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Dominika Navara Cibulková:

Ja som taký domovský patriot, vždy sa rada
vraciam na Slovensko, chcem tu bývať aj žiť
S rodičmi dlhé roky bývala v mestskej časti Nové Mesto, najprv
v Novej Dobe v dome kde dodnes
Dominikin otec prevádzkuje kaviareň Vespa Caffetteria. Neskôr bývala
aj na Vajnorskej ulici oproti jazeru
Kuchajda... Aby nemusela každý deň
cestovať z Piešťan na tréningy do
Bratislavy, jeden rok najprv tak
cestovali, ale uvedomili si že potrebujú oddych medzi tréningmi,
presťahovali sa preto do Bratislavy,
kde žijú dodnes.
Aktuálne žije s manželom v Starom
Meste, ale v Novom Meste má
tenisovú akadémiu Love4Tennis
a Dominikin otec kaviareň. Dokonca
aj jeden z jej najväčších vyhratých
turnajov, na začiatku kariéry, sa
uskutočnil v Národnom tenisovom
centre (NTC), pomohol jej dostať sa
na mapu WTA.
V Novom Meste prežila veľmi veľa
z detstva a dokonca aj z dospievania, preto sa tam vždy rada vracia.
„Vždy ma to ťahá domov do
Bratislavy, vyrástla som tu, mám tu
rodinu a všetky krásne spomienky
sa mi tu viažu k tomuto mestu. Takže
ja som taký domovský patriot,“

prezradila v rozhovore pre Novomestský Večerník Dominika Navara
Cibulková.

Čo, alebo kto, Vám v živote vyplnil
miesto po ukončení tenisovej
kariéry?

Čím ste chceli byť ako dieťa? Ako ste
sa dostali k tenisu? Bol pre vás vždy
prvou voľbou?

Tak určite moja rodina, môj manžel
a náš syn je jednoducho stredobodom nášho vesmíru. Obidvaja sa
oňho staráme, aj tým, že nechodíme
aktívne do práce, tak mu venujeme
všetok náš čas, a absolútne si to
užívame. Je to niečo čo sme si
vysnívali a je to krásne, že sa mu
môžeme takto venovať a môžeme
vlastne
všetko
prispôsobovať
nášmu programu.

Odmalička som športovala. Milovala
som šport, dokonca aj vodné
lyžovanie. Môj otec bol tréner
vodného lyžovania v Grécku, tam
som za ním ako dieťa chodila na
prázdniny. Keď som mala päť alebo
šesť rokov, tak som tam aj mesiac
lyžovala na vode, chcela som tento
šport robiť, ale otec mi povedal že
u nás doma, na Slovensku, nie sú na
to podmienky.
Vždy som milovala šport, k tenisu
som sa dostala, keď som mala
8 rokov, u nás v Piešťanoch na sídlisku. Zistila som, že je to to, čo ma
baví, rodičia ma podporovali, videli
že mám talent. A zo všetkých športov, ktoré som skúsila, či gymnastiku, alebo plávanie, jednoducho
hneď ako som chytila tenisovú
raketu, tak som cítila, že je to iné
- hneď som vedela, že toto je niečo
čo ma naozaj baví.

Takže sú nimi moja rodina, môj
manžel a hlavne náš syn. A potom sú
také rôzne veci, ako moje reklamné
povinnosti, chodím do mojej
tenisovej akadémie Love4Tennis,
ktorej sa venujem. Otvorila som si
obchod Baby J s detským oblečením
v Blumentáli. V blízkej budúcnosti
by som sa chcela venovať ešte viac
mládeži, chcela by som deti,
mladšie, ale i starších mladých ľudí,
motivovať k športu, motivovať
k pohybu. Takže to je niečo čo mám
ešte otvorené.
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Aké spomienky sa Vám vzťahujú
k mestskej časti Nové Mesto? Čo ste
tu prežili?
Absolútne strašne strašne veľa
z takého môjho detstva a dokonca aj
dospievania, pretože ja som chodila
na tenisový klub Slovan, tam som
trénovala, mala svojich trénerov,
využívala som kurty na Slovane,
bola som členka TK Slovan. Takže
prvé lásky, dokonca aj jeden z takých mojich najväčších vyhratých
turnajov na začiatku kariéry sa
uskutočnil v NTC, ktorý mi pomohol
sa dostať na mapu WTA.
Chodila som tam pozerať zápasy
Davis Cupu, pozerala som na
Slovane Dominika Hrbatého, jeho
tréningy som sledovala skoro každý
deň a vždy som chcela byť taká
dobrá, húževnatá a pracovitá ako
on.
Pamätám si ako sme strašne radi po
tréningoch, vždy keď sme mohli,
chodili na kúpalisko Tehelné pole
a Nové Mesto si preto spájam aj
s mojimi letnými zážitkami.
Takže sú to jednoducho naozaj
krásne spomienky a táto časť
Bratislavy má u mňa veľmi silné
miesto v mojom srdci a veľmi rada ju
navštevujem, môj otec má kaviareň
Vespa Caffetteria na Vajnorskej,
ktorej sa naplno venuje, i po mojom
tenise, a to ho napĺňa, takže to ma
veľmi veľmi teší. Môjho otca to veľmi
baví, keď tam každý deň chodíte na
kávu, môžete ho stretnúť, je to také
jeho druhé dieťa.
A samozrejme tiež NTC, spomienky
na nekonečné Fed Cupove zápasy,
dostala som tam aj voľnú kartu na
prvý turnaj, ako najmladšia hráčka,
mala som 15 rokov. Tak to bolo
vtedy niečo veľké, a vtedy som sa
vlastne začala dostávať do ženského
tenisu na WTA.
Ste skôr mestský typ človeka, alebo
vidiecky? Máte rada prírodu a zdravý životný štýl?
Ja som veľmi mestský typ človeka,
vždy som mala taký sen, chcela som
bývať v Starom Meste, mám rada
históriu, mám rada historické
budovy. Keď som bola malá, tak sme
bývali na Vajnorskej, tam sme boli

Príhovor
šéfredaktora

spokojní, strašne dobre sa nám tam
bývalo.
Odmalička ma to ťahalo do Starého
Mesta, nikdy som nechcela zakotviť
v Monaku, v Dubai, alebo na Miami,
vždy som chcela byť u nás doma
a som tu veľmi spokojná a šťastná.
Som mestský typ, vždy keď sme
s manželom na chalupe v Plaveckom
Podhradí (on je vidiecky typ), vždy
ma to už po týždni ťahá domov, do
mesta, na kávičku, do reštaurácie.
Pár dní mi ten vidiecky život vyhovuje, ale vždy sa chcem vrátiť. V celej
Bratislave mi ale chýba viac zelene,
viac športovísk, parkov, ale i cyklochodníkov.
Aké máte koníčky okrem tenisu?
Vašim outﬁtom udávate trendy
v obliekaní na Slovensku. Uvedomujete si to?
Móda? Mám ju veľmi rada, je to moje
hobby. Určujem trendy v obliekaní?
Určite takáto vec mi lichotí, ale
nerobím to s tým zámerom, robím to
preto, že naozaj módu mám rada,
rada sa jej venujem, pár krát do roka
idem na nejakú akciu, dám si ušiť
šaty a veľmi ma to baví.
Ale je to len jedno z mojich hobby.
Veľmi rada tiež čítam a pozerám
historické dokumenty, zaujímam sa
o inšpiratívnych ľudí a veci ktoré sa
udiali v histórii. Chápem že môj
záujem o módu je určite veľmi
prepieraný v médiách, ale pre
bulvárnych novinárov už nie je
zaujímavé to, že mám rada históriu,
rada čítam knihy a detailnejšie
študujem históriu, takže naozaj to
nie je také zaujímavé, pretože tam
už nemôžu hovoriť o sumách, koľko
čo stálo, takže to už potom
bulvárnych novinárov nezaujíma...
Ďakujeme za rozhovor.

