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Milí Novomešťania, priatelia, susedia,

Nové Mesto má za sebou dvanásť dôležitých rokov. 
Dvanásť rokov, počas ktorých sa nám z neho podarilo 
urobiť bezpochyby krajšie a lepšie miesto pre život. 
Som veľmi rád, že som mohol byť pri tomto zlomovom 
období a stáť a pomáhať z pozície starostu pri kľúčových 
zmenách v našej mestskej časti. Máme spoločne 
za sebou krásny a úspešný príbeh s konkrétnymi 
výsledkami, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Zmodernizované školy a škôlky, nové parky, detské ihriská a športoviská, 
viac zelene, lepšie sociálne služby, vydarené komunitné projekty, 
zodpovedné a transparentné hospodárenie, moderné proklientské 
riešenia a mnoho a mnoho ďalších zmien a úspechov, ktoré sumarizujeme 
v brožúrke, ktorú práve držíte v rukách. Dvanásť rokov tvrdej a poctivej 
roboty. 

Ktosi ma upozornil, že dvanástka má v numerológii silný symbolický 
význam. Znamená, že niečo sa blíži ku koncu, uzatvára určitú životnú 
kapitolu a zároveň smeruje k novému začiatku a otvára dvere novým 
príležitostiam. Tri volebné obdobia, ktoré prekrývajú našich spoločných 
dvanásť rokov, možno určite označiť za dôležitú kapitolu života našej 
mestskej časti, na ktorú môže úspešne nadviazať nová. 

Nové Mesto odovzdávam pripravené na ďalšie veľké výzvy, ktoré sme 
rozbehli. Získali sme milióny eur z Európskej únie, ktoré sú zárukou jeho 
ďalšieho rozvoja. Nový starosta či starostka tak od nás dostanú do rúk 
všetko pre to, aby náš úspešný príbeh mohol pokračovať: dobre pripravené 
projekty, kvalitných kolegov a schválené peniaze na investície.

Aj reč čísel napovedá, že je čas posunúť sa ďalej. Neznamená to však 
opustiť Nové Mesto. Práve naopak – aj ďalej preň slúžiť z pozície primátora 
Bratislavy, ktorej je Nové Mesto súčasťou. Lebo lepšia a krajšia Bratislava 
znamená aj ešte lepšie a ešte krajšie Nové Mesto. Verím, že dostanem túto 
príležitosť.  

Ďakujem Vám za tých 12 rokov a za možnosť byť Vaším starostom.  
Je to pre mňa česť a práca, ktorú mám rád. Aj vďaka Vám.

Rudolf Kusý 
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ZÁKLADNÉ 
ŠKOLY
Novomestské základné školy sú roky zárukou kvalitného 
vzdelania. Dosahujú výborné výsledky v celoštátnych 
porovnávacích testoch či rôznych súťažiach. Ponúkajú kvalitnú 
výučbu cudzích jazykov. Poskytujú priestor na rozvoj dieťaťa 
v športe, umení, či v iných zručnostiach. Kvalitní pedagógovia sú 
samozrejmosťou, rovnako ako vynovené a bezpečné prostredie 
našich škôl, do ktorého sme v uplynulých rokoch veľa investovali 
a v inováciách pokračujeme aj naďalej.

Pred dvanástimi rokmi sme spustili miliónové investície, 
ktoré zmenili základné školy v Novom Meste na nepoznanie. 
Rozširujeme kapacity škôl, vymenili sme okná, zrekonštruovali 
strechy, zateplili budovy, zmodernizovali telocvične, kuchyne 
aj jedálne, vybudovali krásne športové areály, urobili dôležité 
opatrenia, ktoré znižujú náklady na vykurovanie a energie.

A pokračujeme ďalej! Trend je totiž jasný – záujem žiakov o naše 
školy je z roka na rok väčší. Keď v školskom roku 2010/2011 sme 
mali v 115 triedach 2304 žiakov, v školskom roku 2021/2022 to 
bolo už o tisíc viac – v 148 triedach našich ôsmich základných 
škôl sa učilo 3274 žiakov. Aj preto pracujeme na modernizácii 
a rozšírení našich škôl o ďalšie triedy. Či už na Kramároch alebo 
v Dimitrovke. 
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●	 Kompletne sme zrekonštruovali 
budovy našej najväčšej školy

●	 Vymenili sme okná, zateplili 
a vybudovali novú fasádu 
a strechu

●	 Zrekonštruovali sme vonkajšie 
priestory pred školou

●	 Zrekonštruovali sme jedáleň 
a kuchyňu, vrátane vybavenia

●	 Vybudovali sme nové kúrenie 
so samostatnou kotolňou 
a odpojili jedáleň od budovy 
školy

●	 Nová výmenníková stanica

●	 Vybudovali sme  
workoutové ihrisko

●	 Vybudovali sme bežecký ovál 

●	 Multifunkčné ihrisko

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ZA KASÁRŇOU

#1
Základné školy
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●	 Budova školy dostala novú 
fasádu a zateplili sme ju

●	 Zrekonštruovali sme strechu

●	 Vymenili sme okná

●	 Nepekný poškodený sklobetón, 
cez ktorý prefukovalo, sme 
nahradili dvojsklom, ktoré 
prepúšťa veľa svetla

●	 Zrekonštruovali sme časť 
sociálnych zariadení

●	 Vybudovali sme odborné 
učebne pre biológiu a chémiu 
a jazyky

●	 V roku 2021 sme si prenajatú 
časť budovy zobrali späť 
a navýšili kapacitu detí v škole

●	 Rekonštruujeme vonkajší 
športový areál a pripravená je 
aj modernizácia telocvične 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
RIAZANSKÁ

#2
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●	 Škole sme vybudovali novú strechu, fasádu a zateplili ju

●	 Zrekonštruovali sme kuchyňu

●	 Zachránili sme telocvičňu

●	 Zrekonštruovali sme vonkajší športový areál školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ODBORÁRSKA

#3
Základné školy
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●	 Vymenili sme okná 
a kompletne zateplili 
a zrekonštruovali strechu školy

●	 Odpojili sme vykurovanie 
školy od bytov a jedálne, čo 
prináša úsporu a vyregulovali 
vykurovanie 

●	 Vybudovali sme novú 
výmenníkovú stanicu, ktorá je 
doplnená solárnymi panelmi

●	 Vymenili sme nefunkčné 
radiátory a osadili nové ventily

●	 Zrekonštruovali sme toalety 
a sprchy pri telocvični

●	 Vybudovali sme polytechnickú 
učebňu

●	 Kompletne sme zrekonštruovali 
športový areál Pionierska, 
ktorý patrí aj ZŠ

●	 Zrekonštruovali sme kuchyňu

●	 V priestoroch, ktoré mala 
donedávna prenajaté 
súkromná firma, sme 
vybudovali tri nové triedy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
SIBÍRSKA

#4
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●	 Zrekonštruovali sme fasádu a strechu a školu sme zateplili

●	 Vymenili sme na budove školy okná

●	 Zrekonštruovali sme kúrenie odpojením  
výmenníkovej stanice od sídliska

●	 Vybudovali sme moderné multifunkčné ihrisko  
v areáli školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ČESKÁ

#5
Základné školy
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●	 Máme kompletne vynovený 
športový areál školy 
s najmodernejším ihriskom 
s umelou trávou a chladením 
pri základnej škole na 
Slovensku, ktoré spĺňa aj 
štandardy UEFA

●	 Zrekonštruovali sme vstup  
do školy

●	 Vymenili sme okná,  
stropný podhľad a podlahy

●	 Zrekonštruovali sme rozvody 
tepla a elektriny, osadili nové 
ventily na radiátory 

●	 Zrekonštruovali sme kuchyňu 
a chodník pred školou

●	 Sprevádzkovali sme 
klimatizáciu a zaviedli  
unikátny systém vetrania  
oxidu uhličitého v triedach

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
KALINČIAKOVA

#6
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●	 Vybudovali sme dve nadstavby 
základnej školy, v ktorých 
pribudli nové triedy

●	 Vybudovali sme novú malú 
telocvičňu, ktorú dovtedy  
škola vôbec nemala

●	 Opravili sme strechu

●	 Vymenili sme okná  
na budove školy

●	 Vybudovali sme  
počítačovú učebňu

●	 Zmodernizovali sme  
kuchyňu a jedáleň

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
JESÉNIOVA

#7
Základné školy
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●	 Zrekonštruovali sme  
telocvičňu a hokejbalové 
ihrisko v exteriéri

●	 Zateplili sme jednu  
z budov školy

●	 Zrekonštruovali sme a zateplili 
strechy na oboch budovách 
a fasádu jednej z budov

●	 Vybudovali sme novú kotolňu

●	 Zrekonštruovali sme kuchyňu

●	 Vymenili sme okná  
na jednej z budov

●	 Zrekonštruovali sme  
vonkajšie rozvody

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
CÁDROVA

#8
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Kritický stav budov, nevhodné podmienky, nedostatok miest pre 
deti... To všetko sme našli pred dvanástimi rokmi vo viacerých našich 
materských školách. Okamžite sme si vyhrnuli rukávy a pustili sa 
roboty. Hlavná priorita na najbližšie roky bola jasná. Naše najväčšie 
investície sme nasmerovali práve do škôlok.

Vymenili sme okná, zrekonštruovali strechy, zateplili budovy, 
zmodernizovali vnútorné prostredie a vonkajšie areály, urobili 
opatrenia na zníženie nákladov na vykurovanie, opravili, čo bolo 
nevyhnutné. Otvorili sme dve nové materské školy na Pionierskej 
a Kalinčiakovej, vďaka čomu ich počet v Novom Meste stúpol na trinásť. 
Na ďalších škôlkach sme rozšírili kapacity vďaka nadstavbám či inými 
rekonštrukčným úpravám. Medzitým sme pracovali na projektoch 
ďalších nových škôlok. A na Teplickej ju už aj staviame –  
pre 100 nových detí.

Žiaľ, popri tom všetkom sme narazili aj na nové legislatívne 
a hygienické normy, ktoré „zoškrtali“ desiatky miest v škôlkach.  
Dnes naše materské školy navštevuje zhruba 1100 detí. Rozbehnuté 
projekty sú však zárukou, že budeme mať miesto pre všetky deti  
od 3 rokov s trvalým pobytom v Novom Meste. Dovtedy však 
pomáhame aj rodičom, ktorých deti sme z kapacitných dôvodov prijať 
nemohli – tým s nižším rodinným príjmom budeme poskytovať  
mesačne príspevok 100 eur na súkromnú materskú školu.

Zároveň každý rok zvyšujeme aj podporu pre materské školy.  
Keď v roku 2010 bol príspevok mestskej časti 1100 eur na škôlkara,  
už je to dvojnásobne viac a pripravili sme ďalšie výrazné navýšenie. 
Tieto peniaze sú určené na prevádzku a predovšetkým – na mzdy tých, 
ktorí sa o novomestské deti v našich škôlkach starajú. 

