti bude môcť podnik
rozbehnúť exekúciu. Spoločne s
vicestarostom Branislavom Filipovičom sme zabezpečili, aby prevádzkovateľ tržnice v budúcnosti
nehľadal žiadneho nového zmluvného partnera na takéto a ani
podobné reklamné zariadenia,“
doplnil Tomáš Korček.
Po vyjasnení aktuálnych vlastníckych vzťahov k obrazovke ju
odstráni buď EKO – podnik VPS,
alebo nový majiteľ, ktorý vzíde z
dražby. Mega obrazovka by tak
konečne nadobro zmizla zo strechy
tržnice.
Novomestská tržnica na Trnavskom
mýte bola donedávna v stave, ktorý
si určite nezaslúžila. Minulý rok sa
začalo
na
základe
iniciatívy
novomestských poslancov Libora
Gašpierika a Tomáša Korčeka s jej
postupnou obnovou. Aj keď tento

projekt vyžaduje ešte veľa práce a
ﬁnančných prostriedkov, tržnica
pomaly, ale isto ožíva. Je jedným z
posledných architektonických skvostov hlavného mesta z 80-tych
rokov, dielom významného slovenského architekta Ivana Matušíka,
ktorý nás bohužiaľ vo veku 91 rokov
tento rok opustil.
V minulom roku pre tržnicu zabezpečili napríklad aj prostriedky na
nákup
umývacieho
stroja
a
vysokozdvižnej plošiny, ktoré slúžia
na čistiace práce. Následne nimi
pracovníci vyčistili celú tržnicu,
vrátane
charakteristického
červeného potrubia vzduchotechniky.
Boli odstránené všetky billboardy z
ikonických červených výduchov, z
tržnice zmizli staré nefunkčné
stánky, radikálne sa znížil počet
vinární, strecha tržnice dostala nový
náter, vrátane náteru červených
výduchov a ich opravy a to presne
podľa požiadaviek Ing. arch. Ivana
Matušíka.
Pribudla nová chladiaca veža, čo
ocenia návštevníci tržnice hlavne v
letných mesiacoch. Vymenili sa
sklá, ktoré boli predtým rozbité za
nové a začalo sa s náterom fasády.
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Poslanci ďalej presadili hodinové
parkovanie zdarma pri nákupe nad
15 eur, rozšírenie bezplatnej WiFi,
výsadbu novej zelene v okolí tržnice,
vytvorenie zóny pre peších priamo
pred tržnicou zo strany Krížnej ulice,
ktorá bude slúžiť aj pre rôzne
kultúrne podujatia, street food
festivaly a vianočné trhy.
V interiéri pribudla
oddychová
zóna, pred tržnicou zabezpečili
osadenie nových cyklostojanov a
smetných košov ako aj košov na
psie exkrementy. V tržnici sa uskutočnili rôzne zaujímavé výstavy
moderného umenia, veľkonočné
trhy ako aj prvý street food fest pred
tržnicou.
Na streche tržnice tiež poslanci
vytvorili nový domov pre viac ako
dvestotisíc včiel, ktoré obývajú štyri
úle. S ponukou spolupráce oslovili
skúseného
včelára
Dušana
Geschwandtnera. „Včely na streche
tržnice sú pokojné, už niekoľko
generácií šľachtené a pochádzajú
priamo z včelej farmy v Dolných
Orešanoch. Sú životne dôležité pre
zachovanie ekologickej rovnováhy a
biodiverzity v prírode. Poskytujú
jednu z najznámejších ekosystémových služieb, opeľovanie, ktoré
umožňuje produkciu potravín.

kilometrov. V tomto okruhu sa
nachádzajú aj zelené plochy na
Račianskom mýte, športparku Jama,
alebo Kuchajde“, uviedol Libor
Gašpierik.
„V žiadnom prípade nedopustíme,
aby tržnica skončila v rukách
súkromných developerov a ich
rôznych podporovateľov. Musí slúžiť
naďalej verejnosti ako celoročné
mestské trhovisko obohatené o
kultúrne a umelecké využitie“,
doplnil Libor Gašpierik
Tento rok chcú v revitalizácii tržnice
pokračovať a pracujú na:
• odstránení reklamnej mega
obrazovky zo strechy tržnice,
• komplexnej oprave schodísk,
• oprave kanalizácie,
• rekonštrukcii toaliet,
• montáži automatického parkovacieho
systému,
• zabezpečení priestoru pre nabíjaciu
stanicu pre elektromobily,
• ukončení prevádzky herne hazardných
hier,
• otvorení ďalších nových prevádzok,
• organizácii tematických trhov, street
food festivalov, vianočných trhov a
výstav moderného umenia

Týmto spôsobom chránia a udržiavajú ekosystémy, ako aj živočíšne a
rastlinné druhy. Prispievajú ku
genetickej rôznorodosti a biodiverzite. Včely majú dolet tri až päť
Milí čitatelia!
Vystrihnite do 15. mája kupón, nalepte ho na korešpondenčný lístok,
alebo pohľadnicu a pošlite nám ho poštou na adresu: Mgr. Marián
Luha, šéfredaktor, Novomestský Večerník, MEDIAHUB, Karpatské
námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava. Alebo napíšte šéfredaktorovi
správu na email marian@luha.sk, a odpovedzte na otázky: Čo by ste
na Novomestskom Večerníku zlepšili? Čo sa Vám páči? Jedného z vás
vyžrebujeme a obdarujeme tričkom Nová Tržnica a plátenou taškou
Nová Tržnica.