Milí Novomešťania!
Ďakujeme Vám za pozitívne ohlasy na
Novomestský Večerník. Aj dnes do
vašich schránok doručíme zaujímavé
informácie zo života vašej mestskej
časti.
Už o niekoľko dní, 29. októbra 2022, nás
čakajú komunálne voľby. Po voľbách by
mali mať zvolení poslanci vždy na
pamäti dobro nášho Nového Mesta a jej
obyvateľov a aj po voľbách by mali
vedieť spolupracovať, preto je dôležité
koho pôjdeme voliť.
Novomestský Večerník vám odporúča
voliť poslancov Tomáša Korčeka, Libora
Gašpierika, ktorí sú najaktívnejšími
poslancami a pre Nové Mesto spravili
najviac. Za starostu odporúčame voliť
súčasného vicestarostu Branislava
Filipoviča, keďže Rudolf Kusý sa
rozhodol kandidovať za primátora a za
starostu kandidovať nebude.
V novom čísle Novomestského Večerníka vám prinášame opäť zaujímavé
rozhovory so špičkovými osobnosťami
slovenskej kultúry a umenia, ako aj
aktívnymi miestnymi poslancami.
V tomto vydaní nájdete opäť aj súťaž,
tentoraz sa nám podarilo získať Knihy
o Bratislave a archívne debutové
vydanie hudobného albumu Novomešťanky Martiny Schindlerovej a rozhodli
sme sa všetky vám venovať do súťaže.
Mgr. Marián Luha
šéfredaktor
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a tak ďalej. Niekedy ide aj
o pomoc s formuláciou konkrétnych
písomností či prípravou rôznych
dokumentov,“ vysvetľuje Tomáš
Korček. Dodáva, že vo väčšine prípadov sa na poradňu obracajú ľudia,
ktorí majú snahu úzko spolupracovať. „Preto sa zatiaľ vieme dostať
k riešeniam alebo aspoň zmenšeniu
problému.“

Tomáš Korček:

V bezplatnej poradni pre občanov
sme riešili už vyše 3-tisíc situácií
Novomestský poslanec JUDr. Tomáš
Korček, PhD., LL.M. bol jedným
z prvých miestnych politikov
v Bratislave, ktorý pred rokmi
inicioval
založenie
bezplatnej
právnej poradne pre obyvateľov
Nového Mesta. Aj keď často na úkor
svojho voľného času a oddychu,
dobrovoľníckej práci v poradni sa
venuje dodnes.
Publikoval právne rady v miestnych
novinách. Neskôr ho začali osobne
kontaktovať občania, či im vie
pomôcť s konkrétnymi vecami.
Takto začal pred rokmi príbeh
jednej z prvých bezplatných občianskych poradní v Bratislave, ktorá
vznikla práve v Novom Meste.
„Neviem presne spočítať, s koľkými
obyvateľmi našej mestskej časti som
sa dodnes v poradni stretol
a niečo s nimi riešil. No určite je to už
viac ako 3-tisíc ľudí,“ konštatuje
Tomáš Korček. Začínal úplne sám,
v posledných rokoch mu pomáhajú
dobrovoľníci, pôsobiaci v rámci
občianskej iniciatívy Nové Mesto –
náš domov.
Poslanec Tomáš Korček priznáva, že
začiatky poradne boli ťažké,
náročné na psychiku a ľahké to nie
je ani dnes: „Mnohí ľudia boli
v ťažších životných situáciách
a nemali sa na koho obrátiť. Veľmi
často bolo pre mňa najťažšie dostať
z človeka všetky potrebné informácie. Bohužiaľ, niekedy je človek
v takej situácii, že o nej nie je schopný ani úplne otvorene hovoriť.“
Napriek tomu však každému, kto má

v živote problém, odporúča v prvom
rade nájsť odvahu a problém,
akokoľvek závažný, komunikovať.
Samozrejme, zaujímali sme sa, aké
životné situácie a problémy v rámci
poradne rieši najčastejšie. Hneď na
úvod zdôrazňuje, že problémy,
s ktorými ľuďom pomáha, sú do
veľkej miery zrkadlom doby, ktorú
žijeme: „V posledných rokoch ide
hlavne o záležitosti z oblastí ochrany
spotrebiteľa, rodinného a dedičského práva, rôznych majetkovo–právnych problémov, susedských
sporov či pracovnoprávnych vzťahov. Bohužiaľ, aj o častý problém
exekúcií voči ľuďom, ktorí nevedia
splácať svoje záväzky, aj keď majú
prácu,“ hovorí Tomáš Korček.
A ako sa vlastne ľudia na poradňu
kontaktujú? „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,“
odpovedá novomestský poslanec.
Upozorňuje, že advokátske služby
ani právne zastúpenie zo zákona
poskytovať nemôžu. „Problém,
s ktorým človek príde, najprv hlbšie
naštudujeme a najprv mu vysvetlíme, čo reálne môže dosiahnuť.
Pokračuje to usmernením, čo vyhľadať, čo žiadať, voči čomu sa ohradiť

Poskytovaním bezplatného poradenstva občanom sa snažia v prvom
rade dodať ľuďom všetky potrebné
informácie, ktoré im môžu pomôcť
riešiť konkrétnu situáciu. Samozrejme, mnohí ľudia aj v súčasnosti
nevedia, ako riešiť svoje problémy
a nachádzajú sa v nepríjemnej životnej situácii. „Ak niekto v takomto
prípade potrebuje pomocnú ruku,
nie je to nič, za čo by sa mal hanbiť,“
zdôrazňuje Tomáš Korček.
Ako sme bližšie zistili, poradňa ako
taká dnes pomáha predovšetkým
v týchto oblastiach:
• Záležitosti rodinného práva:
výživné, starostlivosť o dieťa,
situácie v súvislosti s rozvodom
manželstva, atď.
• Ochrana občana ako spotrebiteľa:
ochrana práv človeka v rámci
spotrebiteľských úveroch poskytnutých od nebankoviek či bánk,
rôzne pokusy o podvody
• Pracovno-právne záležitosti:
nezákonné výpovede zo zamest nania, nevyplatenie mzdy
• Problémy a nejasnosti v rámci
dedičských nárokov a konaní
• Exekúcie voči nemajetným
osobám a ľuďom na hranici
hmotnej núdze

SÚŤAŽ O 5 KNÍH
O BRATISLAVE

Z PERA PAVLA DVOŘÁKA

VIAC INFO
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NOVOMESTSKÝ OKRÁŠĹOVACÍ SPOLOK 5
Okolie tržnice ožilo aj vďaka Novomestskému festivalu vína

Tomáš Korček, Libor Gašpierik

Poslanci Tomáš Korček a Libor Gašpierik aj ako aktivisti:
Novomestský okrášľovací spolok existuje už 7 rokov