MATERSKÉ ŠKOLY
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●	  V roku 2012 sme otvorili našu 
dvanástu novomestskú škôlku 

●	  Pribudlo nám tak 88 nových 
miest pre deti v priestoroch, 
ktoré sme získali vďaka 
výpovedi dovtedajšiemu 
nájomcovi

●	  Kompletne sme zrekonštruovali 
prvé poschodie, strechu, 
triedy, sociálne zariadenia, 
vymenili okná

MATERSKÁ ŠKOLA  
PIONIERSKA

#9
M

aterské školy
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●	  Škôlku sme kompletne 
zrekonštruovali

●	  Modernizáciou prešla strecha, 
sociálne zariadenia, podlahy 

●	  Budovu sme zateplili, vymenili 
okná

●	  Nové chodníky v areáli, 
klimatizácia v kuchyni

MATERSKÁ ŠKOLA  
ŠANCOVÁ

#10
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●	  Ďalšia novootvorená obecná škôlka v Novom Meste

●	  Vznikla zrekonštruovaním priestorov v našej  
Základnej škole Kalinčiakova

●	  Získali sme 80 nových miest pre deti

MATERSKÁ ŠKOLA  
KALINČIAKOVA

#11
M

aterské školy
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●	  Škôlku sme kompletne zrekonštruovali

●	  Rekonštrukcia strechy, výmena okien

●	  Modernizácia sociálnych zariadení, podlahy,  
vymaľovanie, opravili sme terasu

MATERSKÁ ŠKOLA  
REŠETKOVA

#12
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●	  Škôlku sme kompletne 
zrekonštruovali

●	  Rekonštrukcia strechy, 
zateplenie budovy,  
výmena okien

●	  Modernizácia sociálnych 
zariadení, podlahy, 
vymaľovanie

●	  Vybudovali sme nové  
detské ihrisko 

MATERSKÁ ŠKOLA  
OSADNÁ

#13
M

aterské školy
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●	  Vďaka nadstavbe sa naša 
škôlka na Kolibe rozrástla zo 
štyroch na šesť tried

●	  Zväčšili sme tak kapacitu 
škôlky o 40 nových miest

●	  Urobili sme kompletnú 
rekonštrukciu materskej školy

●	  Prepojili sme obidve budovy 
škôlky, pribudla nová strecha, 
sociálne zariadenia, okná, 
podlahy, budovu sme zateplili

●	  Byt sme prepojili so škôlkou, 
aby mali deti viac priestoru

MATERSKÁ ŠKOLA  
JESÉNIOVA

#14
M

at
er

sk
é 

šk
ol

y



22

●	  Opravili sme strechu so 
zateplením, vymenili sme okná 

●	  Škôlku sme rozšírili o dva 
školské byty, čím pribudli 
priestory pre novú herňu 
a šatňu

●	  V rámci modernizácie areálu 
sme vybudovali dopravné 
ihrisko

●	  Opravili sme kanalizáciu, 
zrekonštruovali vstup

●	  Reguláciou radiátorov 
a osadením nových ventilov 
sme zabezpečili úsporu na 
kúrení

MATERSKÁ ŠKOLA  
LEGERSKÉHO

#15
M

aterské školy
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●	  Vďaka nadstavbe materskej 
školy sme zväčšili kapacitu 
o 100%

●	  Pribudlo viac učební, herní 
a spální, vynovená kuchyňa aj 
jedáleň

●	  Škôlku sme kompletne 
zrekonštruovali, zateplili, 

vrátane strechy, podláh, či 
výmeny okien

●	  V areáli sme vybudovali nové 
detské ihrisko, dominantou 
je detská herná zostava 
so šmykľavkou, hojdačky, 
minikolotoč, preliezky a ďalšie 
herné prvky

MATERSKÁ ŠKOLA  
ODBORÁRSKA

#16
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●	  Našu najväčšiu škôlku sme 
kompletne zrekonštruovali: 
strecha, podlahy, sociálne 
zariadenia, výmena okien

●	  Vykurovanie sme odpojili od 
ZŠ Riazanská a vytvorili novú 
kotolňu

●	  Škôlku sme rozšírili o tri triedy 
pre predškolákov v budove 
susednej ZŠ Riazanská

●	  V areáli sme vybudovali 
moderný vodozádržný systém 
– do zeme sme umiestnili veľké 
vsakovacie zariadenie, ktoré 
zachytáva a postupne uvoľňuje 
vodu do pôdy

●	  Zrekonštruovali sme múrik 
oplotenia

●	  Zrekonštruovali sme 
asfaltové plochy v areáli 
škôlky, aby mohli deti na nich 
bezpečne prechádzať, behať, 
kolobežkovať  

MATERSKÁ ŠKOLA  
LETNÁ

#17
M

aterské školy
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●	  Pôvodné okná sme vymenili za plastové

●	  Doplnili sme vykurovacie telesá v spálni

●	  Vynovili sme sociálne zariadenia

MATERSKÁ ŠKOLA  
CÁDROVA

#18
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●	  Zateplili sme budovu škôlky 
a naniesli novú fasádu

●	  Vybudovali sme novú strechu, 
vymenili okná

●	  Vymenili sme nové podlahy 
a škôlku vymaľovali

●	  Vybudovali sme nový systém 
vykurovania, diaľkovo 
ovládaný 

●	  Na detské ihrisko sme doplnili 
nové herné prvky

MATERSKÁ ŠKOLA  
NA REVÍNE

#19
M

aterské školy
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●	  V budove škôlky sme zrekonštruovali plynovú prípojku  
a vnútorné rozvody plynu

●	  Vyregulovali sme radiátory a osadili nové ventily,  
čo prináša materskej škole úspory na kúrení

●	  Pôvodné okná sme vymenili za plastové

MATERSKÁ ŠKOLA  
ŠUŇAVCOVÁ

#20
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M
aterské školy ●	  Aby sme predišli nežiaducej 

výstavbe, od Ministerstva 
vnútra SR sme odkúpili 
pozemky pri súčasnej budove 
materskej školy

●	  Nové pozemky využijeme  
na nové ihrisko pre škôlku 

●	  Novú budovu škôlky sme začali 
stavať v lete 2022, hotoví 
budeme budúci rok.

●	  Naša nová škôlka vytvorí 
priestor pre 100 nových 
škôlkarov 

NOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA  
TEPLICKÁ

#21
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●	  Opravili sme a zateplili strechu

●	  Zrekonštruovali sme  
sociálne zariadenia

●	  Zabezpečili sme nové 
vykurovanie s vlastným kotlom

●	  Nakúpili sme nový nábytok

●	  Zrekonštruovali sme  
detské ihrisko

●	 Investovali sme do kuchyne

DETSKÉ JASLE  
ROBOTNÍCKA

#22
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Zeleň, mikroklíma, príjemný tieň pre relax. To sú miesta, ktoré 
sú – zvlášť v mestách rozohriatych slnkom nasiaknutým betónom 
a asfaltom a so zvýšeným smogom v ovzduší – doslova oázami 
zdravia a pokoja. V Novom Meste sme od začiatku k vytváraniu 
takýchto zelených útočísk pristupovali ako k priorite.

Na Tehelnom poli, na Kolibe, na Rešetkovej/Osadnej, v Ľudovej 
štvrti, pri Filiálke či na Hálkovej sme vytvorili krásne parky, ktoré 
nám môže závidieť celé mesto. Okrem množstva zelene sme 
v nich vytvorili priestor pre oddych, množstvo plôch pre športové 
aktivity a detské hry.

Z roka na rok sa presviedčame, že dažďová voda je doslova dar 
z nebies. A k darom treba pristupovať s úctou. Ak je dažďovej 
vody veľa, nepatrí do kanalizácie, ale späť do prírody. A dobrý 
hospodár si z nej urobí aj zásoby a pripraví sa na obdobie, kedy 
jej je, naopak, málo. Pamätáme na to aj pri budovaní našich 
parkov. Vodozádržné a vodopriepustné systémy a opatrenia sú ich 
neodmysliteľnou súčasťou. 

Každý nový strom prináša zároveň nový život. Nielen symbolicky. 
Stromy v blízkosti našich bydlísk sú našimi zelenými pľúcami 
a ich výsadba všade tam, kde je to možné, je jednou z kľúčových 
ciest, ako z mesta urobiť krajšie, príjemnejšie a predovšetkým 
zdravšie prostredie. Som preto rád, že sadenie stromov v Novom 
Meste nie je len nejakým „módnym výstrelkom“, ale tradíciou. 
Stovky stromov, ktoré sme vysadili, robia z Nového Mesta krajšie 
a zdravšie miesto pre život.

PARKY A ZELEŇ
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●	 Nebolo tu nič, len prázdna 
jama bez zelene

●	 Na mieste bývalého 
cykloštadióna sme vybudovali 
najväčší park v Bratislave za 
posledných 30 rokov

●	 Park Jama ponúka na ploche 
viac ako 17-tisíc metrov 
štvorcových množstvo zelene 
s príjemným jazierkom 
a možnosti pre oddych

●	 Súčasťou parku je niekoľko 
športových plôch: korčuliarska 
dráha, bežecký ovál, vonkajšia 
posilňovňa s fitness strojmi, 
tenisová stena, či malé 
basketbalové ihrisko

●	 Park sme postavili tak, 
aby efektívne hospodáril 
s dažďovou vodou – pod celým 
jeho povrchom je potrubie, 
cez ktoré voda steká do 
záchytných nádob na  
jej ďalšie využitie

PARK JAMA#23
Parky a zeleň
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●	 Našli sme tu smetisko  
a choré stromy

●	 V čase, keď v Európe rakovina 
spôsobuje straty tisícov 
gaštanov jedlých na celom 
svete, nám sa podarilo na 
Kolibe vybudovať unikátny 
park s týmito vzácnymi 
stromami

●	 Stromy, ktoré bolo možné 
zachrániť, sme ošetrili 
a vysadili nové

●	 Chodníky sme vybudovali 
z vodopriepustného betónu, 
dažďová voda tak končí v pôde

●	 Vytvorili sme tu tiež 
oddychovú zónu s lavičkami, 
altánkom, detským ihriskom, 
fitness prvkami, osvetlením 
a výbehom pre psov

PARK GAŠTANICA#24
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●	 Park prešiel kompletnou 
rekonštrukciou, pre 
návštevníkov sme vytvorili 
moderný oplotený priestor na 
relax, hry a šport

●	 Vybudovali sme nové detské 
ihrisko s veľkým dreveným 
hradom a lezeckou stenou, 
lanovkou, hojdačkami, tabuľou 
na kreslenie, kladinou, 
pieskoviskom či preliezačkou

●	 Športovci tu nájdu nové 
multifunkčné ihrisko, priestor 
na basketbal, či cvičiace stroje

●	 V parku sú nové chodníky, 
altánok, lavičky, smetné koše, 
osvetlenie, fontánky s pitnou 
vodou

PARK REŠETKOVÁ  
/ OSADNÁ

#25
Parky a zeleň
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●	 Park sme obnovili podľa 
predstáv miestnej komunity

●	 Opravili sme fontánu, pribudli 
nové chodníky, lavičky, 
zrekonštruovali sme osvetlenie

●	 Vysadili sme v parku nové 
stromy

●	 Popri chodníkoch sme vytvorili 
retenčné nádrže na dažďovú 
vodu a trávnaté plochy boli 
riešené tak, aby členitý terén 
zadržiaval vodu, ktorá sa 
postupne vsakuje do pôdy

PARK ĽUDOVÉ  
NÁMESTIE

#26
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●	 Vybudovali sme moderný 
zelený park pre relax, detské 
hry aj športovanie

●	 Jeho súčasťou je vynovené 
detské ihrisko s viacerými 
hracími prvkami

●	 Rekonštrukciou prešlo aj 
športovisko: na multifunkčnom 
športovom ihrisku si 
návštevníci môžu zahrať futbal, 
hádzanú či basketbal, vedľa 
ihriska sú dva stolnotenisové 
stoly a fitnes zariadenia

●	 Park dostal nové osvetlenie, 
chodníky, spevnené plochy, 
lavičky, odpadkové koše, či 
fontánku s pitnou vodou

PARK HÁLKOVA#27
Parky a zeleň
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●	 Pri Filiálke vyrástol vďaka 
dohode s developerom krásny 
nový park

●	 Na ploche 2-tisíc metrov 
štvorcových bolo vysadených 
41 nových stromov

●	 Detské ihrisko v parku ponúka 
kolotoč, pieskovisko, váhovú 
hojdačku či trampolíny, 
ale aj hracie prvky pre deti 
s hendikepom

●	 V parku sú aj dva pingpongové 
stoly, lavičky, stoly, fontánka 
s pitnou vodou, odpadkové 
koše a, samozrejme, osvetlenie

●	 Súčasťou nového parku sú 
tiež dva oplotené výbehy pre 
psov – jeden pre veľkých, 
druhý pre menších, nechýba 
ani napájadlo a koše na 
exkrementy

PARK PRI FILIÁLKE#28
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●	 Vybudovali sme parčík medzi 
ulicami Rozvodná a Vlárska na 
Kramároch

●	 Aj vďaka tomu sme tu 
zamedzili prípadnej neželanej 
výstavbe

●	 Súčasťou parku je oddychová 
zóna s lavičkami, detské mini 
ihrisko, solárne osvetlenie aj 
nové stromy

PARČÍK ROZVODNÁ 
/VLÁRSKA

#29
Parky a zeleň
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●	 So susedmi sme sa dohodli na 
citlivej obnove parku

●	 Zrekonštruovali sme chodníky, 
pribudol nový mobiliár, 
zveľadilo sa okolie samotného 
kríža

●	 Pribudlo nové osvetlenie 
a stromy

●	 Úpravou prešiel aj parčík Slza 
pri Námestí Biely kríž

PARK BIELY KRÍŽ#30
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●	 Obnovili sme nefunkčnú 
fontánu

●	 Obnovili sme staré lavičky

●	 Nebezpečné stromy sme 
nahradili novou výsadbou

●	 Kompletne sme vynovili 
unikátne rozárium, ktoré 
sa malo zrušiť – doplnila sa 
zemina, zachovali sa staré 
štepy ruží a doplnili sa novými 
odrodami

●	 Doplnili sme nové herné prvky 
na detskom ihrisku

●	 Získali sme pozemok od mesta 
a cirkvi, nakoľko nám na 
Račianskom mýte nič nepatrilo

●	 Nové osvetlenie a kamerový 
systém znamenajú bezpečnejší 
park

●	 Nové Koliesko s novými 
toaletami spríjemnia chvíle 
v parku

PARK NA  
RAČIANSKOM MÝTE

#31

Parky a zeleň
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PARK NA  
RAČIANSKOM MÝTE Pa
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●	 V rokoch 2010 – 2022 sme 
v rámci rozvoja a údržby 
verejnej zelene, investičných 
akcií, ako aj revitalizácie 
základných a materských škôl 
vysadili:

  1096 nových stromov

  9531 nových kríkov

  14 813 trvaliek

●	 Každoročne som rozdal 
- ako môj osobný dar 
Novomešťanom - tisícky 
cibuliek tulipánov, vďaka tomu 
sme vysadili v Novom Meste 
viac ako pol milióna tulipánov 

●	 Urobili sme veľký pasport 
našej zelene v Novom Meste 
- zmapovali sme viac ako 13 
tisíc stromov, vyše tisíc krovín 
a preverili ich zdravotný stav.