KUPÓN
Čo by ste na Novomestskom Večerníku zlepšili? Čo sa Vám páči?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoločným úsilím s vicestarostom
Nového Mesta Branislavom Filipovičom
a členmi komisie pre tržnicu a EKO –
podnik VPS sa im doteraz podarilo:
• očistiť tržnicu a jej okolie od
nelegálnych reklám a polepov,
• ukončiť viaceré nevýhodné zmluvy,
znížiť počet zamestnancov,
• odstrániť všetky billboardy z
ikonických červených výduchov ,
• odstrániť staré nefunkčné stánky,
• radikálne znížiť počet vinární v tržnici,
• zabezpečiť nový náter strechy a
červených výduchov,
• montáž novej chladiacej veže,
• vypnutie reklamnej mega obrazovky,
• presadiť hodinové parkovanie zdarma
pri nákupe nad 15 eur,
• rozšírenie bezplatnej WiFi,
• úprava okolia tržnice novou zeleňou,
• zabezpečiť osadenie nových cyklostojanov,
• zabezpečiť osadenie nových smetných
košov ako aj košov na psie exkrementy,
• vytvorenie zóny pre peších a pre
rôzne kultúrne podujatia, street food
festivaly a vianočné trhy (pred tržnicou,
zo strany Krížnej ul.),
• vytvorenie oddychovej zóny v interiéri
tržnice,
• priniesť do tržnice zaujímavé výstavy
moderného umenia,
• zorganizovať novomestské
veľkonočné trhy a prvý street food fest
pred tržnicou,
• vytvoriť nový dizajn manuál pre
tržnicu a jej prevádzky,
• začať s chovom včiel na streche
tržnice.

SÚŤAŽ O
TRIČKO
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umelecké
a jeho(foto:
Ján Ťapák
J.Ť.)
archívdiela.
Ján Ťapák

Prečo vás uchvátil bronz? Čo
znázorňujete vo vašej umeleckej
tvorbe najčastejšie a prečo?
Čo sa týka bronzu, ja som sa k nemu
dostal tak nejako postupne. Vyšiel
som z VŠVU ako sochár a tam vtedy
som začal aj uvažovať o tom, aký
materiál je v podstate prípustný, aj
cenovo, aj spracovaním.

Ján Ťapák:

Sveťo Stračina bol iniciátor,
aby som šiel na ŠUPku a začal
som sa venovať sochám
Narodil sa 27. decembra 1962 v
Bratislave, po zakončení štúdií na
Strednej umeleckej priemyslovke v
Bratislave v odbore rezbárstvo, u
prof. Ludwika Korkoša a prof. Jána
Šicka, pokračoval v štúdiách u prof.
Ladislava Snopka a prof. Jána
Kulicha v ateliéri ﬁgurálneho a
reliéfneho sochárstva na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave.
Naplno sa začal venovať tvorbe sôch
z bronzu v roku 2004, kedy získal
štipendium z nadácie amerického
maliara Jacksona Pollocka. Medzi
jeho asi najvýznamnejšie diela patrí
socha „Slovensko, srdce Európy,“
ktorú vytvoril pre OSN v Nairobi,
hlavnom meste Kene, alebo
päťmetrová bronzová socha „Knieža
Laborec“
v slovenskej dedinke
Habura.
Výtvarne dotvoril napríklad aj také
hotely, ako sú hotel Marrol’s, hotel
Crowne Plaza, Tulip House Boutique
v Bratislave, alebo Grand Hotel
Kempinski vo Vysokých Tatrách, či
hotel Double Tree by Hilton v Košiciach.
Pre folklórny umelecký súbor Lúčnica vytvoril scény k programom
Karpaty, Slovenský triptych, Mladosť
a krása. V roku 2019 sa stal
laureátom ceny Krištáľové krídlo v
kategórii
Výtvarné
umenie.
Novomestský Večerník sa zhováral s
akademickým sochárom Jánom
Ťapákom.

Ako ste sa dostali k umeniu,
podporoval Vás v tom aj otec,
režisér Martin Ťapák? Našli ste
premostenie vašich umeleckých
svetov?
Hlavný dôvod prečo som začal robiť
umenie bol môj otec, lebo on ma
vodieval so sebou za jeho známymi,
to boli aj výtvarníci, ale hlavne
hudobný skladateľ Svetozár Stračina, ktorý mal vo svojom byte neskutočnú zbierku umenia, aj moderného ale i insitného, a ja som sa
vlastne do tých čarovných insitných
sošiek tak nejako zadíval a potom
som pokračoval u rezbára a hudobníka Vila Meška, v jeho malom
ateliériku, takže tam začalo také to
moje strúhanie sošiek do dreva.
A vlastne Sveťo Stračina bol potom
iniciátor, aby som šiel na ŠUPku,
tam sa to preklenulo a začal som sa
venovať vážnejšie socharine a
štúdiu sochárstva.
Umelecké prepojenie mňa a otca, sa
samozrejme tak myšlienkovo aj
rozchádza a potom zas spája. Takže
ja som si dával pozor, aby som nebol
v nejakej kópii, alebo umeleckom
tieni, ani by to nebolo dobré, lebo ja
som chcel byť vždy originál, ale dá
sa povedať, že veľa vecí si teraz po
dlhých rokoch uvedomujem, že sú v
podstate
podobne
myslené,
podobne uvažované a pretvorené
do umenia, ako myslel trebárs on,
tak myslím aj ja.