Chov včiel na území Nového Mesta,
obnova dvoch bratislavských bunkrov, ktoré dnes slúžia ako múzeum
z I. svetovej vojny; revitalizácia
okolia tržnice, Novomestský festival
vína, nové pamätihodnosti mestskej
časti, brigády na čistenie verejných
priestorov a boj proti vizuálnemu
smogu – to sú len niektoré z aktivít
miestnych poslancov v rámci
okrášľovacieho spolku.
Novomestský okrášľovací spolok
založili miestni poslanci Libor
Gašpierik a Tomáš Korček pred siedmimi rokmi. Za ten čas sa do pamätí
obyvateľov Nového Mesta zapísali
viacerými aktivitami a iniciatívami.
Novomešťania
napríklad
majú
vďaka nim „vlastné“ včely: Priamo
na streche tržnice na Trnavskom
mýte, v niekoľkých úľoch, našlo
domov vyše dvestotisíc včiel.
„Tento ekologický projekt sme
pripravovali dlhší čas. Napokon sme
našli vhodné miesto, kde majú svoj
pokoj a kde im nič nehrozí. Včely sú
životne dôležité pre zachovanie
ekologickej rovnováhy a biodiverzity v prírode. Zabezpečujú opeľovanie, ktoré umožňuje produkciu
potravín. Preto sme chceli, aby
„svoje“ včely malo aj Nové Mesto,“
vysvetľuje okolnosti poslanec Libor
Gašpierik, ktorý pôsobí aj ako predseda spolku.
Včely opeľujú takmer tri štvrtiny
rastlín, ktoré ľuďom poskytujú
potravu. A takmer tretina svetovej
produkcie potravín závisí od včiel.

„Mysleli sme, samozrejme, na
bezpečnosť ľudí i samotných včiel.
Naše včely sú pokojné, už niekoľko
generácií šľachtené. Pochádzajú
z farmy v Dolných Orešanoch. Nikto
sa ich nemusí báť. Na ľudí neútočia,
pokiaľ ich niekto neprovokuje
v blízkosti ich úľa, čo sa však na
streche Tržnice nemôže stať,“
konštatuje poslanec Tomáš Korček,
ktorý sa podieľa na aktivitách
spolku ako zakladajúci člen.
Doplníme snáď ešte toľko, že
mestský med je vďaka rozmanitosti
rastlín, na ktoré včely lietajú, chuťovo výrazný a bohatý na antibakteriálne látky.
Včely majú dolet tri až päť
kilometrov – tie „novomestské“
majú v dosahu aj zelené plochy na
Račianskom mýte, v športparku
Jama či na Kuchajde.
Novomestský okrášľovací spolok
zrealizoval aj sériu vzdelávacích
podujatí pre žiakov základných škôl.
Význam včiel sa takto snažia priblížiť
aj najmladším Novomešťanom.
Premena bunkrov na priestory pre
múzeum
Včelami však aktivity členov spolku
zďaleka nekončia: Spolupracujú
s ďalšími občianskymi združeniami,
organizujú podujatia pre ľudí, ktorí
chcú mať svoju štvrť krajšiu
a mnoho iných vecí. A niektoré
projekty vyžadujú aj tvrdú fyzickú
„robotu“: „Spolu s rešpektovanými

aktivistami z OZ Bunkre sme vyčistili
a sprístupnili dva vojenské bunkre
z prvej svetovej vojny v bratislavskom lesoparku. Bunkre boli dlhé
roky v lesoch pod zemou, takže išlo
doslova o fyzickú drinu,“ spomína
Tomáš Korček. Kaverny na Kamzíku
a nad mlynom Klepáč na Železnej
studničke dnes slúžia verejnosti aj
ako múzeum z I. svetovej vojny. Túto
aktivitu si všimli aj príslušné inštitúcie a bola dokonca nominovaná
v ankete Vojenský čin roka 2020,
ktorú zastrešuje minister obrany.
Krajšia tržnica a jej okolie
V poslednom období si veľa ľudí
všimlo zmeny k lepšiemu, čo sa týka
okolia novomestskej tržnice na
Trnavskom mýte. Aj tu ide hlavne
o aktivity týchto dvoch miestnych
poslancov: Pred tržnicou, zo strany
Krížnej ulice, vznikla zóna pre
peších, ktorá bude slúžiť aj pre
menšie kultúrne podujatia, vínne
festivaly, majáles či veľkonočné
a vianočné trhy. „Tržnicu a jej okolie
sme očistili od nelegálnych reklám,
polepov a reklamných trojnožiek.
Presadili sme odstránenie všetkých
billboardov z ikonických červených
výduchov na tržnici. V jej okolí sme
nainštalovali nové cyklostojany,
odpadkové koše aj koše na psie
exkrementy,“
bilancuje
Tomáš
Korček.
„Zabezpečili sme aj nový náter
strechy, červených výduchov aj ich
opravu. Začali sme s výmenou
rozbitých skiel na fasáde tržnice
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i s náterom fasády. V priestore okolo
tržnice sme vysadili množstvo novej
zelene,“ dopĺňa Libor Gašpierik.

revitalizácie bunkrov z I. svetovej
vojny podporili a rozbehli aj iné
projekty. Iniciovali napríklad viaceré
nové oddychové altánky a na
Kamzíku pribudlo detské ihrisko.

Členovia Novomestského okrášľovacieho spolku spoločne s Branislavom Filipovičom iniciovali aj
sprístupnenie parkovacích plôch
okolo tržnice pre Novomešťanov
z okolia. V súčasnosti sú tu pre
Novomešťanov, ktorí žijú v okolí
tržnice, k dispozícii desiatky nových
parkovacích miest. Pripravuje sa
inštalácia novej nabíjacej stanice
pre elektromobily aj výsadba ďalšej
zelene. V júni sa spolok, spolu
s občianskym združením Bratislavské Vinohrady, v ktorom sa tiež
poslanci angažujú, podieľal na organizácii
úplne prvého ročníka
Novomestského festivalu vína, ktorý
sa konal priamo pred tržnicou.
Megaobrazovka na streche tržnice
už neobťažuje
Mnohých
Bratislavčanov
roky
obťažovala megaobrazovka na
streche tržnice. Vec sa začala riešiť
najmä na základe iniciatívy týchto
dvoch poslancov. Obrazovka je už
dlhší čas vypnutá. V období
niekoľkých mesiacov bude zo
strechy úplne odstránená. Nakoľko
je obrazovka majetkom súkromnej
spoločnosti a nie mestskej časti, jej
odstránenie je zložitejšie a časovo
náročné, nakoľko je potrebné
rešpektovať
príslušné
striktné
zákonné postupy. „V najbližšej, ani
vzdialenejšej budúcnosti, samozrejme, nehrozí, žeby niekto na tržnicu
osadil niečo podobné. Zabezpečili
sme, aby organizácia, ktorá
prevádzkuje tržnicu, v budúcnosti
nehľadala žiadneho nového zmluvného partnera na takéto alebo
podobné reklamné zariadenia,“
uviedol Tomáš Korček.Poslanci
taktiež presadzujú obmedzovanie
tzv. vizuálneho smogu: Chcú, aby
postupne
mizli
billboardy
„zavesené“ na majetku mestskej
časti a v miestnom zastupiteľstve
presadili aj príslušné uznesenie.
Vinohrady a pamätihodnosti
Novomestský okrášľovací spolok
dlhodobo spolupracuje s občianskym
združením
Bratislavské
Vinohrady a s viacerými bratislavskými vinármi.