●	 Inventarizácia zelene je 
dôležitým nástrojom pre 
jej lepšie spravovanie, 
starostlivosť a údržbu, 
umožňuje nám sledovať 
zdravie jednotlivých stromov 
a lepšie plánovanie novej 
výsadby

VIAC AKO TISÍC  
NOVÝCH STROMOV

#32
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Sú to miesta, ktoré hrajú dôležitú rolu v živote našich najmenších. 
Rodia sa tu prvé kamarátstva, denne sa tu do sýtosti vyšantia 
a opäť sa tešia na ďalšie zážitky, ktoré ich tu čakajú na druhý deň. 
Aj preto pristupujeme k detským ihriskám citlivo a zodpovedne 
– a snažíme sa z nich robiť kvalitné a bezpečné prostredie 
pre detské hry, zábavu, ale aj príjemný relax rodičov, ktorí tu 
sprevádzajú svoje ratolesti.

Za uplynulých dvanásť rokov prešli naše detské ihriská v Novom 
Meste veľkou a dôležitou modernizáciou. Od vybudovania 
krásneho detského parku na Osadnej/Rešetkovej či Hálkovej, 
cez nové moderné ihrisko na Rozvodnej s prevahou drevených 
hracích prvkov, či Teplickej, až po skvalitnenie detských prvkov na 
ďalších ihriskách. Z pekných areálov sa tešia aj deti na Plzenskej, 
Nobelovej, Bielom kríži, Vihorlatskej, Bojnickej, Odborárskej, či 
Sliačskej. 

Máme rozpracované ďalšie projekty, ktoré urobia z detských 
ihrísk na Ľudovom námestí či v Mierovej kolónii ešte krajšie 
a zábavnejšie miesta.

DETSKÉ 
IHRISKÁ
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●	 Vybudovali sme úplne nové 
detské ihrisko na Kramároch

●	 Väčšina herných prvkov 
je vyrobená z príjemného 
dreveného materiálu

●	 Dominantným prvkom ihriska 
je hrad (ktorého súčasťou sú 
šmýkačky, maľovacia tabuľa 
či lezecké steny), preliezačka, 
pružinová hojdačka, 
šmykľavka, hojdačky

DETSKÉ IHRISKO  
NA ROZVODNEJ

#33
Detské ihriská
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●	 Vybudovali sme nové ihrisko v miestnom parku

●	 Ihrisko sme vyskladali z prevažne drevených  
herných zostáv a prvkov: šmykľavka, lezecké prvky,  
hojdačky, minikolotoč, pružinové hojdačky

●	 Súčasťou ihriska sú aj nové lavičky

DETSKÉ IHRISKO  
NA NOBELOVEJ

#34
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●	 Ihrisko sme kompletne zrekonštruovali

●	 Osadili sme nové dopadové plochy, šmykľavku, hojdačky, 
preliezky, malý kolotoč, pružinové herné prvky

DETSKÉ IHRISKO  
NA PLZENSKEJ

#35
Detské ihriská
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●	 Ihrisko sme zrekonštruovali

●	 Detské ihrisko dostalo nové 
herné prvky: zostavu s dvomi 
šmykľavkami, hojdačky, 
pružinové hojdačky, lanovú 
lezeckú stenu

●	 Ihrisko stojí na bezpečnej 
dopadovej ploche

DETSKÉ IHRISKO  
NA TEPLICKEJ

#36
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●	 Ihrisko sme čiastočne zrekonštruovali 

●	 Dominantou je detská herná zostava so šmykľavkou či 
lezeckými prvkami, hojdačky, pieskovisko a ďalšie herné prvky

●	 Doplnili sme nové detské prvky a urobili menšie úpravy

DETSKÉ IHRISKO  
NA VIHORLATSKEJ

#37
Detské ihriská
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●	 Obnovili sme dve detské 
ihriská na Skalickej ceste

●	 Na ihrisku pri Námestí Biely 
kríž sme osadili nové herné 
prvky: detské zostavy so 
šmykľavkami, lezecké prvky, 
doplnili nové dopadové plochy

●	 Zvýšili sme jeho bezpečnosť 
– v časti, kde susedí s cestou, 
sme ihrisko oplotili, aby deti 
nevybiehali priamo na cestu

●	 Na druhom ihrisku sme doplnili 
nové herné prvky: trampolína, 
hojdačky, pružinové hojdacie 
zvieratká, nové dopadové 
plochy

DETSKÉ IHRISKÁ  
NA BIELOM KRÍŽI

#38
De

ts
ké

 ih
ris

ká



52

●	 Vybudovali sme nové detské ihrisko

●	 Jeho súčasťou je pieskovisko, herná zostava so šmykľavkou, 
hojdačky, lezecké prvky, pružinové hojdačky

●	 Ihrisko sme oplotili

DETSKÉ IHRISKO  
NA BOJNICKEJ

#39
Detské ihriská
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●	 Vybudovali sme menšie detské ihrisko pre miestnu komunitu z Ahoja

●	 Na ihrisko sme doplnili herné prvky

●	 Na ihrisko sme doplnili herné prvky

DETSKÉ IHRISKO  
NA SLIAČSKEJ 

DETSKÉ IHRISKO  
NA SMIKOVEJ

DETSKÉ IHRISKO V PARKU 
NA RAČIANSKOM MÝTE

#40

#41

#42
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Nové Mesto je odjakživa úzko späté so športom. Bolo a dodnes je 
domovom štadiónov, ktoré nesú názov národné. Popri nich však 
dlho trpeli športoviská, ktoré mali slúžiť širokej verejnosti. 

Keď som pred 12 rokmi preberal vedenie mestskej časti, pohľad 
na mnohé ihriská  v Novom Meste bol smutný, ba až doslova 
žalostný. Staré športoviská sa neopravovali, nové nevznikali...

Vtedy sme si povedali – dosť, toto sa musí zmeniť! Cieľ bol jasný. 
Vytvoriť  deťom, mladým, ale aj starším priestor, kde by mohli 
bezpečne a aktívne tráviť voľný čas. Dnes si môžeme povedať – 
podarilo sa! Ihriská meníme rok čo rok na moderné multifunkčné 
a viacgeneračné areály.

Šport má veľký priestor v našich nových parkoch Jama, 
Rešteková/Osadná či Hálkova, hokejbalistom z Tehelného poľa 
sme vybudovali novučičkú arénu, moderne sme zrekonštruovali 
športoviská na Kramároch na Ladzianskeho a Jelšovej. Na 
Kalinčiakovej vyrástol najkvalitnejší športový areál s atletickou 
dráhou a futbalovými plochami pri základnej škole na Slovensku, 
ktorý nám môžu závidieť aj mnohé profesionálne kluby. 
Modernizujeme Školak klub a veľmi sme pyšní na vynovený 
najväčší športový areál na Pionierskej ulici. A ideme ďalej! 

ŠPORTOVISKÁ
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Športoviská
●	  Najväčší športový areál v Novom Meste  

sme kompletne zrekonštruovali

●	  Vybudovali sme moderné športovisko s futbalovým, basketbalovým 
a multifunkčným ihriskom, bežeckým oválom, dráhou pre inline 
korčuliarov, ihriskom pre na petang, workoutovým cvičiskom, stolmi 
na stolný tenis, či špeciálnymi cvičiacimi prvkami pre seniorov

●	  Celý areál je osvetlený, čo umožňuje športovať aj po zotmení

●	  Súčasťou areálu je aj betónová tribúna s drevenými podsedákmi, 
nové lavičky, či pitná bezkontaktná fontánka

ŠPORTOVISKO  
NA PIONIERSKEJ

#43
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●	  Kompletne zrekonštruované 
športové ihrisko na Kramároch

●	  Športovisko na futbal či iné 
loptové športy dostalo kvalitný 
nový povrch z gumového 
granulátu, oplotenie 
a ekologické osvetlenie

●	  Súčasťou areálu je aj betónový 
ping-pongový stôl a zostava  
na workout

●	  Upravili sme prístupové 
chodníky, doplnili lavičky, 
odpadkové koše, či stojany  
na bicykle, obnovili zeleň

ŠPORTOVÉ IHRISKO  
NA JELŠOVEJ 

#44
Športoviská
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●	  Kompletne sme zrekonštruovali 
najväčšie športovisko na 
Kramároch

●	  Ihrisko dostalo nový moderný 
športový povrch s čiarami 
pre futbal, volejbal či tenis, 
basketbalové koše, malé 
futbalové bránky

●	  V areáli sme osadili vyššie 
oplotenie a vybudovali aj 
menšiu tribúnu na sedenie

●	  Spevnili sme svah pri ihrisku 
a vyriešili odvádzanie vody

●	  Športovisko sme osvetlili 
ekologickými LED svietidlami

ŠPORTOVÝ AREÁL  
NA LADZIANSKEHO

#45
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●	  Kompletne sme zrekonštruovali 
športové ihrisko pre hokejbal 
vo vnútrobloku Plzenská-
Kukučínova-Hlučínska, 
pričom sme rešpektovali rady 
miestnych športovcov

●	  Vo vynovenej aréne trénuje 
a hráva zápasy úspešný 
novomestský hokejbalový  
tím Ziegelfeld

●	  Pri ihrisku sme osadili  
aj stôl na stolný tenis

HOKEJBALOVÉ IHRISKO  
NA PLZENSKEJ

#46
Športoviská
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●	  Zrekonštruovali sme športové 
ihrisko s basketbalovými košmi 
a futbalovými bránkami

●	  Okolo ihriska sme osadili 
vysoký plot

●	  Hneď vedľa tohto športoviska 
sme vybudovali ďalšiu 
športovú plochu s cvičiacou 
zostavou a strojmi

ŠPORTOVISKO  
NA TEPLICKEJ

#47
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Športoviská
Za primátora Iva Nesrovnala sme vďaka nášmu mestskému poslancovi 
získali pre Nové Mesto viaceré športové ihriská určené pre street 
workout, fitness a freestyle cvičenie s vlastnou váhou tela:

●	  Na Višňovej ulici

●	  Na Hostinského sídlisku

●	  Na Nobelovej ulici

●	  Na ulici Československých parašutistov

●	  Na Teplickej ulici

WORKOUTOVÉ CVIČISKÁ#48
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●	  Zrekonštruovali sme vnútorné 
priestory novomestského 
športového centra, ktoré na 
Riazanskej prevádzkujeme už 
36. rok

●	  Zmodernizovali sme dve malé 
telocvične (zrkadlovú halu 
pre aerobik, gymnastiku, či 
pohybové cvičenia a halu 
pre stolný tenis), posilňovňu, 
šatne, toalety a sprchy

●	  V lete 2022 sme pokračovali 
rekonštrukciou vonkajšieho 
areálu, ktorej výsledkom bude 
nové multifunkčné a florbalové 
ihrisko, bežecký ovál, 
vynovené doskočisko, detské 
ihrisko, detská zóna s rôznymi 
hracími prvkami, lezecké prvky, 
či viacgeneračná oddychová 
zóna s malým pódiom

ŠKOLAK KLUB  
NA RIAZANSKEJ

#49
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Šport má v Novom Meste zelenú vo viacerých podobách! 
Vytvárame kvalitné podmienky pre aktívny štýl života v školách,  
na sídliskách, ale aj v kluboch, ktoré dávajú priestor deťom, 
mládeži aj dospelým, úspešne reprezentujúcim našu mestskú 
časť. Najlepším príkladom je Novomestský športový klub 1922, 
ktorý tento rok oslávil storočnicu! 