Keďže som na ŠUPke vyštudoval
drevorezbu, tak som sa po škole
pustil do drevených sôch, ktoré som
potom neskôr kombinoval s inými
materiálmi. Tam jednoducho som
urobil maximum čo som v tom dreve
dokázal a potom som prešiel
vlastne na bronz.
Pomohla tomu aj zhoda náhod,
keďže som dostal štipendium maliara Jacksona Pollocka, z jeho nadácie z Ameriky, a tie peniaze mi
pomohli, aby som mohol nakúpiť
materiál, zváračky a tak ďalej, takže
tam sa to celé spustilo. No a ten
bronz mi tak nejako učaroval, používam, vyjadrujem sa v ňom dodnes.
Ktorú sochu máte najradšej?
S tými sochami je to veľmi ťažko
dávať niektorú do popredia, lebo
ono sú to vždy také vlny, a vždy ten
nový začiatok má nový impulz, v
podstate tak nanovo ma nadchne,
takže ani sa nedá povedať, ktorú
sochu by som tak nejako vyzdvihol,
pretože myslím si, že oni sú rovnocenné.
Ale ak chcete nejaký okruh sôch,
venoval som sa zopár rokov bronzovým sochám zváraným, to boli
Samuraji, potom mám sériu, ktorá
ma veľmi potešila, sériu včelárov a o
včelárstve, takže vždy ma nejaký
okruh nadchne a veľmi sa z neho
teším.
Boli ste žiakom profesora Ladislava
Snopka a profesora Jána Kulicha v
ateliéri ﬁgurálneho a reliéfneho
sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave… Čím vás
najviac ovplyvnili?
K profesorovi Snopkovi som chodil
na základ, to boli prvé dva ročníky a
potom k prof. Kulichovi na ďalšie
štyri,
každopádne,
bolo
to
spoznávanie
štúdia
klasickej
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sochariny, spoznávanie materiálu,
spoznávanie ﬁgúry a kompozície.
Študovali sme anatómiu, veľmi veľa
sme kreslili, mali sme aj večerný akt.
To bolo kreslenie podľa živého
modelu, takže tam sa človek, keď si
to takto spätne uvedomím, veľmi
veľmi dobre výtvarne vyzbrojil.
Doteraz sa dá povedať že z toho
ťažím, pretože jednoducho viem sa
postaviť k portrétu, viem sa postaviť
k reliéfu, a viem sa postaviť, na
základe toho poznania a študovania, k vlastnej tvorbe aj nie k realistickej. Lebo ja niekedy mám realistické prvky v soche, ale niekedy sú
vyslovene abstraktné.
Vyjadrujete sa abstraktne v maľbe a
obrazoch. Čo vás k tomu viedlo?
Základ pre socharinu je kresba. Tá
kresba je moment plošnej disciplíny
a potom už je len kúsok, keď sa
človek chce vyjadriť výtvarným
spôsobom vo farbe, alebo v rôznych
farebných odtieňoch.
Lebo, myslím si, že ja aj tú maľbu
ponímam sochársky, ja tam používam rôzne štruktúry, najprv sú to
nízke reliéfy a potom do toho
spracúvam farby.
Ale u mňa je maľba a kresba taká
potreba sa trošku odventilovať,
oddýchnuť si a jednoducho si
vyskúšať niečo, čo človeka tak
trošičku odhodí od tej sochariny,
aby som sa potom k nej s veľkou
chuťou vrátil.
Vzniklo nejaké dielo na tému
Covidu, alebo tomu ste sa radšej
vyhli, bolo by to príliš negatívne?
Nevyhol som sa tomu, aj keď už
človek sleduje a každý druhý hovorí,
„ježiš“ to je smiešne, to budeš robiť
sochu na Covid? Ale ono to v
podstate vzniklo veľmi spontánne.
Ja som sa tomu aj chcel nejako
vyhnúť… Lebo nemám rád také tie
diela s aktualizačným momentom,
ktoré sú potom strašne popisné. Ale
možno som z toho trochu elegantne
vykľučkoval, lebo som urobil jednu
sošku, ktorá sa volá „Veľkonočná“ a
vtedy pandémia najviac zúrila.
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Dielo znázorňuje akúsi planétu,
ktorá bola obsypaná takými
maličkými ukrižovanými Ježišmi a
tvorilo to úplnou náhodou ten covidový vírus, akurát že z ukrižovaných
Ježišov. Mám to odliate, ale nemám
to
ešte
skompletizované
a
pozvárané, na aktuálnej výstave
preto táto socha nebude.
Aký máte vzťah k mestskej časti
Nové Mesto?
Nové Mesto je v podstate aj moje
detstvo, začali sme žiť na jednotke
(pozn.: BA 1) na Moyzesovej, potom
sme sa presťahovali na Kramáre,
otcove ﬁlmové ateliéry, jeho
zamestnanie boli na Kolibe, ja
dodnes brázdim bežecky aj chôdzou
pešo vychádzky na Železnú studničku, Kolibu, Televíznu vežu, proste
to všetko mám pobehané, je to
veľmi veľmi silno zapísané u mňa aj
v hlave, aj v srdci – Nové Mesto.
Už ste naznačili, že rád športujete.
Aký máte koníček, okrem umenia?
Ja som po „tvrdej“ robote v ateliéri
vlastne vždy pripravený na ten beh
alebo hokej, ktorý hrávame taká
partička. Takže ja som veľmi v
pohybe a veľmi aktívny človek, ale z
takého nie prinútenia, ale nadšenia,
lebo ma to strašne baví a tieto veci
ma vyslovene tak nejako očisťujú, že
sa trošíčku odbremením od roboty a
od myslenia. Takže toto sú, keď
môžem, moje hobby aktivity.