Spoločnými silami robia osvetu
o význame vinohradov v našom meste
a snažia sa o zachovanie mnohých
bratislavských viníc. Podieľali sa aj
na organizácii niekoľkých oberačiek
pre obyvateľov Nového Mesta,
ktorých takto zoznámili s viacerými
vinohradmi v Bratislave úplne zblízka.
Libor Gašpierik a Tomáš Korček sa
usilujú aj o rozširovanie zoznamu
pamätihodností mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto. Spolu
s kolegom Branislavom Filipovičom
v poslednom období presadili, aby
do zoznamu pribudli aj budovy
obchodného domu Slimák a už
spomínanej Novej tržnice (oﬁciálny
názov tržnice na Trnavskom mýte,
pozn. red.). Obidva objekty boli
vybudované podľa projektov významného slovenského architekta
Ivana Matušíka, ktorý zomrel vo
februári tohto roka. Jeho osobnosť
si chcú uctiť aj týmto spôsobom.
Tržnica i Slimák nepochybne patria
medzi najznámejšie stavby na území
našej mestskej časti. „Obchodný
dom Slimák bude vyhlásený za
pamätihodnosť v jeho pôvodnej
podobe, na základe projektu Ivana
Matušíka z roku 1957 a v rozsahu,
ako bol následne postavený medzi
rokmi 1960 a 1964. Bohužiaľ, koncom
90-tych rokov absolvoval Slimák
viaceré necitlivé úpravy a dostavby,
ktoré veľmi znehodnotili jeho
pôvodnú architektonickú kvalitu. Za
pamätihodnosť
preto
chceme
označiť iba jeho podobu pred týmito
nevhodnými zásahmi,“ vysvetľuje
Tomáš Korček. Projekt Novej tržnice
vznikal medzi rokmi 1975 - 1977,
stavali ju v rokoch 1978 až 1983. Ivan
Matušík bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov modernej povojnovej architektúry na Slovensku.
Práve Obchodný dom Slimák bol
prvým dielom, pre ktoré sa stal
známym – keď dokončil tento
projekt, mal len 27 rokov.

Členovia Novomestského okrášľovacieho spolku sa v budúcnosti chcú
naďalej venovať aj tržnici a jej
okoliu. Okrem novej nabíjacej stanice pre elektromobily a ďalšej
novej zelene chcú postupne dosiahnuť, aby celý tento priestor ožil
a stal sa o niečo krajším aj atraktívnejším. „Chceme sa ďalej podieľať
na organizovaní tematických trhov,
streetfood festivalov, výstav zameraných na umenie, divadelných predstavení pre deti a veľkonočných či
vianočných trhov,“ hovorí Libor
Gašpierik.

Libor Gašpierik je vo vinohrade
ako doma

Verejný priestor a ochrana tržnice
pred chúťkami developerov
Tomáš Korček sa ako rodený
Novomešťan a člen spolku podieľal
aj na rekonštrukcii najstaršieho
slovenského hokejbalového ihriska
– na Cádrovej ulici na Kramároch.
Aktivity
spolku
neobišli
ani
bratislavský lesopark, kde okrem

Pri oberačkách hrozna pravidelne
pomáha aj Tomáš Korček
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Keďže na tržnicu a jej najbližšie
okolie si dlhodobo „brúsia zuby“
developeri, obaja poslanci upozorňujú na hrozbu jej zbúrania
a na to, čo môže prísť potom: Ak by
tržnica bola na predaj, napríklad
z dôvodu, že údajne chátra a nie je
komerčne úspešná, kúpi ju len
niekto z väčších developerov. Ide
o veľký priestor v širšom centre
mesta, predajná cena by bola
v miliónoch eur.
„Developer by po jej kúpe chcel
rýchlu návratnosť investície plus
príslušný zisk. Samozrejme, tiež
v miliónoch eur. Potom by sme tu
mohli očakávať veľký výškový polyfunkčný projekt, ktorý by okrem
iného zahustil dopravu v celom
Novom Meste. Nehovoriac o zániku
tržnice ako jedinečného predajného
priestoru s históriou,“ konštatuje
Libor Gašpierik.
Novomestský okrášľovací spolok
nechce dopustiť takéto negatívne
premeny v rámci verejného priestoru:
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„Tlak developerov a im nápomocných politikov a podnikateľských skupín postupne silnie.
Nemôžeme sa spoliehať, že ich to
o niekoľko rokov prejde. Tržnica je,
okrem iného, jedným z posledných
architektonických skvostov nášho
mesta z 80-tych rokov. V ostatných
rokoch sa preto snažíme o zmeny,
vďaka ktorým bude priestor vnútri aj
okolo tržnice krajším a atraktívnejším nielen pre ľudí - zákazníkov, ale
aj pre predajcov,“ hovorí Tomáš
Korček.
Spolok a jeho členovia dlhodobo
zdôrazňujú potrebu ochrániť tržnicu
pred zbúraním a pred ďalšími
škodami na tomto priestore. Tržnicu
považujú za miesto, ktoré má
potenciál a ku ktorému majú ľudia
stále silný vzťah. Chcú dosiahnuť,
aby opätovne slúžila účelu, pre
ktorý bola postavená. Aby tu bol
jedinečný a príjemný priestor pre
nákupy, služby, ale aj pre kultúru
a umenie. Zostáva asi len dodať, že
im držíme palce!

Poslanci organizujú rôzne vzdelávacie podujatia aj vo vnútri tržnice

V úľoch na streche tržnice našlo domov až 200.000 včiel
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Martina Schindlerova:
Superstar je moja úžasná skúsenosť, ktorá
mi pred 18timi rokmi zmenila život
Po úspešnom účinkovaní v prvom
ročníku speváckej súťaže SuperStar
vydala dva sólové albumy „Patríme
k sebe“ (2005) a „Čo sa tu deje“
(2008). Za debutový album získala
ocenenie Platinová platňa a hudobná akadémia Aurel ho označila za
najpredávanejší album roka. Neskôr
sa z hudobnej scény stiahla, aby sa
venovala deťom a rodine. Po siedmych rokoch pripravila svoj hudobný návrat a v septembri jej vychádza
nový singel. Novomestský Večerník
sa zhováral so speváčkou Martinou
Schindlerovou.
Uškodilo vám účinkovanie v súťaži
SuperStar
v
kariére,
alebo
pomohlo? V čom?
Superstar je moja úžasná skúsenosť,
ktorá mi pred 18timi rokmi zmenila
život. Z tejto skúsenosti ťažím
dodnes v pozitívnom slova zmysle,
aj osobnostne aj profesionálne. Bol
to jeden obrovský ošiaľ, mám
nezabudnuteľné zážitky, a doteraz
mám z toho obdobia fanúšikovskú
základňu. Ďakujem za tento čas
v mojom živote, aj za priateľstvá
a vzťahy z tohto obdobia.
Vydavateľstvá údajne nechceli
vydávať albumy od interpretov,
ktorí sa tejto súťaže zúčastnili...
Zmenilo sa to?
Mám práve opačnú skúsenosť.
Všetci z fachu s nami chceli

spolupracovať :). Z môjho pohľadu
to sú všetko výhovorky, my sme si
napríklad založili vlastné vydavateľstvo, lebo keď sa chce, všetko
sa dá. Keď sa rozhodneš, naozaj
rozhodneš pre čokoľvek čo sa týka
teba samého, tak to dosiahneš.
Akými piesňami chcete osloviť
publikum? Náročnejším štýlom,
alebo
stredným
väčšinovým
prúdom? Chystáte nový album?
Jediným mojim kritériom je, že tie
piesne milujem spievať. To je celé.
Keď cítim pri spievaní radosť, verím,
že ju viem aj odovzdať, a o to ide.
V septembri vydáme môj ďalší singel
Šiesty zmysel, ktorý sme zložili na
motív Jamesa Bonda. Natočili sme
videoklip s veľkou produkciou,
a mám pocit, že každou ďalšou
piesňou sa prekonávame, či už
zvukom, alebo vizuálom. Už sa
teším, keď pieseň v septembri
zverejníme, a keď si ju zahráme
s kapelou na vystúpeniach.