  NŠK 1922 vytvára priestor pre futbalistov všetkých vekových 
kategórií, počnúc detskou prípravkou, preto radi tento úspešný 
projekt podporujeme prostredníctvom dotácií mestskej časti 
na jeho fungovanie a modernizáciu. 

  Na stavebných pozemkoch dostal pred výstavbou 
a developerom prednosť šport!

  Aj vďaka podpore mestskej časti Nové Mesto vyrástol pri 
Kuchajde pekný futbalový areál s umelým osvetlením, ktorý 
je domovským stánkom NŠK 1922 – s hracími aj menšími 
tréningovými plochami, multifunkčným ihriskom, technickým 
zázemím so šatňami a sociálnymi zariadeniami

  Aj kvalitné podmienky pomáhajú k úspechom novomestského 
futbalového klubu – v júni, v čase osláv 100. výročia, sa A-tímu 
NŠK 1922 podarilo postúpiť do najvyššej regionálnej súťaže

STOJÍME 
PRI ÚSPECHOCH  
NŠK 1922

#50
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SOCIÁLNA POMOC  
A SENIORI
Narodenie dieťaťa, nástup prváčika do školy, alebo situácie, kedy 
sa človek ocitne v náhlej núdzi či problematickej životnej situácii. 
V Novom Meste využívame širokú paletu možností pomoci ľuďom 
v takýchto neľahkých situáciách. Niektoré boli na svoj čas inovatívne. 
Napríklad našu finančnú výpomoc na nákup aktovky pre prváka 
v podstate neskôr prevzal štát. Finančne podporujeme športovanie 
detí formou príspevkov na plávanie či korčuľovanie.

Rovnako sme hradili siedmakom náklady na lyžiarsky výcvik, kým to 
rovnako neprevzal štát. 

Veľkú pozornosť venujeme seniorom a službám pre nich. Chceme, 
aby sa naši seniori stretávali a trávili svoj čas aktívne. Aj preto 
postupne rekonštruujeme denné centrá seniorov, aby sa v nich cítili 
komfortne a dobre. Ponúkame im celú škálu služieb od zabezpečenia 
obedov, ktorých sme za 12 rokov podali 28 880 či už v centrách, 
alebo priamo v ich domovoch, cez vzdelávacie či osvetové 
aktivity,  až po neformálne stretávanie pri rôznych príležitostiach.

Samozrejme, samostatnou kapitolou je pomoc núdznym, a to 
viacerými formami. Boli sme medzi prvými na Slovensku, ktorí zriadili 
vlastnú sociálnu výdajňu. Pomáhame svojim občanom zabezpečením 
bezplatnej právnej pomoci, či rôznymi príspevkami v rôznych 
životných situáciách. Túto finančnú pomoc sme postupne navyšovali, 
aby vždy reflektovali situáciu v spoločnosti.
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●	  Ako jedni z prvých sme v roku 
2012 zriadili sociálnu výdajňu 
potravín a spotrebného tovaru 
pre pomoc svojim obyvateľom 

●	  Výdajňa poskytuje bezplatnú 
pomoc seniorom a rodinám 
s deťmi v hmotnej núdzi 
ponukou širokého sortimentu 
potravín a drogériového tovaru 
a to nepretržite pre približne 
dvesto obyvateľov mestskej 
časti mesačne

●	  Za vyše desať rokov sme 
takto vydávali pomoc 
v približne 25-tisíc prípadoch

●	  Šírka pomoci prostredníctvom 
novomestskej sociálnej 
výdajne je na území Bratislavy 
jedinečná a najbohatšia

●	  V roku 2022 sme zvýšili 
hranicu dôchodku pre 
poskytovanie pomoci 
v sociálnej výdajni na 500 eur, 
čím sa zvýšil počet záujemcov 
a naplnil sa náš cieľ rozšíriť 
skupinu oprávnených osôb

SOCIÁLNA VÝDAJŇA#51

Sociálna pom
oc a seniori
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●	  Uvedomujeme si, že podať 
pomocnú ruku je dnes 
mimoriadne dôležité. A preto 
ju podávame všade tam, kde 
je to možné. Ide o pomoc na 
zabezpečenie základných 
životných podmienok a pomoci 
v hmotnej núdzi, zmiernenie 
nepriaznivých následkov náhlej 
núdze,  úhradu mimoriadnych 
liečebných nákladov, alebo 
výdavkov súvisiacich 
s narodením dieťaťa, či úhradu 
mimoriadnych výdavkov na 
nevyhnutné ošatenie, základné 
vybavenie domácnosti, 
zakúpenie školských potrieb 
pre nezaopatrené dieťa

●	  Za 12 rokov sme pomohli 
občanom v 12 333 prípadoch 
jednorazovou finančnou 
výpomocou či príspevkom 
v sume 1 342 120 eur.

 Z toho sme poskytli pomoc
 ·  rodinám s deťmi vo výške 

1 176 762 eur
 · nezamestnaným 43 528 eur
 · seniorom 121 830 eur

• Rodičom viac ako 5600 
novomestských novorodencov 
sme vyplatili príspevok pri 
narodení dieťaťa – v súčasnosti 
je to 100 eur, v prípade dieťaťa 
z rodiny s nižším príjmom 
pomáhame sumou 200 eur 

FINANČNÁ POMOC  
NOVOMEŠŤANOM

#52
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●	  Svojim občanom s trvalým 
pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto 
ponúkame bezplatné právne 
poradenstvo

●	  Pomáhame im v situáciách 
ako sú exekúcie, v otázkach 
týkajúcich sa rodinných 
vzťahov ako napr. rozvod, 
rozdelenie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov, 
určenie/zapretie otcovstva, 
výživné, v otázkach ohľadom 
dedičského konania, 

pracovných vzťahov, vo 
veciach zmluvných vzťahov 
a podobne

●	  Takto sme pomohli zhruba 
2-tisícom Novomešťanov

●	  Impulzom pre vznik bezplatnej 
právnej poradne v roku 2013 
boli množiace sa prípady, kedy 
spotrebitelia „naleteli“ rôznym 
špekulantom, ktorí im ponúkali 
nekvalitný tovar za prehnanú 
sumu či finančné pôžičky 
s obrovským úrokom

BEZPLATNÁ  
PRÁVNA POMOC

#53
Sociálna pom

oc a seniori
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●	  Prispievame sumou 20 eur na korčuľovanie žiakov novomestských 
škôl a sumou 15 eur na plavecký výcvik našich žiakov

●	  Hradili sme náklady na lyžiarsky výcvik pre žiakov siedmych 
ročníkov základných škôl v Novom Meste – náklady na výcvik, 
ubytovanie, stravu aj dopravu

●	  Tento príspevok sme prestali vyplácať v momente, keď začal štát 
preplácať náklady všetkým žiakom-lyžiarom na Slovensku

●	  Finančne sme podporovali rodiny prvákov sumou 35 eur na nákup 
školských potrieb a aktovky

●	  Tento príspevok sme prestali vyplácať v momente, keď začal štát 
preplácať náklady všetkým rodinám prvákov na Slovensku

●	  Zaviedli sme nenávratný finančný príspevok 100 eur mesačne pre 
novomestských rodičov, ktorí z kapacitných dôvodov nedostali pre 
svoje dieťa miesto v škôlke v správe mestskej časti a museli situáciu 
riešiť umiestnením dieťaťa v súkromnej materskej škole

PRÍSPEVKY  
NA ŠPORTOVANIE DETÍ

#54

PRÍSPEVOK  
PRE PRVÁKA

#55

PRÍSPEVOK NA  
SÚKROMNÚ ŠKÔLKU

#56
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●	  Naša mestská časť má 
spomedzi všetkých 
bratislavských mestských častí 
i v rámci celého Bratislavského 
kraja najviac denných centier 
seniorov

●	  Prvoradou úlohou denných 
centier je poskytnúť 
novomestským seniorom 

dostatok možností na príjemné 
a užitočné strávenie jesene 
života

●	  Postupne naše denné centrá 
rekonštruujeme, posledné 
zrekonštruované denné centrá 
sú z Jeséniovej, Sibírskej, 
Račianskej či Športovej ulice

VYNOVENÉ DENNÉ  
CENTRÁ SENIOROV

#57
Sociálna pom

oc a seniori
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●	  Podpísali sme zmluvu s víťazom verejnej obchodnej súťaže na 
vybudovanie a prevádzku nového pobytového centra sociálnych 
služieb, ktoré bude poskytovať celodennú odbornú starostlivosť

●	  Pobytové centrum v správe mestskej časti vznikne v nevyužívanej 
budove vedľa parku Jama na Tehelnom poli

●	  Súčasťou nového centra bude zariadenie, ktoré bude poskytovať 
24-hodinové opatrovateľské služby občanom so zdravotnými 
problémami, odkázaným na takúto pomoc, ako aj ďalšie špeciálne 
zariadenie sociálnych služieb

●	  Prednostné právo na miesto v novom zariadení opatrovateľskej 
služby budú mať seniori s trvalým pobytom v mestskej časti

• Zariadenie začne prevádzku do dvoch rokov

●	  Ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. To sú 
prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za 
pomoci svojich blízkych, ale pomáha mu jeho mestská časť

●	  Zjednodušili, zrýchlili a odbyrokratizovali sme získanie 
opatrovateľskej služby, čakacie doby sme skrátili na minimum. 
Aktívne prispievame k myšlienke podpory  

●	  Za rok odrobia naše opatrovateľky vyše 20-tisíc hodín 
v domácnostiach núdznych

VLASTNÉ CENTRUM  
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

#58

OPATROVATEĽSKÁ  
POMOC

#59
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●	  V Novom Meste myslíme aj na našich osamelých spoluobčanov. 
A to aj počas vianočného obdobia, kedy pre nich každoročne 
organizujeme Štedrú večeru pre osamelých. Dôležitý duchovný 
rozmer tohto milého podujatia vždy umocní významný hosť 
– bratislavský arcibiskup, metropolita  J. E. Mons. Stanislav 
Zvolenský

●	  Našich seniorov si uctievame aj pri príležitosti ich životných jubileí. 
V Stredisku kultúry na Vajnorskej pre nich organizujeme tradičné 
stretnutie jubilantov

SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
PRE SENIOROV

#60
Sociálna pom

oc a seniori
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Veríme, že Nové Mesto môže byť lepším miestom 
pre život. Preto pomáhame angažovaným susedom 
a aktivizujeme spoločnosť k pozitívnym zmenám. 
Podporujeme užitočné nápady, ktoré prispievajú 
k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré 
susedské vzťahy a skrášľujú verejné priestranstvá.