Celý rozhovor nájdete v
rubrike Rozhovory na webe
www.novomestskyvecernik.sk

„Veľkonočná“ - model zo včelieho vosku

SÚŤAŽ O KNIHU
A KALENDÁR
Milí čitatelia!
Vystrihnite do 15. mája kupón,
nalepte ho na korešpondenčný
lístok, alebo pohľadnicu a pošlite
nám ho poštou na adresu: Mgr.
Marián
Luha,
šéfredaktor,
Novomestský Večerník, MEDIAHUB,
Karpatské
námestie
7770/10A, 831 06 Bratislava. Alebo
napíšte šéfredaktorovi správu na
email
marian@luha.sk,
a
odpovedzte na otázky: Čo by ste
na Novomestskom Večerníku
zlepšili? Čo sa Vám páči? Dvoch z
vás vyžrebujeme a obdarujeme
knihou „Sochy a ateliér“, alebo
kalendárom „Sochy“ s vlastnoručným podpisom od akademického sochára Jána Ťapáka.
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Momentálne, čo sa týka magistrátu
ten neumožnil ŤZP zadarmo, zrušil
nám parkovanie pre rezidentov po
18-tej hodine, čo sa nám nepáči a je
tam parkovacia návštevnícka karta,
ktorá je 100 hodín a nedá sa dobíjať,
čo je samozrejme, podľa mňa veľká
chyba, lebo tú kartu treba dobíjať
aby sme neboli obmedzovaní tým,
kto a kedy k nám môže prísť na
návštevu.

Branislav Filipovič:

Je rozdiel či sa pečie chlieb
s ľuďmi, alebo bez nich
Keď bol ešte dieťa, v pivnici v ich
bytovke na Kalinčiakovej ulici hrali
punkové kapely Lord Alex a Zóna A,
odvtedy sa cíti byť aj rebelantom,
nebojí sa ísť proti prúdu a zastať sa
obyvateľov bratislavského Nového
Mesta. Novomestským poslancom
sa stal v roku 2018 a vzápätí i
vicestarostom,
Novomešťan
s
veľkým srdcom Mgr. Branislav
Filipovič, MBA, odpovedal na otázky
Novomestského
Večerníka
k
zavádzanej parkovacej politike.
Ako vnímate zavedenie novej parkovacej politiky?
Parkovacia politika určite pomôže
upratať ulice a zosúladiť miesta na
parkovanie, chodcov a takisto aj pre
cyklistov s tým súhlasíme všetci, ale
za všetky služby za ktoré sa platí
musíme niečo dostať, čiže musí to
byť vytvorené tak, aby to ľudí neobmedzovalo a musia mať priestor
všetci.
My sme spúšťali prvý pilotný
projekt, na Tehelnom poli, samozrejme bolo od Magistrátu žiadané aby
bola regulácia, z 1900 miest bola na
nás tlačená regulácia na nejakých
30-40%, urobili sme to asi na
nejakých 25%, čo sa týka regulácie –
alebo úbytku parkovacích miest, s
tým že sa upratali ulice, nie všetky
miesta, ktoré dovtedy fungovali z

tých 1900 boli legálne, to si treba
uvedomiť, čiže Tehelnému poľu to
pomohlo.
Tak ako sme my spustili na Tehelnom poli, to znamená ŤZP osoby
neplatili, po 18-tej hodine mohli
parkovať v zóne len rezidenti. Čiže
treba si uvedomiť, že na Tehelnom
poli je kompletné vyžitie od športu
až
po
kultúru.
Kapacita
návštevníkov štadiónov je niekde
medzi 40 až 45 tisíc, kapacita parkovacích je 1500ks, ak sa vrátime sa
naspäť do života pred COVIDOM a
nebudeme mať Covidové čísla ako
teraz, Bratislava je cca na 80%
zaplnená, dôkazom toho je rýchlosť
presunu a ojedinelé zápchy. Obyvatelia robia stále z homeofﬁsov,
chát, od starých rodičov, z domu, z
rodnej dediny, kde bývali predtým,
sú niekde na horách, kdekoľvek na
chatách a naše mesto je bez atmosféry.
Vidíme to podľa dopravnej situácie,
alebo podľa statickej a dynamickej
dopravy,
ktorú
zažívame
v
Bratislave, momentálne stále nie sú
zápchy. Dostanem sa bez problémov
z Ružinova, alebo Nového Mesta do
Petržalky za 15-20 minút, nemám
problém. Inokedy to trvalo hodinu.
Toto je priamy ukazovateľ toho, že
Bratislava nie je naplnená na 100%.