Mali ste takmer 10 ročnú koncertnú
prestávku. Na pódiách ale vystupujete od svojich 6-tich rokov. Chýbalo vám koncertné pódium a vystúpenia počas pandémie koronavírusu?
Pódium a publikum sú pre mňa
vyživujúce, potrebujem svoju pravidelnú dávku, ale keď boli deti malé,
vnímala som, že ma potrebujú
doma, aby mohli byť v kľude. Je to
otázka priorít, ale dnes už mám deti
„veľkáčov“, a situácia je iná, môžem
sa realizovať aj ja.

Na tom aké sú piesne, veľmi závisí
aj, kto je ich autorom. Kto vám píše
hudbu?
Spolupracujem už na treťom singli
s LittleBeat studio, kde tvorí tzv.
Veľký Maxo a Malý Maxo :). Sú to
frajeri jednoducho :), dokážu tvoriť
na mieru, rozumieme si.
autor foto: Michal Babčan
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Ako si udržiavate hlas v kondícii?
Láka vás muzikálový spev?
Spievam
pravidelne,
mám
skúšobňu, kde skúšame repertoár
na vystúpenia, a novú tvorbu. Spev
je prirodzenou súčasťou mojich dní.
Muzikály som zatiaľ nevyskúšala, ale
nikdy nehovor nikdy :).
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?
Verím, že každý nový priestor pre
kultúru je vítaný, teším sa z tejto
iniciatívy a aj na výsledok.
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?
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Som skôr mestský typ, ktorý má rád
prírodu, a zdravý životný štýl :). Skôr
by som to tak povedala, že mám
rada konkrétne našu mačku
z útulku. Je to prvá mačka v mojom
okolí, a našu mačku majú radi všetci,
ktorí ju spoznajú. Je výnimočná,
rada sa kúpe, striháme ju, spí
s dcérou v posteli, najradšej sa nosí
u detí pod pazuchou. Odkedy ju
máme, myslím si, že každé dieťa by
malo mať svoju mačku :).
Čím ste chceli byť ako dieťa. A ako
ste sa dostali k spevu? Vyštudovali
ste právo a pôsobíte na Univerzite
Komenského, ako pedagóg... Ako sa
umelkyňa dostane k právu?
Odmalička som chcela spievať. To že
učím na Univerzite, je jeden
z mnohých paradoxov v mojom
živote. Nikdy som nebola ten študijný typ, ktorý rád študuje aj navyše,
a prihlásila som sa na doktorandské
štúdium na Univerzitu Komenského
nie kvôli titulu za menom, ale hlavne
preto, lebo som mala potrebu sa
socializovať. V rámci doktoautor foto: Michal Babčan

randského štúdia je povinná aj
pedagogická činnosť, v ktorej teraz
pokračujem aj po ukončení štúdia
ako
zamestnanec
Univerzity
Komenského, lebo mi študenti
a kolektív kolegov prirástli k srdcu :).
Máte 9-ročnú dcéru a 8-ročného
syna, ostáva vám čas aj na koníčky,
okrem hudby?
Snažím sa pravidelne cvičiť, lebo
potom sa cítim výrazne lepšie
a silnejšia aj fyzicky, aj psychicky.
A okrem toho sa už venujem vo
voľnom čase iba svojim blízkym.
Ďakujeme za rozhovor.

SÚŤAŽ O
ALBUM
Milí čitatelia,
vystrihnite do 31. októbra 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 ak radšej používate email,
napíšte šéfredaktorovi správu
na adresu marian@luha.sk.
Odpovedzte na otázky: Čo by ste
na Novomestskom Večerníku
zlepšili a čo sa Vám páči?
Piatich z vás vyžrebujeme a obdarujeme exkluzívnym debutovým
albumom Martiny Schindlerovej,
a jedného, ktorý získa sadu 5
kníh o Bratislave z pera Pavla
Dvořáka.

KUPÓN
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nezažívajú v online priestore na
mobiloch,
herných
konzolách,
proste tie skutočné veci sa dajú zažiť
len v skutočnom živote a na uliciach,
preto som sa rozhodol ísť za tým aby
projekt IHRISKO bol aj v Novom
Meste.

PhDr. Branislav Filipovič,
MBA (foto: archív B.F.)

Branislav Filipovič:

Robota ma baví, rád by som
pokračoval ak mi susedia
dajú možnosť
Vďaka projektu IHRISKO spoločnosti
IMMOCAP a aktivite vicestarostu
PhDr. Branislava Filipoviča, MBA,
vzniklo v mestskej časti Nové Mesto
vo vnútro bloku na Kalinčiakovej
ulici prvé nové revitalizované ihrisko, ktoré zatraktívnili pre mládež
a vdýchli mu nový život.
Ako vicestarosta pôsobí Branislav
Filipovič v Novom Meste iba necelý
rok a už upútal pozornosť svojou
výraznou aktivitou v prospech
obyvateľov mestskej časti.
Intenzívne sa tiež zapája do revitalizácie Novej tržnice a jej okolia,
podieľal sa na otváraní jej nových
prevádzok, podľa dizajn manuálu,
a vďaka jeho návrhom sa postupne
zapisujú významné stavby v Novom
Meste do zoznamu pamätihodností
mestskej časti. Doposiaľ vyriešil,
podľa vlastných slov, viac ako 200
podnetov od obyvateľov.
Všimli sme si novo vymaľované
ihrisko vo vnútro bloku na Kalinčiakovej, čo Vás viedlo k tomuto
projektu?
Projekt IHRISKO som riešil od jesene
2021, mne osobne chýbajú deti na
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ihriskách a uliciach. Za mojich čias
sme ako deti trávili väčšinu svojho
času práve vonku. Tam sme zažili
svoje prvé kamarátstva, platonické
lásky, ale aj sklamania.
Všetko toto nás formovalo do toho
aký sme a čím sme sa stali. Z môjho
pohľadu sú to dôležité zážitky, na
ktoré si radi spomenieme aj dnes.
Dnešný svet detí je plný elektroniky
a online priestoru.
V dnešných časoch deťom chýba
sociálny kontakt, ktorý ich naučí do
života mnohému od zoznamovania,
výmenu
informácií,
drobných
škriepok a kamarátstva na celý
život, o prvej láske nehovoriac.
Za mojich čias sme ako deti sedávali
na prašiaku, lavičkách, hrali hokej,
futbal, vybíjanú, skákali škôlku,
gumu, ale robili sme aj neplechu.
Keď hovoríte o nepleche, teda
vyvádzaní v detstve, čo také ste
robili vy keď ste boli ešte dieťa?
Ako dieťa som bol veľmi živý, od
vymýšľania s prakom, kušou až po
futbal a rozbité okno a šarvátky. No
a toto sú tie zážitky, ktoré naše deti