KOMUNITY
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●	  Po dvanástich rokoch 
chátrania budovy bývalého 
osvetového strediska, boja 
za jej obnovu a vznik centra, 
kde by sa mohla stretávať celá 
komunita, sme Novomešťanom 
sprístupnili komunitné centrum 
na Ovručskej ulici 

●	  Umožnila to kompletná 
rekonštrukcia objektu – 
rozvody, okná, hygiena, 

vybavenie... Novomešťania 
tak majú priestor na spoločné 
aktivity a socializáciu

●	  Zameranie a úlohy 
komunitného centra sme po 
začiatku vojny na Ukrajine 
doplnili o ďalší aspekt – 
centrum sa stalo miestom 
stretávania aj pre ukrajinských 
utečencov

KOMUNITNÉ CENTRUM 
OVRUČSKÁ

#61Kom
unity
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●	  Na Pionierskej ulici bola vyše 
20 rokov opustená vinica

●	  Sami sme hľadali záujemcov 
z radov OZ alebo nadácií, 
ktoré by bolo ochotné sa 
o komunitnú záhradu starať

●	  Nakoniec sme oslovili 
združenie Vnútroblok, ktoré sa 
ju rozhodlo obnoviť, vrátiť 
do nej život a sprístupniť ju 
susedom z Nového Mesta 

●	  Aj vďaka finančnej 
podpore mestskej časti ju 
spoločne s ľuďmi premenili na 
susedskú záhradu vo vinici 

●	  Takmer 30 árový priestor 
vinice doplnili pestovacími 
boxami , ktoré si mohol 
akýkoľvek sused adoptovať 
a starať sa v roku 2015 o svoju 
záhradku vo vinici

KOMUNITNÁ  
ZÁHRADA

#62
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●	  Jeden z najúspešnejších 
občianskych projektov v rámci 
participatívneho rozpočtu 
mestskej časti je cyklodielňa 
v garáži centrálnej knižnice na 
Pionierskej ulici 

●	  Cyklodielňa slúži všetkým, 
ktorí potrebujú pomoc pri 
oprave svojho bicykla. Tú im 
poskytujú dobrovoľníci, ktorí 
sa oprave bicyklov venujú vo 
voľnom čase

●	  Dielňu sme vybavili náradím, je 
v nej k dispozícii cyklonáradie, 
ručné frézy na cyklozávity, 
stojan na centrovanie kolesa, 
elektrické náradie a súčiastky

CYKLODIELŇA  
PIONIERSKA

#63Kom
unity
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●	  V dnešnej uponáhľanej 
a anonymnej dobe je ťažké 
niekoho presvedčiť, aby 
prekonal pohodlie a priložil 
ruku k dielu 

●	  Nám sa to však už roky darí 
a aj touto formou utužujeme 
vzťahy medzi susedmi 

●	  Každý rok sme zorganizovali 
desiatky brigád a komunitných 
stretnutí

●	  Deň Zeme, jarné či jesenné 
upratovanie, čistenie a úprava 
parkov, materských či 
základných škôl, odstraňovanie 
čiernych skládok – aj pri tomto 
sa môžete o svojom susedovi 
dozvedieť viac, o tom, čo sa 
deje vo vašom okolí, ktoré 
aktívne zveľaďujeme

SUSEDSKÉ  
BRIGÁDY

#64
Ko

m
un

ity



84

Kom
unity

●	  Pravidelne poskytujeme účelové dotácie aj pre neziskové 
organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby 
vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v našej mestskej časti

●	  Od roku 2011 sme podporili vyše 500 projektov  
celkovou sumou 673 849 eur

●	  Podporujeme občianske združenia a projekty so zameraním  
na deti, životné prostredie, šport a podobne

DOTÁCIE A PODPORA  
PROJEKTOV

#65
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●	  Participatívny rozpočet je jeden z najefektívnejších demokratických 
nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť  
do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov

●	  Aj preto sme v roku 2013 sme ako prvá samospráva na Slovensku 
zriadili v Novom Meste Kanceláriu pre participáciu verejnosti

●	  V roku 2014 sme realizovali pilotný rok participatívneho rozpočtu

●	  Odvtedy sme pomohli viac ako ôsmim desiatkam projektov,  
na ktoré smerovalo vyše štvrť milióna eur

PARTICIPATÍVNY  
ROZPOČET

#66
Ko

m
un

ity



86



87

ŽIVOTNÉ  
PROSTREDIE  
A STAROSTLIVOSŤ 
O NOVÉ MESTO
Z Nového Mesta sme urobili čistejšie, bezpečnejšie  
a krajšie miesto pre život. Záťaže, ktoré dusili životné 
prostredie nánosmi odpadu a ruín, sme odstránili.  
Naša mestská časť je čistejšia aj vďaka opatreniam,  
ktoré sme prijali pre našich psičkárov a ich miláčikov. 
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●	  Na Zátiší žilo ešte pred pár rokmi vyše sto ľudí bez domova 

●	  Podarilo sa nám zlepšiť ich zdravotnú aj materiálnu situáciu 
a viacerým nájsť dôstojné ubytovanie, napríklad v domovoch 
sociálnych služieb 

●	  Mnohým sme pomohli vybaviť nové doklady totožnosti  
a nájsť prácu

ČISTÉ ZÁTIŠIE #67
Životné prostredie
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z najväčších bezdomoveckých kolónii na území hlavného mesta 
stala definitívne minulosťou

●	  Prostredníctvom nášho EKO-podniku VPS sme viackrát zabezpečili 
vyčistenie oblasti od niekoľkých ton odpadu, z lokality sme taktiež 
odstránili aj väčšinu starých garáží v havarijnom stave 
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●	  Výletná reštaurácia Snežienka 
z roku 1975 bola populárnym 
miestom vychádzok 
a spoločenských podujatí 
Bratislavčanov na Železnej 
studničke 

●	  No od roku 1990 postupne 
chátrala a skončila ako ruina

●	  Vyviezli sme 1 600 ton betónu 
a stavebného materiálu 
a skelet sme odstránili

●	  Zabránili sme stavbe hotela 
v tejto lokalite a vyhlásili sme 
stavebnú uzáveru

●	  Vyhlásili sme ideovú 
urbanisticko–architektonickú 
súťaž, ktorá priniesla 
nové nápady a idey pre 
zatraktívnenie tejto rekreačnej 
lokality i predstavu novej 
Snežienky v budúcnosti

ODSTRÁNENIE  
SKELETU SNEŽIENKY

#68
Životné prostredie
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●	  Historická, 50-ročná jediná 
existujúca dvojsedačková 
lanovka z produkcie bývalej 
TRANSPORTY Chrudim na 
Slovensku, je technickým 
unikátom 

●	  Jej prevádzka je každoročne 
finančne náročná, no napriek 
tomu investujeme ešte aj no jej 
obnovy 

●	  Postupne sme vynovili obe 
stanice, dolnú i hornú. Opravili 
sme strechu, vymaľovali, 
vybudovali prístupové cesty 
k nástupištiam, inštalovali nové 
zábradlie, urobili kompletnú 
hydroizoláciu nástupišťa 

●	  Postavili sme novú pokladňu, 
betónové schodisko k bufetu, 
vymenili sme elektroinštalácie. 
V dolnej stanici sme zbúrali 
staré prístupové a výstupové 
lávky

VYNOVENÁ  
SEDAČKOVÁ LANOVKA

#69
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●	  Pomáhame aj psičkárom - 
pre nich, ale aj pre čistejšie 
Nové Mesto, sme rozšírili sieť 
nádob a špeciálnych stojanov 
so vrecúškami na zber psích 
exkrementov na súčasný 
počet 99 ks košov a 65 ks 
špeciálnych stojanov

●	  Podporujeme zodpovedných 
psičkárov – majitelia psov, ktorí 
si splnili daňovú povinnosť, 
poskytujeme vrecúška na psie 
exkrementy či balíček  
od výrobcu krmív 

Zriadili sme výbehy pre psov:

●	  Park Brezovská/ Hálková  
(2 výbehy)

●	  Gaštanica Jeséniova

●	  Pionierska

●	  Urban Residence  
(jeden pre malých  
a jeden pre veľkých psov)

POMOC  
PSIČKÁROM

#70
Životné prostredie
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●	  Na vlastné náklady sme 
odstránili v rôznych lokalitách 
Nového Mesta nezákonne 
umiestnený odpad na 
445 miestach v menšom 
a strednom rozsahu

●	  V rámci nakladania 
s komunálnym odpadom sme  
dosiahli 93 % zhodnotenia 
všetkého odpadu, s ktorým 
mestská časť nakladala

●	  Je to o 28% zhodnoteného 
odpadu viac ako v r. 2010 

●	  V rámci množstva 
zhodnoteného odpadu 
bolo naposledy až 89% 
zhodnotených materiálovo  
a 11 % energeticky

LIKVIDÁCIA  
ČIERNYCH SKLÁDOK

#71
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EKO PODNIK-VPS
ČISTÍME NOVÉ MESTO 
VLASTNÝMI SILAMI

Kosenie trávy, odhŕňanie snehu, hrabanie lístia, bezpečnostné  
či zdravotné orezy drevín, čistenie chodníkov, oprava výtlkov,  
či údržba detských ihrísk a parkov. To všetko si zabezpečujeme 
vlastnými silami – vďaka našej príspevkovej organizácii  
EKO-podnik verejnoprospešných služieb.

#72
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●	  Mnohé samosprávy riešili technické verejnoprospešné 
služby v externom režime – subdodávateľsky, no časom zistili, že 
mať vlastné technické služby je výhodné a efektívne – a teraz sa 
k nim vracajú 

●	  My sme tú kontinuitu zachovali a urobili sme dobre 

●	  Modernizujeme a dopĺňame potrebnú techniku a prostriedky pre 
EKO-podnik a údržbu Nového Mesta máme pod kontrolou 

EKO
 PO

DNIK-VPS
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●	  Pracujeme na tom, aby sme vybudovali nové sídlo  
a areál pre EKO-podnik VPS. Nové, pekné,  
moderné priestory hodné 21. storočia 

●	  Máme konečne súhlas hlavného mesta, máme pozemok, 
vizualizácie budúceho EKO-podniku a robíme všetko pre to,  
aby sme mali do konca roka územné rozhodnutie EK
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Štyridsaťročná ikona Nového Mesta sa opäť nadýchla.  
Krok po kroku robíme väčšie i menšie úpravy, rekonštrukcie 
a aktivity, vďaka ktorým naša Nová tržnica na Trnavskom mýte 
a jej okolie doslova ožívajú. A čo je dôležité, Nová tržnica má víziu 
a smer, kam by sa mala v budúcnosti uberať. 
Budova Novej tržnice prešla v uplynulom období viacerými 
vonkajšími i vnútornými úpravami:

 výmena elektrických rozvodov

  nová klimatizácia

 rekonštrukcia výťahu pre verejnosť

 obnova náterov zvonka i zvnútra

 rekonštrukcia sociálnych zariadení

  vytvorenie oddychovej zóny s lavičkami atď.

NOVÁ 

TRŽNICA  
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●	  V budove tržnice sme zriadili 
sociálnu výdajňu potravín 
a spotrebného tovaru

●	  V okolí tržnice sme vysadili 
nové stromy a zeleň

●	  Na streche budovy sa rozbehol 
chov mestských včiel

●	  Nájomcovi parkoviska 
sme vypovedali zmluvu 

a prevádzkujeme si ho sami, 
pričom sme ho sprístupnili 
rezidentom z okolia medzi 
Legionárskou a Šancovou 
ulicou, aby tu mohli zdarma 
parkovať večer a cez víkendy

●	  Vytvorili sme nové logo 
a grafický i komunikačný 
design manual, facebookový 
a instagramový profil Novej 
tržnice, ale zároveň aj nový 

NOVÁ TRŽNICA#73
Nová tržnica
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design manual predajných 
stánkov a interiéru

●	  Spustili sme predaj vlastných 
dizajnových tričiek, mikín či 
tašiek, výťažok z ktorých pôjde 
na obnovu sklenenej fasády 
budovy

●	  Časť parkoviska pri tržnici 
sa premenila na pešiu zónu, 
aby sme tu mohli organizovať 
tematické podujatia - 
vianočné, veľkonočné, či 
farmárske trhy,festivaly 

pouličného jedla, remeselného 
piva či vína, ale aj kultúrne 
podujatia pre obyvateľov

●	  Kultúru a život sme vrátili aj 
do vnútra tržnice – tvorivé 
dielne, divadelné predstavenia, 
moderované prehliadky 
tržnice, prezentácia prác 
študentov architektúry, 
tematické zábavné podujatia 
pre verejnosť

●	  V tržnici sme zriadili Alzabox či 
BalíkoBOX Slovenskej pošty

No
vá

 tr
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CESTY, CHODNÍKY, 
CYKLOTRASY

V Novom Meste spravujeme a udržiavame 52 kilometrov 
miestnych ciest 3. a 4. triedy. Správa ciest neznamená len 
ich budovanie, ale hlave opravu. Na celom tomto úseku 
zabezpečujeme každoročne opravu výtlkov. Okrem správy 
a údržby sme zrealizovali v tejto oblasti aj významné projekty 
zlepšujúce kvalitu žitia v danej lokalite. Týkajú sa aj chodníkov 
a schodov, ktorých máme v mestskej časti naozaj dosť.
Navyše podporujeme najzdravší  najekologickejší spôsob 
prepravy –na bicykli, a to budovaním cyklotrás či povolením 
jazdy bicykla v jednosmerných uliciach.
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●	 Urobili sme veľkú rekonštrukciu cesty a chodníka,  
ktoré sú dôležitou spojnicou medzi Kramármi a Kolibou

●	 Lokalita dostala novú cestu s kvalitným povrchom,  
nový chodník (až po Jeséniovu), ktorý prináša viac bezpečnosti  
pre chodcov, či deťom s rodičmi

●	 Zabezpečili sme nové osvetlenie či odvádzanie  
dažďovej vody z ulice

BÁRDOŠOVA ULICA#74
Cesty, chodníky, cyklotrasy
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●	 Odstránili starý asfaltový povrch, nahradili ho novým

●	 Zvýšili sme dopravnú bezpečnosť obmedzením rýchlosti  
na 30 km/h v danom úseku