Obmedziť niekoho, že k niekomu
môže prísť len 100 hodín návštev je
podľa mňa zásah do rodinnej
pohody. Či už sa niekto stará o svoju
babku, mamu, alebo starého otca,
alebo príde k niekomu rodina, čiže
100 hodín, vrátane servisných
služieb, prerábok, inštalatérov,
vrátane všetkého je skutočne veľmi
málo. Ako neuváženú vec vnímam aj
to, že na jeden byt môžu byť
napísané tri autá, ale na jednu
osobu môže byť napísané len jedno
auto.
Čo je podľa mňa nelogické, lebo
ľudia nemôžu mať na jednu osobu
dve autá, aj keď jedno používa
manželka a druhé vy tak sa vyžaduje
iný majiteľ ako predošlého vozidla
na rodinu. Z môjho pohľadu je to
zvláštne urobené, to ako mesto
prebralo tie veci a sprísnilo
podmienky v neprospech občana,
tak to vnímam ja.
Keď obyvateľ nemá v Novom Meste
trvalé bydlisko, býva v podnájme,
ale žije tu napr. 10 rokov, pomáha
komunite, je dobrý sused, ale
nemôže získať rezidenčnú kartu na
zvýhodnené parkovanie? Nemyslíte
si, že je to nespravodlivé?
To je starý zaužívaný spôsob, ktorý
sa zmenil, keď prenajímate byt,
môžete dať niekomu trvalý pobyt,
tak, že do počítača odklikáte trvalý
pobyt, a keď on už nebude mať u vás
nájom, tak mu ho zrušíte, ide to
veľmi jednoducho.
Je na to vytvorený spôsob, ako to
spraviť a nijak to neobmedzí toho
kto nehnuteľnosť vlastní. Je to len o
tom, že ľudia si to musia predstaviť
a nebyť na tom starom spôsobe,
lebo voľakedy to bolo tak, že keď dal
majiteľ niekomu trvalý pobyt a on sa
nechcel odhlásiť, tak mu ho nevedel
zrušiť. Dnes sa to dá. Toto už je v
zákone ošetrené, našťastie.
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Zavedenie regulovaného parkovania pomôže aj s daňami pre mesto aj
mestskú časť, príjem je aj z
podielových daní za občana inak mi
prichádzame o dane, on je vlastne
čierny pasažier a nevieme využiť tie
peniaze, ktoré by sme z neho inak
mali. Bratislava má necelých 500
tisíc obyvateľov, ale reálne podľa
operátora, tuším v roku 2018, alebo
2017, podľa údajov od operátorov
viac ako 650 tisíc ak si dobre spomínam.
To znamená, že asi 30% ľudí tu nemá
trvalý pobyt a my ako mesto
prichádzame o podielové dane, aj
týmto spôsobom máme ukracovaný
rozpočet mestskej časti, mestská
časť má teraz cez 44 tisíc
obyvateľov, ale reálne tu žije do 60
tisíc ľudí v prenajatých bytoch, ak by
tu mali trvalý pobyt mali by sme o
pár miliónov viac pre školské a
sociálne zariadenia + na servis a
chod služieb pre občana.
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Diskusia bola veľmi dôležitá pre nás,
vždy keď sme riešili dané ulice bolo
stretnutie, napr. na Rešetkovej ulici
v parku, v kultúrnom stredisku na
Vajnorskej 21 a v Konskej železnici. S
veľa ľuďmi sme sa stretli aj
normálne na ulici, keď sme premeriavali chodníky a pri zmenách organizácie dopravy, vysvetľovali sme
im, že je tu nejaká norma, ktorú
treba dodržať a tú normu musíme
dodržiavať všade, kvôli tomu aby
bol normálny prejazd, čiže toto
všetko sa zohľadňovalo.
Po zavedení tej parkovacej politiky
sa fakt upratali ulice v zóne Tehelné
pole. Problém ale napr. vznikol, keď
sme upratali Českú, prestalo sa
obojstranne parkovať čo rozšírilo
cestu a tak vodiči začali jazdiť veľmi
rýchlo, takže na to som reagoval a
umiestnil som, ku Českej a aj v iných
častiach spomaľovače, lebo autá
tam namiesto 30km/h začali jazdiť
50 až 60km/h.

To sú veľmi slušné peniaze na to,
aby sme vedeli urobiť oveľa viac pre
spokojnosť našich Novomešťanov
jednoduchšie a bez ﬁnančnej záťaže
úverov by sme revitalizovali oveľa
viac a to Nové Mesto si myslím, že
robí nemálo dobrej roboty.
Toto celé má opodstatnenie, parkovacia politika je vlastne aj nástrojom nato, aby ľudia prehlasovali
trvalé pobyty a my budeme mať
výber podielových daní, oni by mali
dostať zato privilégiá, z toho výberu
mi budeme orezávať stromy,
opravovať cesty, celé obhospodarovanie verejnej správy bude lepšie a
funkčnejšie pre každú mestskú časť
a mesto, nie len pre nás.