Prvé rokovania s realizátorom boli
telefonické a môj zámer sa páčil
starostovi Rudolfovi Kusému a aj
vicestarostovi Petrovi Vaškovičovi,
zhodli sme sa, že aj toto môže byť
cesta ako deti dostať von a zo všednej veci urobíme nevšednú.
Pozvanie na úrad prijal realizátor
projektu pán Mário Bihary, začali
rokovania a vznikli prvé návrhy ku
graﬁke povrchu.
Kto projekt platil a prečo ste začali
realizovať projekt na Tehelnom
poli?
Pôvodný zámer bol urobiť dve
ihriská v Novom Meste, s realizátorom sme absolvovali obhliadku
povrchov na Tehelnom poli a na
Teplickej ulici, kde bol aj Peter
Vaškovič, než odišiel z funkcie
vicestarostu.
Čiže zámer bol cez leto urobiť obe
ihriská. Mimochodom na Teplickej
som znovu osadil basketbalové
koše, ktoré tam neboli nakoľko sa
jeden pán sťažoval na hru na
ihrisku. Stojím si za tým, že ihrisko
má byť plné detí a šport im prospeje, tiež aj kontakt s rovesníkmi
a okolím.
Prečo ste teda nezrealizovali obe
ihriská?
Na júnovom zastupiteľstve sa žiaľ
zmietlo zo stola cez 30 bodov rokovania a jeden klub predniesol
zmenu rokovacieho poriadku, kde
odpálil aj ﬁnancovanie týchto
projektov, čo mi skomplikovalo
značne situáciu a musel som hľadať
iné
zdroje
ﬁnancovania
pre
novomestské deti, čiže projekt
IHRISKO.
Zámer sa Vám podaril, čiže ste
ﬁnancovanie zabezpečili, ako sa
Vám to nakoniec podarilo?
Oslovil som spoločnosť IMMOCAP, tá
mi vyhovela za čo im veľmi pekne
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ďakujem, rovnako vyhoveli aj pri
chýbajúcom chodníku na Vajnorskej,
na ktorý mesto zabudlo, keď
prerábali a zobrali chodník od
Škultétyho, teda popri ceste až po
vchod do podchodu Trnavské mýto,
vtedy aj teraz som ich poprosil či
budú dobrý sused a či by vedeli
zaﬁnancovať projekt IHRISKO a oni
vyhoveli rovnako ako pri tom chodníku, ktorý na pár rokov nahradilo
blato a vychodená tráva.
Akú máte odozvu od susedov na
tento projekt?
Pri realizácií bol problém, keď
obyvateľ z jedného prenajatého
bytu začal po chlapoch čo realizovali projekt IHRISKO, hádzať vajíčka a
slovne ich napádať, že chce mať
kľud, zavolala sa preto policajná
hliadka a bol potom už kľud. Ostatným susedom, čo mám spätnú
väzbu, sa projekt páči, na ihrisko
chodia deti aj starší chalani a tak
mám radosť, že to čo robím ja
a ľudia so mnou, má význam.
Ste vo funkcii vicestarostu Nového
Mesta-Bratislava jeden rok, prečo
ste funkciu zobral a čo tomu predchádzalo?
Áno, je to už rok čo som zobral funkciu vicestarostu Nového Mesta,
pôvodne mal funkciu zastávať
Richard Mikulec, ale ten odporučil
mňa a tak isto ma s ním podporilo
spolu 15 poslancov zastupiteľstva.
Po Richardovi Mikulcovi som vo
februári prebral predsedu klubu
Žijem Novým Mestom, kde sú a boli
poslanci Edita Pfuntner, Richard
Mikulec, Stanislav Winkler, Peter
Vaškovič, Martin Lovich, Vladimír
Volf a náš žiaľ zosnulý priateľ
a kolega Pavol Dubček, ktorého
v klube nahradil Ľubomír Kuzma ako
náhradník za volebný obvod Tehelné pole a Pasienky.
Ako vidíte teraz z opačnej strany
prácu ľudí na úrade a celý proces
fungovania úradu?
V prvom rade musím povedať, že
som naskočil do rozbehnutého
vlaku a funkciu som zobral len na 13
mesiacov do volieb, ktoré budú 29.
októbra 2022. Môj pohľad na ľudí na
úrade sa samozrejme zmenil, nie len
pre to že som k nim bližšie, ale aj pre
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povinnosti, ktoré všetci máme.

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

Keď som nastúpil do funkcie poslanca tak som prešiel celý úrad,
zaklopal na každé dvere a predstavil
som sa. Ľudia boli z toho v šoku,
lebo to nezažili roky. Z môjho pohľadu to bol normálny krok, čiže keď
som zobral funkciu zástupcu starostu už ma ľudia poznali.
Poverenie od pána starostu som
dostal na zastupovanie v oblasti
parkovania, životného prostredia,
verejného poriadku a sociálnych
vecí.
Čo ste urobili ako prvé vo funkcii
zástupcu starostu?
Ako prvé som požiadal o peniaze na
upgrade softwaru pri výmeroch,
poplatkoch a daniach, kde som
pridal pre rýchlu platbu QR kód,
následne som pritiahol do Nového
mesta prvý food fest na Kuchajde.
Uvedomil som si, že ľudom najviac
vadí, že ide na úradoch všetko
pomalšie ako v súkromnej sfére a je
to tak. Byrokracia nie je len k ľudom,
ale aj v štátnom aparáte a dokonca
medzi samosprávami, úradmi atď..
Z môjho pohľadu by to malo fungovať na štátnych ﬁrmách a spoluprácach medzi nimi, odbúralo by sa
dozrievanie úradníkov a spomenutá
byrokracia medzi úradmi. Odbočil
som za čo sa ospravedlňujem. Keď
som nastúpil na úrade tak som si
povedal, že budem vicestarosta
ktorý si na seba reálne zarobí, oslovil som spoločnosti na doručovanie
zásielok aby som zlepšil občiansku
vybavenosť, výsledok sú boxy od
Packety, na stretnutia so mnou
chodil Peter Vaškovič ako kolega
vicestarosta, ktorý v júni skončil a sa
nedočkal výsledku, ten prišiel po 9
mesiacoch.
Ak ste si všimli, tak som dal do
rozpočtu rampy a podarilo sa mi
navrátiť parkovisko pri Tržnici pod
mestskú časť, dnes ho prevádzkuje
Ekopodnik v skúšobnej prevádzke.
Čiže som vymyslel dva projekty,
ktoré prinášajú zisk mestskej časti
a predtým ho mestská časť nemala
a rovno som si na seba zarobil, lebo
to ostane aj po mne a mojom odchode z funkcie zástupcu starostu.

Zdroj foto: Ihrisko,
FB/Mário Bihary
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Mimo iného je stále čo riešiť, dal
som upraviť VZN o predaji na Kuchajde, lebo tam bol nezmysel a predaj
fungoval len od mája do septembra.
Pripravil, upravil a navrhol som
viacero VZN (pozn.: všeobecne
záväzných nariadení).
Dúfam že mi prejde nové VZN
o evidencií a hlásení žúmp v rodinných domoch, to mi totiž pre veľa
bodov a politickému boju, stiahli
kolegovia, lebo veď pred voľbami
treba robiť „caviky“.
Navrhol som parkovisko za Filiálkou
pri Istropolise a vyjednal ako
dočasnú náhradu s developerom
pre ľudí z UNITASU. Dal som návrh
na kompenzáciu príspevkov pre
deti, ktoré nemohla zobrať mestská
časť do škôlky.
Umiestnil som množstvo nových
pouličných košov, aby sme vytvorili
podmienky pre čistejšie ulice. Spolu
s kolegom sme predložili návrh na
umiestnenie kontajnerov na elektro
odpad v Novom Meste.
Priniesol som s iným kolegom dve
nové sociálne pomoci pre sociálne
slabších, projekt „Daruj radosť“
s kolegom Weissom a pre ľudí, ktorý
sú odkázaní na sociálnu výdajňu
som zabezpečil kapry, aby mali
tradičnú
Slovenskú
vianočnú
večeru.