NA REVÍNE#75
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Cesty, chodníky, cyklotrasy

●	 V parku na Bielom kríži sme opravili nielen cestu,  
ale aj tri priľahlé chodníky

●	 Odstránili starý asfaltový povrch

●	 Po stranách umiestnili nové obrubníky

●	 Celkovo sme položili približne 550 metrov  
nového asfaltového povrchu

BIELY KRÍŽ#76
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●	 Dôležitou rekonštrukciou prešla aj miestna cesta na Ovručskej ulici

●	 Starý asfalt sme vymenili za kvalitný nový povrch

●	 Okrem cesty sme na Ovručskej zrekonštruovali aj chodníky

OVRUČSKÁ ULICA#77
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●	 Zvýšili sme bezpečnosť na Vančurovej ulici

●	 Zosuv pôdy tu spôsobil klesnutie a popraskanie vozovky

●	 Spevnili sme preto krajnicu a vybudovali oporný múr,  
čím sme urobili ulicu bezpečnejšou

VANČUROVA ULICA#78
Cesty, chodníky, cyklotrasy
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●	 Opravili sme cestu, kde sme vymenili asfaltové povrchy za nové

●	 V celej oblasti Tehelného poľa sme opravili obrubníky v rámci 
úprav Pilotnej zóny parkovacej politiky – Tehelné pole

●	 Obnovili sme stromoradie na ulic

VIKTORA TEGELHOFFA#79
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●	 Nové Mesto spravuje a udržiava aj 42 kilometrov chodníkov,  
mnohé z nich sme zrekonštruovali a opravili

●	 Na Budyšínskej stromy koreňmi chodník vyduli, čo sme museli 
citlivo vzhľadom k prírode opraviť. Opravili sme betón, natiahli nový 
asfalt a dosadili sme stromy po oboch stranách

●	 Vybudovali sme nový chodník medzi knižnicou na Jeséniovej 
a parkom Gaštanica na základe požiadaviek miestnych obyvateľov

VYNOVENÉ  
CHODNÍKY

#80
Cesty, chodníky, cyklotrasy
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●	 Opravili sme chodníky na Kominárskej ulici, Šuňavcovej, 

Odbojárov, Českej, Pri starej prachárni, Osadnej, 
Robotníckej, Laskomerského, Račianskej,  v Ľudovej štvrti 
a mnohé ďalšie

●	 Upravili sme obrubníky na chodníkoch v rámci zóny 
regulovaného parkovania

●	 Je pre nás dôležité, aby bol pohyb v mestskej časti 
bezpečný. A aby komunikácie naozaj spájali.  
Aj preto sme zabezpečili nový chodník cez Filiálku,  
po ktorom prejdete aj s kočíkom
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●	 Kompletne sme zrekonštruovali dovtedy nebezpečný nadchod  
pri železničnej stanici Predmestie 

●	 Okrem cestujúcich nadchod využívajú miestni obyvatelia  
aj na prechod medzi Dimitrovkou a Račianskou ulicou

NADCHOD  
PREDMESTIE

#81
Cesty, chodníky, cyklotrasy



115

●	 Odstránili sme starú 119-ročnú nebezpečnú lávku pri Palme

●	 Vzhľadom na to, že ide historicky významný exponát, 
zabezpečili sme jej presun do Železničného múzea SR

LÁVKA PRI PALME#82
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●	 Dôležitý dopravný uzol už nerobí hanbu hlavnému mestu

●	 Dlhodobo sme žiadali magistrát o rekonštrukciu podchodu,  
ktorá sa zrealizovala

●	 Zorganizovali sme niekoľko brigád, na ktorých sme upratovali 
prostredie a čistili grafitmi pomaľované steny

PODCHOD  
TRNAVSKÉ MÝTO

#83
Cesty, chodníky, cyklotrasy
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●	 V Novom Meste máme množstvo schodísk,  
z ktorých si mnohé vyžadujú rekonštrukciu

●	 Dodnes väčšina z ich nepatrí nikomu, napriek tomu sa  
o ne snažíme starať a zvyšovať ich bezpečnosť

●	 Takto sme za 12 uplynulých rokov opravili mnohé z nich  
– na Kramároch, Kolibe, na Šuňavcovej, J. C. Hronského,  
ale aj Račianskej

OPRAVENÉ  
SCHODISKÁ

#84
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Budovanie cyklotrás resp. cyklochodníkov je predovšetkým úlohou 
hlavného mesta, pretože tie najdôležitejšie, ktoré prepájajú Bratislavu, 
sú pozdĺž mestských komunikácií. My sme pomáhali s ich výberom, 
spracovávali sme dokumentácie, žiadali od developerov poskytnutie 
pozemku, či rovno vybudovanie cyklotrasy

●	 Jarošova ulica – nová cyklotrasa po oboch stranách ulice

●	 Cyklotrasa „Trans – Sibírska“ – vyznačené obojsmerné 
vedenie cyklistickej dopravy na Sibírskej ulici

NOVÉ CYKLOTRASY#85
Cesty, chodníky, cyklotrasy
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●	 Zátišie/Pluhová ulica – vyznačené obojsmerné  
vedenie cyklistickej dopravy

●	 Tomášikova/Trnavská ulica – nová obojsmerná cyklotrasa

●	 Račianska ulica – nová cyklotrasa

●	 Vajnorská  ulica – nová vyhradená cesta pre chodcov a cyklistov

●	 Vajnorská ulica – dva jednosmerné pruhy v oboch stranách  
medzi Trnavským mýtom a Bajkalskou

●	 Tehelné pole, Zátišie, Smikova ulica – Teplická ul., Mierová kolónia 
– povolené obojsmerné jazdy v jednosmerných uliciach
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Novomešťanky a Novomešťania z Tehelného poľa žijú v lokalite 
s najväčšou koncentráciou športovísk v Bratislave a možno aj na 
Slovensku. Je tu Národný futbalový štadión, hokejový štadión, 
Národné tenisové centrum, plaváreň Pasienky, športová hala Pasienky, 
hádzanárska hala, gymnastické centrum, tenisové areály, športová hala 
Mladosť, športová hala Elán a ďalšie športoviská. Väčšina z ich znamená 
pre lokalitu v čase zápasov, turnajov či kultúrnych podujatí zvýšenú 
dopravnú záťaž a zabratie parkovacích miest, ktoré majú slúžiť miestnym 
obyvateľom. Reálne to pre nich znamenalo, že večer po príchode domov 
nemali kde zaparkovať... Preto sme im sľúbili, že im vytvoríme taký 
parkovací systém, ktorý im pomôže a ako rezidentov s trvalým pobytom 
ich pri parkovaní zvýhodní. 
Aby sme nevytvárali niečo, čo následne hlavné mesto zruší, akceptovali 
sme všetko, čo magistrát – správca budúcej celomestskej parkovacej 
politiky – nariadil. Aj keď s niektorými vecami sme nesúhlasili. V decembri 
2020 sme spustili v zóne Tehelné pole pilotný projekt regulovaného 
parkovania, zaviedli sme jasné pravidlá, poriadok do parkovacích miest, 
spoplatnili tzv. hodinové parkovné pre nerezidentov. A koncom roka 2021 
sme úspešný projekt odovzdali hlavnému mestu.
Osobne ma však mrzí, že hlavné mesto v tom, ako sme to naštartovali, 
nepokračovalo... Neprevzalo od nás údaje o rezidentoch a nevyužilo ich 
na to, aby ľudia nemuseli byť obťažovaní opakovanou registráciou do 
parkovacieho systému. Rovnako za veľký problém považujem, že po  
18. hodine v lokalite neparkujú iba miestni obyvatelia, ako sme to zaviedli 
my. Málo je tiež tzv. voľných parkovacích hodín pre návštevy rezidentov, 
reálne ich potrebujú viac. Mrzí ma aj, že sa nepokračuje ani v platbách 
prostredníctvom SMS za parkovanie, ktoré boli každému zrozumiteľné 
a dostupné. Parkovacie aplikácie vie nie každý využívať. 

LEPŠIE PODMIENKY 
NA PARKOVANIE
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●	 Na Nobelovej ulici sme 
vybudovali nové parkovisko  
pre 21 áut

●	 Na Podnikovej sme vybudovali 
nové parkovisko pre 14 áut

●	 Na Budyšínskej sme rozšírili 
cestu o zhruba 15 centimetrov, 
vďaka čomu sa nám podarilo 
v rámci pilotnej zóny 
regulovaného parkovania 
vytvoriť priestor pre ďalšie 
parkovacie miesta

●	 Pri starej prachárni sme 
vytvorili 9 nových parkovacích 
miest

●	 V Dimitrovke pripravujeme 
ďalšie nové parkovisko pri 
Vernosti

●	 Dohodli sme sa s developerom, 
že na Račianskej ulici ponúkne 
cez 50 parkovacích miest 
naviac miestnym obyvateľom 
zo sídlisk Hostinského 
a Teplická

LEPŠIE PODMIENKY  
NA PARKOVANIE

#86
Parkovanie
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●	 V memorande, ktoré sme 
uzavreli s developerom 
projektu Stolwerck oproti 
bývalému Zváračskému ústavu, 
sa zaviazal, že vybuduje 
dvojpodlažnú podzemnú garáž 
s 256 parkovacími miestami 
a vonkajšie parkovisko s 28 
miestami

●	 Parkovisko pri tržnici sme 
sprístupnili rezidentom, aby tu 
mohli zdarma parkovať večer 
a cez víkendy

●	 Pre rezidentov sme vybavili 
bezplatné parkovanie na 50 
miestach na súkromnom 
parkovisku pred Istropolisom

●	 Na Kramároch sme presvedčili 
developera, aby nestaval na 
Limbovej bytový dom, ale 
parkovací dom, čo aj dodržal

●	 Hlavnému mestu sme 
odovzdali veľký pozemok 
na konci Nového Mesta, aby 
tam vybudovalo odstavné 
parkovisko

Pa
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Vojna na Ukrajine, ktorá vypukla vo februári 
2022, vyhnala milióny našich východných 
susedov za hranice. Mnohí utekali aj na 
Slovensko, veľká časť priamo do Bratislavy. 
Okamžite sme začali pomáhať.

POMOC  
SUSEDOM  
Z UKRAJINY
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●	  Hneď na prvé naše výzvy 
o pomoc pre ľudí na úteku 
(trvanlivé potraviny, deky, 
plienky, voľnú izbu na 
dočasné ubytovanie, či hračky 
pre detičky) zareagovali 
stovky Novomešťaniek 
a Novomešťanov 

●	  Na Miestnom úrade na 
Junáckej a v Dome kultúry 
Kramáre na Stromovej sme 
otvorili zberné miesta, kde 

sme prijímali pomoc od 
darcov, ktorú sme následne 
distribuovali k tým, pre ktorých 
je určená – na Slovensku, ale 
aj priamo na Ukrajine 

●	  Otvorili sme transparentný 
účet v Slovenskej sporiteľni 
(SK62 0900 0000 0051 
6989 6642), na ktorý poslali 
desiatky darcov finančnú 
pomoc

POMOC SUSEDOM  
Z UKRAJINY

#87Pom
oc
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●	  Pomáhali sme nájsť ubytovanie 
pre ľudí a rodín z Ukrajiny. 
Desiatky z nich sme napríklad 
umiestnili v spolupráci 
s novomestskou ubytovňou 
Zvárač, ale aj na iných 
miestach. Ukrajinské rodiny 
prijali vo svojich bydliskách 
aj mnohí Novomešťania. Ja 
sám som ubytoval doma pani 
Irinu z ukrajinského mesta Bila 
Cerkva, ktorá po príchode na 
hlavnú stanicu nemala kam ísť 

●	  Desiatky ukrajinských detí sme 
prijali do našich základných 
škôl

●	  Rodinám na úteku sme 
pomáhali aj pri kontaktoch 
s úradmi, či zamestnávateľmi 

●	  V apríli sme v našich 
zrekonštruovaných priestoroch 
na Ovručskej ulici zriadili 
a otvorili Ukrajinsko-slovenský 
komunitný dom, do ktorého 
naši priatelia z Ukrajiny 
prichádzajú po cenné 
rady, skúsenosti, dôležité 
informácie, nájdu tu priestor na 
hru pre deti, terapiu či príjemné 
komunitné akcie 

●	 Rôzne aktivity pre ukrajinskú 
komunitu sme zorganizovali 
aj v našom Dome kultúry na 
Kramároch

Po
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Nič nepreverilo pripravenosť a schopnosť samospráv 
v posledných rokoch ako šíriaca sa epidémia koronavírusu 
COVID-19. Tá priniesla novú realitu a úlohou starostov 
a primátorov bolo bezodkladne zareagovať a postarať sa 
o svojich obyvateľov. Okamžite sme začali prijímať potrebné 
opatrenia, ktoré v moderných dejinách našej krajiny nemajú 
obdobu.