Keďže videli voľnú ulicu širokú, tak
to vodičov láka, to si ani neuvedomia, stúpnu na plyn, a začali jazdiť
rýchlejšie, a hlavne to bol problém
pri tých školách. Snažili sme sa
skoro všade spomaliť potom tú
dopravu a ideme umiestňovať ďalšie
spomaľovače aj ku Kalinčiakovej, a
dal som ďalšiu požiadavku ešte na
Budyšínsku a Tehelnú, bezpečie je
prvoradé.

Nemala prebehnúť pred zavedením
parkovacej politiky silnejšia verejná
diskusia?

Neviem či zanedbal, ale začal by
som inak, až teraz začala obnova
parku MHD, ale ja si myslím, že to
malo tomu predchádzať, v prvom
rade mali začať posilnením autoparku,
posilnením
frekvencie
spojov, vybudovaním záchytných
parkovísk v okrajových častiach
Bratislavy, ktoré sa absolútne
nespustili. Tak isto by som začal iba
s 1 zónou na celú Bratislavu pre zber
dát a údajov a to sa nestalo.

Čo sa týka Nového Mesta, predtým
ako sme to zavádzali u nás tak bola
komunikácia s obyvateľmi, my sme
sa z každým stretávali, ja som sa
stretával v uliciach vysvetľoval som
zóny, obsluhoval som sociálne siete
a komunikoval som s ľuďmi skoro 6
mesiacov na sociálnych sieťach v
skupinách
zameraných
pre
Novomešťanov, každému jednému
človeku som odpovedal ak sa dopytoval na informácie. Je rozdiel či sa
pečie chlieb s ľuďmi, alebo bez nich.

Čiže mysleli sme na všetko a načo
nie, pohli nám susedia, bola to
symbióza nás a občanov.
Zanedbal niečo magistrát v príprave
parkovacej politiky?

Teraz je trend stavať parkovacie
domy, no my tu potrebujeme
záchytné parkoviská. Magistrát ich
plánuje, otázne je kedy? Na Jurajo-

vom Dvore malo vyrásť záchytné
parkovisko, mali sme zverené
pozemky od mesta, ktoré sa nám
zverili a magistrát si ich zobral pod
seba, tak realizácia z našej strany
padla a bola nemožná.
Dostali sme informáciu, že to
parkovné tam bude za električenku,
čo je podľa mňa nehospodárne,
lebo obyvatelia Bratislavy nemôžu
sponzorovať mimo bratislavským
parkovanie, ja nemám prečo s
podielových daní platiť parkovné
niekomu, kto tu neprispieva do
rozpočtu mesta a mestských častí.
Výber parkovného, podľa mňa z
môjho pohľadu na odstavných
parkoviskách musí byť spoplatnený
aby nezaťažoval rozpočet mesta a
vedelo sa to pokryť z výberu chodu
prevádzky odstavného parkoviska.
My Bratislavčania tiež opačne
nemáme za kúpu električenky
parkovanie na ulici zdarma, tak to
musí byť férové a teda spoplatnené
aj na odstavnom parkovisku aby
sme nikoho nediskriminovali. Či to
magistrát prehodnotí neviem, ale
dúfam v to.
Dajme aspoň 2,3, alebo 4 eurá
celodenné parkovné, ale zadarmo,
to mať nemôžu. Nič nie je zadarmo.
Ja tvrdím jedno, zvyčajne veci ktoré
sú zadarmo, sú tie najdrahšie.
Čo by ste urobili inak?
Asi by som viac počúval tých ľudí a
nepresadzoval by som názor
pracovníkov
pred
názorom
obyvateľov. Podľa mňa svet nie je
čierno-biely. Určite treba počúvať
ľudí, nakoniec robí sa to pre nich a
ich komfort a obslužnosť. V
Bratislave sa využívajú autá na
podnikanie, prácu, šport, alebo
odvoz svojich detí do škôl a krúžkov.
Je tu strašne rýchli život, väčšina z
nás má viac ako jednu prácu a na
krku hypotéku ak nie aj dve.
Treba to brať tak že Bratislava je
hnací motor slovenského hospodárstva a to aj vďaka mobilite a tak
ju nemôžeme len tak obmedziť bez
náhrady. Všetko musí byť postupné
aby to čo najmenej bolelo, ale ako
býva zvykom vždy chceme všetko
dobehnúť rýchlo, lebo máme pocit
že sme niečo zmeškali.
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Tu sa hneď začali striktne rozdeľovať
mestské časti na zóny, našťastie u
nás zonácia mestskej časti neprešla
a máme 1 zónu, čím sme pomohli
ľuďom ušetriť peniaze v tejto neľahkej dobe. Podľa nášho vzoru s tým,
že máme iba jednu zónu, Rača
prehodnotila svoju zonáciu a zo
siedmich zón má nanovo schválenú
jednu zónu zastupiteľstvom.
Prvotný návrh k zónam v Novom
Meste bolo rozdelenie na 12 zón,
potom 8 zón, neskôr 3 a po nátlakoch 2 zóny, čo bolo nevýhodné pre
obyvateľov. Ak by sa toto presadilo
tak by sme mali právo rezidenta na
cca 24 uličkách a v ďalších zónach
Nového Mesta by sme boli turisti a
platili parkovné.
Na parkovaciu politiku by sa magistrát nemal pozerať ako na zdroj
príjmu a výber dane, ale ako na
skvalitnenie verejného priestranstva s lepším vytvorením komfortu
pre občana či už pre bývanie alebo
prácu. Nehovorím to aby som
poučoval, ale preto aby sa vyhovelo
na každú stranu, komunálna politika
je občanovi najbližšia a priamo sa
dotýka jeho komfortu bývania.
Branislav Filipovič a Pavol Dubček
v roku 2014