Spolu s kolegami Tomášom Korčekom a Liborom Gašpierikom som sa
aktívne podieľal na obnove našej
Tržnice a v spolupráci s kolegami
sme zaradili niekoľko desiatok
pamiatok medzi pamätihodnosti,
túto skvelú myšlienku odkukal aj iný
kolega, aby mohol s nami súperiť.
Po rokoch sa mi podarilo pripraviť
rozpočet tak, aby každý poslanecký
klub s ním súhlasil a schválili sme
ho bez rozpočtového provizória.
Zaradil som peniaze do rozpočtu na
obnovu Lanovky a spoločne sme ho
s kolegami schválili za čo im ďakujem.
Bol som hlavným bojovníkom pri
presadzovaní jednej zóny parkovania v Novom Meste, aby sa
Novomešťan nestal cudzincom
a nemusel si platiť hodinové
parkovné, to ma samozrejme stálo
aj množstvo hejtu a dostal som
politických súperov, ktorí mi to
nevedia odpustiť.
Navrhol som prvé ihrisko pre handicapované deti v Novom Meste
a spolu s kolegom Vaškovičom sme
ho presadili u developera, dnes je
súčasťou Urban Residence.
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Priniesol som projekt IHRISKO do
Nového Mesta a zatraktívnil som
deťom priestor na hranie, aby mohli
zažiť priateľstvá aj mimo online
sveta. Robota ma baví a vyriešil som
cez 200 podnetov od občanov za
volebné obdobie a rád by som
pokračoval, ak mi susedia dajú
možnosť.
Pôjdete kandidovať v jesenných
voľbách?
Veľa krát som váhal, ale rozhodol
som sa, že pôjdem kandidovať. Nie
som straník a verím v podporu
u susedov, čiže kandidujem ako
nezávislý vo voľbách. Zozbieral som
si
podpisy
vďaka
susedom,
priateľom, dobrovoľníkom a kandidujem na poslanca aj starostu
v Novom Meste.
Pozerám sa nato tak, že ak chce
niekto pracovať pre ľudí, tak by si
mal podať kandidatúru aj na obyčajného poslanca, nie len na najvyššiu
funkciu, tam si to ľudia ľahko overia,
či mu ide o post alebo prácu, lebo
kandidovať iba za poslanca je práca
bez funkcie.
Ďakujeme za rozhovor.

Člen Rotary Clubu Bratislava Patrik Herman, starosta Rudolf Kusý a vicestarosta Branislav Filipovič pri
rozdávaní vianočných kaprov (zdroj foto: Fibra print)
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Novomestskí poslanci spustili petíciu za
zachovanie Polikliniky Tehelná
Viacerí poslanci mestskej časti
spoločne so starostom bojujú za
záchranu Polikliniky Tehelná. Tá
bola postavená v rokoch 1976 až
1986 podľa projektu architekta
Viktora Šišoláka ako súčasť Ústavu
národného zdravia mesta Bratislavy.
V minulosti sa o jej kúpu zaujímala
aj ﬁnančná a developerská skupina
Penta.
Spoločne zostavili petíciu na jej
záchranu a za niekoľko týždňov
získali podporu viac ako 5000
obyvateľov. „Žiadame o zrušenie
súťaže na predaj polikliniky Tehelná
a o jej zachovanie ako zdravotníckeho zariadenia s jestvujúcimi všeobecnými a odbornými ambulanciami
poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť širokej verejnosti, najmä
obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,“ uviedli.
„Rezort
hospodárstva
ponúkol
budovu polikliniky na predaj
v prvom kole Ministerstvu zdravotníctva SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Hlavnému mestu
Bratislava a Miestnemu úradu
Bratislava – Nové Mesto. Oslovené
organizácie buď potvrdili, že nemajú
o kúpu záujem alebo sa k ponuke
nevyjadrili,“ uviedla spoločnosť MH
Manažment, a. s., ktorá je jediným
akcionárom Polikliniky Tehelná a.s.
Spoločnosť MH Manažment, a. s.,
ktorá je nástupníckou organizáciou

po zaniknutom Fonde národného
majetku SR a patrí v súčasnosti do
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v súlade so stratégiou
ukončovania svojej činnosti chce
odpredať budovu Polikliniky Tehelná aj s príslušnými lukratívnymi
okolitými pozemkami. Iniciatíva
ministerstva hospodárstva
na
odpredaj polikliniky vznikla v čase,
keď bol ministrom predseda
politickej strany SaS Richard Sulík.
Ten sa pre médiá vyjadril, že
ﬁnančné prostriedky za jej predaj
chce použiť mimo Bratislavy, a to na
rekonštrukciu kúpeľov Sliač. Verejná súťaž bola vyhlásená v lete
a ponuky môžu záujemcovia predkladať až do 22.11.2022. Minimálna
kúpna cena bola stanovená na 14
770 000 Eur s DPH.
Budova polikliniky je vo viacerých
častiach v havarijnom stave a vyžaduje si veľké investície do
rekonštrukcie. Len na urgentné
sanácie je potrebná suma okolo
milión eur. Poliklinika Tehelná sa
predáva nie ako zdravotnícke
zariadenie, ale ako budova, teda bez
povinnosti dlhodobo zachovať
polikliniku.
Medzi poslancami, ktorí stoja za
petíciou, sú i dvaja najaktívnejší
miestni poslanci JUDr. Tomáš
Korček, PhD. LL.M. a vicestarosta
mestskej časti PhDr. Branislav
Filipovič,
MBA.
Novomestský

Večerník u nich zisťoval ďalšie
podrobnosti.
„Jednoznačne požadujeme právne
garancie na dlhodobé zachovanie
polikliniky pre potreby Novomešťanov a ostatných Bratislavčanov
minimálne v súčasnom rozsahu
poskytovania zdravotníckej starostlivosti.
Návrh zverejnenej kúpnej
zmluvy na Polikliniku Tehelná,
obsahuje totiž len záväzok kupujúceho nevypovedať a bez dohody
s príslušným nájomcom nezmeniť
podmienky upravené v jestvujúcich
nájomných zmluvách iba po dobu
1 roka odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim. Po uplynutí tejto lehoty môže nový vlastník
polikliniky vypovedať súčasné
nájomné zmluvy lekárom a polikliniku následne zrušiť, či dokonca aj
zbúrať. Ak si zoberieme o aké
lukratívne územie ide a aké máme
v Bratislave skúsenosti s rôznymi
ﬁnančnými skupinami a developermi, musíme byť nanajvýš obozretní“,
uviedol Tomáš Korček.
„Petíciu sme s kolegami spustili,
nakoľko
chceme
zabezpečiť
dlhodobé zachovanie funkčnosti
polikliniky pre susedov a obyvateľov
Nového Mesta a Bratislavy. Neušiel
nám ani zámer ďalšej štátnej
spoločnosti
predať
Železničnú
polikliniku na Trnavskom mýte.
Nemôžeme si dovoliť prísť o obe
polikliniky a tým znemožniť prístup

14 POLIKLINIKA TEHELNÁ
K zdravotnej starostlivosti našim
Novomešťanom a Bratislavčanom.
Ak si zoberiete súčasný demograﬁcký vývoj, tak práve takáto
obslužnosť
bude
jednoznačne
potrebná do budúcnosti a to ešte vo
väčšom meradle, nakoľko nám
obyvateľstvo starne a s tým sú
samozrejme spojené aj zvýšené
nároky na rozsah a dostupnosť kvalitnej zdravotníckej starostlivosti.
Preto sme žiadali, aby práva
a povinnosti k budove polikliniky
prešli na nového vlastníka tiež
s povinnosťou zachovania zdravotníckych služieb aj so súčasnými
odbornými ambulanciami a špecialistami po dobu najmenej 30 rokov.
Žiaľ táto naša požiadavka nebola zo
strany zástupcov ministerstva
hospodárstva akceptovaná“, uviedol Branislav Filipovič.