COVID-19  
A NAŠA POMOC
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●	  V prvý rok pandémie sme 
rozdali obyvateľom nad 62 
rokov špeciálne ochranné 
rúška

●	  Po nich sme rozdali 60 tisíc 
certifikovaných respirátorov. 
Dostali ich seniori nad 60 
rokov či deti a zamestnanci 
materských a základných škôl 

●	  Školám sme po obnovení 
prezenčnej výuky 
poslali ochranné štíty podľa 
potrieb škôl, dezinfekčné 
prostriedky, rukavice a pod.

●	  Pre naše školy a škôlky sme 
zabezpečili 58 žiaričov na 
dezinfekciu vzduchu

●	  Spustili sme 
projekt projektpomozem.
sk, ktorý potvrdil, 
že Novomešťania 
a Novomešťanky, skrátka 
celé Nové Mesto si pomáha. 
Občania sa tu mohli 
zaregistrovať ako dobrovoľníci, 
či iní mohli požiadať o pomoc

COVID-19  
A NAŠA POMOC

#88

Covid-19
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●	  Zriadili sme transparentný účet 
pod názvom Nové Mesto si 
pomáha, kde darcovia zaslali 
desiatky tisíc eur

●	  Zabezpečili sme 
a zorganizovali 300 
dobrovoľníkov, tí seniorom 
rozniesli tisícky balíčkov 
s rúškami, rukavicami 
a letákmi s bezpečnostnými 
informáciami

●	  Títo dobrovoľníci 
zabezpečovali seniorom v čase 
krízy aj nákup potravín

●	  Zriadili sme telefonickú linku 
pre pomoc Novomešťanom, 
na ktorú sa mohli hlásiť ako tí, 
ktorí chcú pomôcť, alebo ako 
tí, ktorí potrebujú pomoc

●	  Organizovali sme vlastné 
testovacie víkendy, zriadili sme 
desiatky mobilných odberných 
miest po celej mestskej časti, 
čím sme zvýšili dostupnosť 
testovania 

●	  V týchto MOM-kách vykonali 
zdravotníci viac ako 30-tisíc 
antigénových testov
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KULTÚRA
Kultúra je v Novom Meste doma. A Novomešťania majú 
kultúru radi. Zaviedli sme tradíciu Kultúrneho leta v Novom 
Meste s rozmanitým programom pre všetkých, tradíciu 
Kultúrnej jesene v Novom Meste venovanej predovšetkým 
našim seniorom. Kvalitnej kultúre sme vytvorili priestor aj na 
desiatkach a desiatkach ďalších podujatí v našej mestskej 
časti. Zrekonštruovali sme naše Stredisko kultúry na 
Vajnorskej, ktoré tak môže do vynovených priestorov lákať 
divákov na svoju atraktívnu ponuku, napríklad na nový projekt 
– vlastné Novomestské divadlo.
Kniha je pre nás dar. A tento dar ponúkame Novomešťanom  
vo vynovených priestoroch našich knižníc.
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●	  Kultúra má v Novom Meste vynovený a dôstojný stánok. 
Kompletne sme zrekonštruovali už 65-ročné  
Stredisko kultúry Vajnorská 

●	  Moderná architektúra ho zaradila medzi  
moderné mestské stánky kultúry 

●	  Rekonštrukcia skultivovala aj okolie, priniesla výrazné 
oživenie a zmodernizovanie vizuálu Vajnorskej ulice

STREDISKO KULTÚRY  
VAJNORSKÁ 

#89
Kultúra
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●	  Nový hlavný vchod, recepcia, šatne, bar, vynovená hlavná sála. 
Vstup z ulice je bezbariérový, pribudli nové toalety,  
aj pre imobilných. A mysleli sme aj na detaily. Napríklad taký 
prebaľovací pult ocenia mamičky pri vítaní novorodencov
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●	  Nezabudli sme ani na vynovenie Domu kultúry na Stromovej ulici

●	  Postupne sa v rámci rekonštrukcie vymenili vykurovacie kotle, 
vymenili sa poškodené súčasti systému, komín, armatúry a ventily 

●	  Nainštalovali sme novú tepelnú reguláciu, expanznú nádobu  
a moderné neutralizačné zariadenie 

DOM KULTÚRY  
KRAMÁRE 

#90
Kultúra
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●	  V Dimitrovke na Nobelovej ulici vyrástla jedna  

z najmodernejších knižníc v Bratislave 

●	  Nie je len významným literárnym centrom,  
Novomešťanom z tejto lokality poskytuje aj priestor  
na relaxačno-pohybové aktivity, hudobné vystúpenia,  
premietanie filmov, literárne diskusie či tvorivé dielne 

●	  Knižnica má nový moderný dizajn vďaka šikovným študentom  
Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave,  
ktorí sa spolupodieľali na návrhu interiéru

KNIŽNICA  
DIMITROVKA

#91
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●	  Miestnu malú knižnicu sme presťahovali  
do nových priestorov na Jeséniovej ulici č. 43 

●	  Priestory sme zmodernizovali a upravili 

●	  Knižnica okrem literatúry slúži aj ako komunitné centrum,  
na cvičenie, diskusie, prednášky a rozličné stretnutia

KNIŽNICA  
KOLIBA 

#92
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●	  Pribudlo voľnočasové centrum pre mamičky, či deti z okolitých škôl.

●	  Čitatelia si diela slovenskej či svetovej literatúry, ale aj hudobné 
koncerty či prednášky môžu vychutnať na krásnej drevenej terase

●	  Pred hlavným vchodom je k dispozícii nový bibliobox na vrátenie 
kníh. Čitateľ tak môže kedykoľvek vrátiť požičanú knihu 

●	  Ten takisto ocení aj novú službu e-výpožičky 

KNIŽNICA  
PIONIERSKA

#93
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●	  Pri príležitosti MDŽ každoročne organizujeme  
galakoncert pre dámy z Nového Mesta

●	  Začiatok júna patrí deťom a ich veľkej oslave MDD  
na Kuchajde s bohatým programom

KULTÚRNE PODUJATIA  
PRE NOVOMEŠŤANOV

#94
Kultúra
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●	  Jún až september je obdobie Kultúrneho leta v Novom Meste, 

v rámci ktorého okrem veľkých hudobných hviezd ponúkame 
Novomešťanom aj už kultové Letné kino na Kuchajde či pohybové 
aktivity na čele s mimoriadne populárnou Letnou jogou na 
Kuchajde

●	  Na jeseň si zvlášť uctievame našich seniorov, neodmysliteľnou 
súčasťou je každoročný Galakoncert úcty k starším či pozvania do 
bratislavských divadiel
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Menej, nižšie, viac zelene a urobte čosi pre svoje okolie. 
A najlepšie bude ak nebudete vôbec stavať. To je zhrnutie 
môjho prístupu k developerským projektom. 
Keď hovorím s ľuďmi, mnohí hovoria, že sa veľa stavia. 
Príkladom je Tupého, kde sa buduje nová štvrť. Málokto 
však vníma, že dnešná výstavba je z väčšej časti stále 
dôsledkom rozhodnutí z minulosti. Územný plán zmenil 
vinohrady na stavebné pozemky v roku 2006.  
Plány postaviť tam cez 1200 bytov predstavila izraelská 
skupina GTC v roku 2008 a podobne je to s mnohými 
ďalšími stavbami. Takže teraz len žneme výsledky 
rozhodnutí predchádzajúcich garnitúr.

VÝSTAVBA  
A DEVELOPERI
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Výstavba a developeri
Účinnejšie regulujeme výstavbu:
●	 vyhlásili sme stavebnú uzáveru na Železnej studničke a Kamzíku
●	 vyhlásili sme stavebnú uzáveru v časti dolných Kramárov - Jelšová
●	  vyhlásili sme stavebnú uzáveru Biely kríž
●	  vyhlásili sme stavebnú uzáveru Nobelova

STRAVEBNÉ  
UZÁVERY

#95
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Pracujeme na obstarávaní územných plánov zón
●	 Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre 
●	 Územný plán zóny Horná Mlynská dolina 
●	 Územný plán zóny Nobelova 
●	 Územný plán zóny Zátišie – Hattalova
●	 Územný plán zóny Vlárska 
●	 Územný plán zóny Na Revíne 
●	 Územný plán zóny Krahulčia 2020
●	 Územný plán zón Horný Kramer 2020
●	 Územný plán zóny Koliba Stráže 2020
●	 Územný plán zóny Podhorský pás - Koziarka
●	 Územný plán zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec
●	 Územný plán zóny Kamenné sady 2021

ÚZEMNÉ  
PLÁNY ZÓN
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Je jasné, že to, čo sa nepostavilo, zastavilo, či zmenšilo oproti 
pôvodným plánom investora, vidieť nie je. Je však množstvo projektov, 
ktoré sa nám podarilo zastaviť, znížiť, alebo zmeniť.  
Tu je pár vybraných príkladov:

●	 Nové stavby, ktoré vyrástli na Račianskej ulici hoci mali povolenia  
na 41 poschodí sme dokázali so susedmi znížiť na 6, až 11 poschodí

●	 Na Sliačskej sa z 28 poschodových stavieb stali 8 poschodové
●	 Znížili sme 11 poschodovú stavbu v Dimitrovke na 8
●	 Stavbu pána Baštrnáka na Vajnorskej sme skresali s miestnymi 

obyvateľmi z 11 poschodí na 4+2 ustúpené (na snímkach)
●	 Nedovolili sme heliport, ani megavýstavbu p. Širokého oproti 

Zváračskému ústavu
●	 Zastavili sme Manhattan 2

Výstavba a developeri

BOJ S DEVELOPERMI#97
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Dnes má Bašternáka v ústach kde-kto. 
Ale v roku 2010 to bol nedotknuteľný 
človek. Preto, keď kúpil budovu na Vaj-
norskej ulici a získal od hlavného mesta 
Bratislava súhlas s postavením 10-poscho-
dovej budovy, tak sme počuli len to isté: 
„Aj tak si urobí, čo bude chcieť. S ním sa 
radšej za prsty neťahajte.“ Ale my sme sa 
rozhodli ťahať. 

Reálne nás bolo len pár, lebo málokomu 
sa chcelo ísť do konfliktu. Nevymenujem 
všetkých, ale najbojovnejší bol pán Hulín 

z Bartoškovej ulice, ktorý neváhal zvyšo-
vať hlas, keď mal pocit, že sa deje niečo 
neférové. Výhodou bolo, že sme sa všetci, 
ktorí sme stáli na spoločnej strane, vede-
li na požiadavkách jednoducho zhodnúť. 
Rešpektovať okolie, ktoré je zhruba 5-po-
schodové, rozšíriť verejný chodník, ktorý 
sa kvôli odbočovaciemu pruhu zúžil, viac 
zelene na pozemku. A, samozrejme, vy-
tvoriť štandardný vnútroblok so zeleňou 
namiesto navrhovaného parkoviska. Iste, 
že je lacnejšie vybudovať parkoviská hore, 

než ich schovať pod zem, ale ako by to vy-
zeralo?!

Nakoniec som zorganizoval 6 verejných 
stretnutí a investor menil projekt 12-krát. 
Až potom došlo k dohode, proti ktorej sa 
nikto zo susedov neodvolal. Stavba, ktorá 
vyrastá, bude mať tri poschodia a ďalšie 
dve budú ustúpené. Tak, aby neprevyšova-
li okolité domy. Väčšina parkovacích miest 
pôjde pod zem, vďaka čomu vznikne pre 
našu lokalitu typický vnútroblok s parčí-
kom a detským ihriskom.  Rudolf Kusý

Vzopreli sme sa Bašternákovi

Vinohrady, hrozno a víno od nepamäti patria k Novému Mes-
tu. Veď hroznový strapec má naša mestská časť aj priamo vo svo-
jom erbe. Žiaľ, mnohé vinice nám miznú priamo pred očami a na 
ich mieste vyrastajú bytovky a rodinné domy...