Mesto zaplatilo aj prieskum aby sa
vedelo aká je kde obsadenosť, toto z
ich strany vítam a je to dobrý krok,
podľa toho viete, koľko je obsadenosť parkovania prišelcov a našich
ľudí v tej oblasti v mestskej časti.
Takúto nejakú štatistiku nám urobilo pre Kramáre a obsadenosť
Kramárov našimi obyvateľmi z
Nového Mesta z iných jeho častí je
okolo 3,5-5%.
Čiže podľa tých dát my sami sebe
neškodíme
a
neobsadzujeme
miesta, to znamená, že ľudia z Dimitrovky, Tehelného poľa, Mierovej
kolónie a Koliby neobsadzujú ľuďom
tak miesta, aby obmedzovali samotných Kramárčanov. To sú reálne
čísla, podľa toho prieskumu, ktorý
sa tam robil. Preto som určite proti
zonácii, momentálne určite, lebo
ešte nevieme či to bude, alebo
nebude stačiť, ale už ju zavádzame,
lebo vidíme v nej ďalšiu daň a ďalší
výber daní a poplatkov.
To ako by mal magistrát pokračovať
nechám na nich, na Tehelnom poli
sme mali viac ako tri stretnutia,
mesto pokračuje so zavádzaním
ďalších zón, ale neviem či tam boli
Vo svojich 73 nedožitých rokoch nás
18. februára navždy opustil lekár,
ktorý pôsobil ako chirurg na traumatológii v Bratislave. Od roku 2010
pôsobil aj ako komunálny politik v
Novom Meste, najskôr ako kandidát
politickej Strany demokratickej
ľavice, v ďalších voľbách kandidoval
za Stranu zelených Slovenska.
Pavol Dubček bol najstarší z troch
synov Alexandra Dubčeka, ktorý bol
symbolom Pražskej jari z roku 1968.
Narodil sa v Trenčíne 7. júla 1948, po
zakončení štúdia na bratislavskom
gymnáziu ho prijali na Lekársku
fakultu Univerzity Komenského v
Bratislave, kde úspešne zakončil
štúdium v roku 1972.

Spomíname si na syna
Alexandra Dubčeka,
známeho slovenského
lekára a komunálneho
politika Pavla Dubčeka

Skonal 18. februára po mozgovej
porážke
v
nemocnici
na
bratislavských Kramároch.
"Palino bol náš kolega a bol členom
nášho poslaneckého klubu "Žijem
Novým Mestom", ktorý vediem. Bol
to náš dlhoročný kolega. Mal
14-ročného syna a vždy hovorieval,
že sa podobá na jeho otca Alexan-
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verejné diskusie s občanmi, podľa
mňa je rozdiel či sa pečie chlieb s
ľuďmi, alebo bez nich, ak majú
dostatok informácií prebehne to bez
komplikácií.
My tu momentálne nepripravujeme
nejakú zonáciu a rozdeľovanie našej
mestskej časti. V rámci jednej zóny
pripravujeme projektovú dokumentáciu na zaradenie lokality
Ľudová štvrť - Zátišie do mestského
parkovacieho systému. Biely kríž a
Dimitrovka sú mimo zóny, pripravuje sa rezidentské parkovanie.
Toto so mnou riešia kolegovia, ktorí sú tam aj gešční poslanci a
venovali sa tomu v parkovacej
politike aj doteraz. Všetko sa konzultuje s magistrátom, k týmto zónam
ešte neprebehla diskusia s občanmi,
tá by mala byť až po dokreslení
projektu.
Ďakujem za rozhovor.
Viac článkov o mestskej časti
Nové Mesto nájdete na webe
www.novomestskyvecernik.sk

dra, ako chirurg pôsobil v poliklinike
Tehelná.
Pôsobil Novomestskom zastupiteľstve a v kultúrnej komisii a v rade
školy na Českej, s Paľkom som si
veľmi dobre rozumel a aj napriek
veľkému vekovému rozdielu sme si
tykali a volali, bol veľký národovec a
často hovoril o svojom otcovi a
synovi ktorého veľmi miloval. Bude
nám veľmi chýbať,“ vyjadril sa k
strate kolegu vicestarosta Nového
Mesta Mgr. Branislav Filipovič, MBA.
„Spomínam na otca ako na človeka,
ktorý mal nielen vzťah k rodine, ale
aj k ľuďom a dá sa povedať, že ku
všetkým. Šťastný bol, keď sa
občanom darilo. V ťažkom období
bol jeden z prvých, ktorý dal dohromady ľudí, ktorí mali odvahu urobiť
prvé kroky k demokracii a humanite.
Vtedy aj naši občania celému svetu
ukázali, že morálka a túžba po
demokracii je silnejšia ako hlavne
zbraní,“ povedal Pavol Dubček pre
TASR v novembri minulého roka pri
príležitosti 100. výročia narodenia
jeho otca.
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Vila na Jurajovom dvore z roku 1942 patrí k jedinečným stavbám z obdobia II. svetovej vojny.