„Mestská časť si sama bohužiaľ
kúpu polikliniky nemôže za
súčasných podmienok nastavených
zástupcami ministerstva hospodárstva dovoliť, nie že by nechcela, ale
nemá potrebné ﬁnančné zdroje,
ktorými by vedela vykryť ﬁnančnú
náročnosť
takéhoto
veľkého
projektu. Ročné príjmy bežného
rozpočtu Nového Mesta sú na úrovni
cca 24 miliónov eur. Na miestnom
zastupiteľstve sme tiež ako poslanci
odsúhlasili budúci zámer vziať si
úver na nové kapacity našich škôl a
škôlok, preﬁnancovanie dotácií,
výstavbu nového Ekopodniku. Ak si
zoberieme, že už súčasný stav
polikliniky je dosť žalostný, nakoľko
štát do budovy dlhodobo neinvestoval potrebné ﬁnancie, môj
odhad potrebných investícií je
minimálne v rozsahu 3 až 5 miliónov
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eur. To by bola avšak neudržateľná
záťaž pre našu mestskú časť aj
s ohľadom na skutočnosť, že budúci
rok prídeme o cca milión eur príjmov
z dôvodu prijatého balíčka vlády.
Teda tvrdenie niektorých predstaviteľov politických strán a ich
kandidátov, že na to mestská časť
má, je len dôkazom amaterizmu
a nespôsobilosti na zodpovedný
výkon verejnej funkcie. Chcem
zdôrazniť, že o kúpu polikliniky
neprejavilo záujem tiež hlavné
mesto a samosprávny kraj, pričom
ich
rozpočty
sú
viac
ako
desaťnásobné oproti rozpočtu našej
mestskej časti. Zvlášť zarážajúce je
to pri Bratislavskom samosprávnom
kraji, ktorý vlastní a prenajíma
viaceré
objekty
zdravotníckej
starostlivosti vrátane polikliník“
doplnil Branislav Filipovič.
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Zoznam novomestských pamätihodností sa rozšíri
o „Kukuricu“ a o bunker z 2. svetovej vojny
Miestne zastupiteľstvo schválilo
ďalšie
rozšírenie
zoznamu
novomestských
pamätihodností.
Zoznam sa rozšíri aj o budovu
ubytovacieho zariadenia Hviezda
Ozbrojených síl SR, hovorovo
nazývanú aj „Kukurica,“ ktorá sa
nachádza v uzatvorenom areáli
Ministerstva
obrany
SR
na
Kukučínovej ulici a tiež o bunker z 2.
svetovej vojny, ktorý nájdeme
v areáli Dopravného podniku
Bratislava a v minulosti slúžil ako
úkryt pre vedenie vtedajšieho
chemického závodu Dynamit Nobel
(dnešný Istrochem).
Návrh, aby sa práve tieto dva objekty stali novými novomestskými
pamätihodnosťami podporili na
miestnom zastupiteľstve aj členovia
Novomestského
okrášľovacieho
spolku, ktorí sú zároveň miestni
poslanci JUDr. Tomáš Korček, PhDr.
Branislav Filipovič, MBA a Ing. Libor
Gašpierik.
Práve najmä vďaka ich iniciatíve sa
postupne rozširuje a aktualizuje
zoznam novomestských pamätihodností. Spoločne doteraz presadili,
aby boli do neho zaradené významné novomestské stavby ako budova
Novej tržnice a obchodného domu
Slimák (v pôvodnom rozsahu), vila
z obdobia druhej svetovej vojny,
ktorá sa nachádza na Jurajovom
dvore, bývalý vojenský bunker pri
Lidli na Račianskej ulici, niekdajšia
čerpacia stanica bratov Zikmundovcov na Račianskej ulici, ktorá bola

najstaršou zachovanou budovou
čerpacej stanice pohonných hmôt
na Slovensku,
ako aj bývalá
výpravná budova železničnej stanice Bratislava – Filiálka.

vyhral len ako 26 ročný. V čase jej
vzniku bolo problémom postaviť tak
vysokú budovu, nakoľko sa vtedy
vyrábali iba žeriavy, ktoré dosiahli
len do výšky desiateho poschodia.

„Vo svojom voľnom čase sa venujeme
dokumentácii,
záchrane
a revitalizáciu historických pamiatok, ktoré sa nachádzajú na území
našej mestskej časti. Takto sa nám
napríklad v spolupráci s občianskym
združením Bunkre podarilo revitalizovať dve vojenské kaverny z obdobia prvej svetovej vojny a premeniť ich
na múzeum prvej svetovej vojny,“
vysvetľuje Tomáš Korček.

Budova slúžila až do roku 1989
študentom a pedagógom Vojenskej
politickej akadémie. Po roku 1989
bola ubytovňou Vysokej vojenskej
pedagogickej školy. Neskôr fungovala ako ubytovňa rezortu Ministerstva obrany SR s kapacitou pre 2600
osôb. Ubytovanie v Hviezde bolo
riešené bunkovým systémom, na
jednotlivých
poschodiach
sa
nachádzalo 17 miestností so
spoločnými toaletami a sprchami.
V „Kukurici“ je zaujímavé najmä
riešenie izieb, ktoré nie sú
obdĺžnikové
ako
v
bežných
hotelových izbách, ale majú kónický
tvar.

„Vo svojej činnosti chceme ďalej
pokračovať a už pripravujeme aj
ďalšie návrhy a revitalizácie
novomestských historických pamiatok. Naša mestská časť sa síce
nazýva Nové Mesto, ale svojou
činnosťou a návrhmi chceme
poukázať na to, že má aj bohatú,
zaujímavú a inšpirujúcu históriu,
ktorú si treba pripomínať,“ doplnil
Branislav Filipovič.
Budova legendárnej „Kukurice“ bola
postavená
v roku 1977 ako
rezidenčná výšková budova s výškou 82 metrov. V čase jej vzniku bola
najvyššou obytnou budovou v Bratislave a najvyššou budovou okrúhleho pôdorysu v Európe.
Autorom projektu stavby je významný slovenský architekt Ján Strcula,
ktorý súťaž na jej projektovanie

Na prízemí mohli ubytovaní využiť
reštauráciu s barom. Budova nebola
od roku 1989 ani raz komplexnejšie
zrekonštruovaná. Ministerstvo obrany v máji informovalo o tom, že ju
čaká komplexná rekonštrukcia,
ktorej predpokladané náklady dosiahnu výšku až 34,8 miliónov eur.
So zhoršujúcim sa technickým
stavom sa budova postupne
vyprázdňovala, až bola nakoniec
v roku 2017 úplne uzatvorená. Začiatok rekonštrukcie sa predpokladá
v roku 2023. Práce by mali trvať do
roku 2025.