Bývalá čerpacia stanica bratov Zikmundovcov na Račianskej ulici
Bývalý vojenský bunker pri Lidli na Račianskej ulici

Vilu na Jurajovom dvore a bývalý vojenský bunker
pri Lidli na Račianskej, chcú novomestskí poslanci
zaradiť medzi ďalšie pamätihodnosti mestskej časti
Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanec Tomáš
Korček spoločne s vicestarostom
Branislavom Filipovičom, a poslancami Petrom Vaškovičom a Petrom
Weissom iniciovali zápis týchto
objektov do zoznamu novomestských pamätihodností.
Vila patrí k jedinečným stavbám z
obdobia II. svetovej vojny. V rámci
majera Jurajov dvor v roku 1942 bola
vybudovaná luxusne zariadená
rezidencia pre nemecké vedenie
závodu Dynamit-Nobel Bratislava,
podľa projektu architekta Juliusa
Ernsta Sporzona.
Vilu krátky čas obývali riaditeľ
závodu Oskar Schmidt aj neslávne
známy riaditeľ koncernu IG-Farben
Heinrich Gattineau, spolu so svojimi
rodinami. Továreň Dynamit-Nobel
vlastnila majer s názvom Jurajov
dvor od roku 1917.
Až do päťdesiatych rokov minulého
storočia ho využívala ako zdroj
surovín pre svoju závodnú kuchyňu.
Pestovali tu zeleninu a ovocie,
chovali sliepky, dobytok, ošípané aj
kone. Súčasťou majera boli desiatky
hospodárskych budov, niekoľko
rodinných domov a chájd, v ktorých
žilo vyše 30 rodín.
Z celého majera sa dodnes zachovalo iba zopár posledných objektov.
Na území niekdajšieho hospodárskeho dvora je v súčasnosti autobusové depo dopravného podniku.
Vojenské bunkre z I. svetovej vojny

neležia iba v lesoch okolo
Bratislavy. V Novom Meste máme
jeden priamo na Račianskej ulici: pri
Lidli – na pozemku, ktorý patrí k
obytnému projektu „Guthaus“. Dlhé
roky bol pokrytý zeminou a
zahádzaný odpadkami. V súčasnosti
sa však pracuje na jeho záchrane –
bunker bude súčasťou verejných
priestorov v rámci Guthausu.
V minulom roku sa Tomášovi Korčekovi spolu s Liborom Gašpierikom a
Branislavom Filipovičom podarilo
zaradiť do zoznamu pamätihodností
Nového Mesta dva objekty: niekdajšiu čerpaciu stanicu bratov Zikmundovcov na Račianskej ulici, ako aj a
bývalú výpravnú budovu železničnej
stanice Bratislava – Filiálka.
„Objekt bývalej čerpacej stanice z
roku 1940 (niektoré pramene
uvádzajú rok výstavby 1930) bol
najstaršou zachovanou budovou
čerpacej stanice pohonných hmôt
na Slovensku. Nachádzal sa v areáli
zberne druhotných surovín Kovošrot
Palkov na Račianskej ulici. Vlastník
pozemku nám prisľúbil, že objekt
bývalej čerpacej stanice, ktorý
medzičasom odstránil a uskladnil,
včlení do pripravovaného polyfunkčného projektu ako nabíjaciu
stanicu pre elektromobily,“ doplnil
Tomáš Korček.
V druhej polovici štyridsiatich rokov
vybudovali oproti Výskumnému
ústavu
zváračskému
prvú
prestrešenú čerpaciu stanicu.

„Rok 1948 priniesol do Československa socialistické zriadenie a pre
mnohých vtedajších podnikateľov to
bol koniec ich súkromných aktivít.
Znárodnená bola celá sieť čerpacích
staníc a skladov Bratov Zikmundovcov. Čerpacie stanice boli na Slovensku premenované na Benzinol a v
Česku na Benzina. Čerpačka však
plnila svoju pôvodnú funkciu až do
sedemdesiatych rokov minulého
storočia. Následne sa stala súčasťou
kovošrotu, ktorý po roku 1989
zmenil viacerých majiteľov. Budova
bola rôzne prestavaná, pre benzínku
typický pol eliptický presklený
výklad sa zmenil na hranatý a
unikátne prestrešenie menilo farby.
Nevábne
betónové
oplotenie
čerpacej stanice sa začalo využívať
ako miesto pre billboardy a na
budovu
čerpacej
stanice
sa
postupne zabudlo,“ uvádza stránka
Novomeštan.sk.
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