„Je to výsledok nezodpovedných rozhodnutí, ktoré v minulos-
ti urobilo vedenie mestskej časti a mesta. Následky týchto roz-
hodnutí, žiaľ, znášame doteraz,“ hovorí starosta Rudolf Kusý. 
Mieri tým na to, že mestskí poslanci v roku 2007 schválili „nový“ 
Územný plán Bratislavy a umožnili tak zastavovať vinohrady na 
úpätí Malých Karpát. V priebehu niekoľkých rokov tu vyrástli 
stovky nových bytov a ďalšie stále pribúdajú. „My v Novom Mes-
te sme si však povedali, že toto sa už nesmie opakovať. A začali 
sme konať,“ pokračuje starosta.

Od začiatku proti...
Už od začiatku bolo jasné, že mestská časť sa púšťa do neľah-

kého zápasu. V júni 2014 novomestskí miestni poslanci prijali 
uznesenie, v ktorom zásadne nesúhlasili s návrhom, aby ďalšie 
územia na úpätí Malých Karpát (lokality Frankovka, Rizling 
a Müller), v súčasnosti už zanedbané vinice a vinohrady, boli 
schválené na rozvoj málopodlažnej obytnej zástavby. Začiatkom 
septembra 2017 celý proces prerokovávania návrhu zmien a do-
plnkov územného plánu mesta opäť „ožil“. Zástupcovia Nového 
Mesta, poslanci aj úradníci, boli na rokovaniach naďalej „proti“, 
trvali na zachovaní poľnohospodárskej pôdy bez možnosti vý-
stavby – vedenie magistrátu však ich odborné argumenty od-
mietlo akceptovať.

V novembri 2017 nastal zásadný zlom! 
„Z magistrátu sme dostali list podpísaný 
primátorom, v ktorom sa píše, že po opä-
tovnom vyhodnotení podkladov sa zme-
na spomínaných lokalít vypúšťa z návrhu 
a zohľadňujú sa pripomienky mestskej čas-
ti“. Podľa Kusého je to jasný dôkaz, že ak sa-
mospráva nepodľahne tlaku vlastníkov pozemkov 
a potenciálnych developerov, dôsledne trvá na svojich, 
odborných a verejnoprospešných, argumentoch, dokáže v rám-
ci územného plánovania poraziť aj oveľa „mocnejšie“ záujmy.  
V tejto súvislosti je nutné poďakovať odborným pracovníkom 
magistrátu, že vypočuli argumenty zástupcov mestskej časti, 
opätovne sa nimi zaoberali a nakoniec dospeli k záveru uvede-
nému v spomínanom liste.

Odolajú tlaku?
Ostáva veriť, že ani pod tlakom záujemcov o zastavanie pred-

metných lokalít vedenie Bratislavy svoj názor nezmení. Keďže 
celý proces schvaľovania nebol do dnešného dňa ukončený, je 
dôležité ho naďalej ostražito sledovať.

Takisto bude veľmi dôležité rozhodnutie verejnosti, teda 
obyvateľov Nového Mesta, ktorí poslanci budú po novembro-
vých komunálnych voľbách mestskú časť zastupovať v novom 
mestskom zastupiteľstve. Práve toto zastupiteľstvo bude totiž  
v konečnom dôsledku o osude územného plánu mesta hlasovať –  
a teda priamo rozhodovať. Peter Vaškovič

Ako sme zachránili  
vinohrady pred zastavaním

Na Vajnorskej mala pôvodne vyrásť takáto 10-poschodová 
opacha.

Vďaka nášmu tlaku sa postaví budova, ktorá neprevýši  
okolité domy.
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●	 Na základe nášho tlaku hlavné mesto nemení územný plán  
v Novom Meste. Vinohrady v Novom Meste zostanú aj naďalej 
zelenými plochami 

●	 Minulosť nezmeníme, ale budúcnosť sme zmenili k lepšiemu

CHRÁNIME  
VINOHRADY
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●	 Zastavili sme stavbu za hotelom Brix na Kramároch,  
na Mladej garde, na Jahodovej, Dérerovej, Višňovej, Magurskej 
(dva projekty), Uhrovej, Plzenskej, Hattalovej, Ovručskej 

●	 Zastavili sme masovú výstavbu J&T na Kolibe a množstvo ďalších 
●	 Na Kramároch sme developera odradili od výstavby novej bytovky 

a vybudoval tam parkovací dom
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Už od začiatku bolo jasné, že mestská časť sa púšťa do neľah-

kého zápasu. V júni 2014 novomestskí miestni poslanci prijali 
uznesenie, v ktorom zásadne nesúhlasili s návrhom, aby ďalšie 
územia na úpätí Malých Karpát (lokality Frankovka, Rizling 
a Müller), v súčasnosti už zanedbané vinice a vinohrady, boli 
schválené na rozvoj málopodlažnej obytnej zástavby. Začiatkom 
septembra 2017 celý proces prerokovávania návrhu zmien a do-
plnkov územného plánu mesta opäť „ožil“. Zástupcovia Nového 
Mesta, poslanci aj úradníci, boli na rokovaniach naďalej „proti“, 
trvali na zachovaní poľnohospodárskej pôdy bez možnosti vý-
stavby – vedenie magistrátu však ich odborné argumenty od-
mietlo akceptovať.

V novembri 2017 nastal zásadný zlom! 
„Z magistrátu sme dostali list podpísaný 
primátorom, v ktorom sa píše, že po opä-
tovnom vyhodnotení podkladov sa zme-
na spomínaných lokalít vypúšťa z návrhu 
a zohľadňujú sa pripomienky mestskej čas-
ti“. Podľa Kusého je to jasný dôkaz, že ak sa-
mospráva nepodľahne tlaku vlastníkov pozemkov 
a potenciálnych developerov, dôsledne trvá na svojich, 
odborných a verejnoprospešných, argumentoch, dokáže v rám-
ci územného plánovania poraziť aj oveľa „mocnejšie“ záujmy.  
V tejto súvislosti je nutné poďakovať odborným pracovníkom 
magistrátu, že vypočuli argumenty zástupcov mestskej časti, 
opätovne sa nimi zaoberali a nakoniec dospeli k záveru uvede-
nému v spomínanom liste.

Odolajú tlaku?
Ostáva veriť, že ani pod tlakom záujemcov o zastavanie pred-

metných lokalít vedenie Bratislavy svoj názor nezmení. Keďže 
celý proces schvaľovania nebol do dnešného dňa ukončený, je 
dôležité ho naďalej ostražito sledovať.

Takisto bude veľmi dôležité rozhodnutie verejnosti, teda 
obyvateľov Nového Mesta, ktorí poslanci budú po novembro-
vých komunálnych voľbách mestskú časť zastupovať v novom 
mestskom zastupiteľstve. Práve toto zastupiteľstvo bude totiž  
v konečnom dôsledku o osude územného plánu mesta hlasovať –  
a teda priamo rozhodovať. Peter Vaškovič

Ako sme zachránili  
vinohrady pred zastavaním

Na Vajnorskej mala pôvodne vyrásť takáto 10-poschodová 
opacha.

Vďaka nášmu tlaku sa postaví budova, ktorá neprevýši  
okolité domy.

10  |  NOVÉ MESTO NOVÉ MESTO  |  11

Dnes má Bašternáka v ústach kde-kto. 
Ale v roku 2010 to bol nedotknuteľný 
človek. Preto, keď kúpil budovu na Vaj-
norskej ulici a získal od hlavného mesta 
Bratislava súhlas s postavením 10-poscho-
dovej budovy, tak sme počuli len to isté: 
„Aj tak si urobí, čo bude chcieť. S ním sa 
radšej za prsty neťahajte.“ Ale my sme sa 
rozhodli ťahať. 

Reálne nás bolo len pár, lebo málokomu 
sa chcelo ísť do konfliktu. Nevymenujem 
všetkých, ale najbojovnejší bol pán Hulín 

z Bartoškovej ulice, ktorý neváhal zvyšo-
vať hlas, keď mal pocit, že sa deje niečo 
neférové. Výhodou bolo, že sme sa všetci, 
ktorí sme stáli na spoločnej strane, vede-
li na požiadavkách jednoducho zhodnúť. 
Rešpektovať okolie, ktoré je zhruba 5-po-
schodové, rozšíriť verejný chodník, ktorý 
sa kvôli odbočovaciemu pruhu zúžil, viac 
zelene na pozemku. A, samozrejme, vy-
tvoriť štandardný vnútroblok so zeleňou 
namiesto navrhovaného parkoviska. Iste, 
že je lacnejšie vybudovať parkoviská hore, 

než ich schovať pod zem, ale ako by to vy-
zeralo?!

Nakoniec som zorganizoval 6 verejných 
stretnutí a investor menil projekt 12-krát. 
Až potom došlo k dohode, proti ktorej sa 
nikto zo susedov neodvolal. Stavba, ktorá 
vyrastá, bude mať tri poschodia a ďalšie 
dve budú ustúpené. Tak, aby neprevyšova-
li okolité domy. Väčšina parkovacích miest 
pôjde pod zem, vďaka čomu vznikne pre 
našu lokalitu typický vnútroblok s parčí-
kom a detským ihriskom.  Rudolf Kusý

Vzopreli sme sa Bašternákovi

Vinohrady, hrozno a víno od nepamäti patria k Novému Mes-
tu. Veď hroznový strapec má naša mestská časť aj priamo vo svo-
jom erbe. Žiaľ, mnohé vinice nám miznú priamo pred očami a na 
ich mieste vyrastajú bytovky a rodinné domy...

„Je to výsledok nezodpovedných rozhodnutí, ktoré v minulos-
ti urobilo vedenie mestskej časti a mesta. Následky týchto roz-
hodnutí, žiaľ, znášame doteraz,“ hovorí starosta Rudolf Kusý. 
Mieri tým na to, že mestskí poslanci v roku 2007 schválili „nový“ 
Územný plán Bratislavy a umožnili tak zastavovať vinohrady na 
úpätí Malých Karpát. V priebehu niekoľkých rokov tu vyrástli 
stovky nových bytov a ďalšie stále pribúdajú. „My v Novom Mes-
te sme si však povedali, že toto sa už nesmie opakovať. A začali 
sme konať,“ pokračuje starosta.

Od začiatku proti...
Už od začiatku bolo jasné, že mestská časť sa púšťa do neľah-

kého zápasu. V júni 2014 novomestskí miestni poslanci prijali 
uznesenie, v ktorom zásadne nesúhlasili s návrhom, aby ďalšie 
územia na úpätí Malých Karpát (lokality Frankovka, Rizling 
a Müller), v súčasnosti už zanedbané vinice a vinohrady, boli 
schválené na rozvoj málopodlažnej obytnej zástavby. Začiatkom 
septembra 2017 celý proces prerokovávania návrhu zmien a do-
plnkov územného plánu mesta opäť „ožil“. Zástupcovia Nového 
Mesta, poslanci aj úradníci, boli na rokovaniach naďalej „proti“, 
trvali na zachovaní poľnohospodárskej pôdy bez možnosti vý-
stavby – vedenie magistrátu však ich odborné argumenty od-
mietlo akceptovať.

V novembri 2017 nastal zásadný zlom! 
„Z magistrátu sme dostali list podpísaný 
primátorom, v ktorom sa píše, že po opä-
tovnom vyhodnotení podkladov sa zme-
na spomínaných lokalít vypúšťa z návrhu 
a zohľadňujú sa pripomienky mestskej čas-
ti“. Podľa Kusého je to jasný dôkaz, že ak sa-
mospráva nepodľahne tlaku vlastníkov pozemkov 
a potenciálnych developerov, dôsledne trvá na svojich, 
odborných a verejnoprospešných, argumentoch, dokáže v rám-
ci územného plánovania poraziť aj oveľa „mocnejšie“ záujmy.  
V tejto súvislosti je nutné poďakovať odborným pracovníkom 
magistrátu, že vypočuli argumenty zástupcov mestskej časti, 
opätovne sa nimi zaoberali a nakoniec dospeli k záveru uvede-
nému v spomínanom liste.

Odolajú tlaku?
Ostáva veriť, že ani pod tlakom záujemcov o zastavanie pred-

metných lokalít vedenie Bratislavy svoj názor nezmení. Keďže 
celý proces schvaľovania nebol do dnešného dňa ukončený, je 
dôležité ho naďalej ostražito sledovať.

Takisto bude veľmi dôležité rozhodnutie verejnosti, teda 
obyvateľov Nového Mesta, ktorí poslanci budú po novembro-
vých komunálnych voľbách mestskú časť zastupovať v novom 
mestskom zastupiteľstve. Práve toto zastupiteľstvo bude totiž  
v konečnom dôsledku o osude územného plánu mesta hlasovať –  
a teda priamo rozhodovať. Peter Vaškovič

Ako sme zachránili  
vinohrady pred zastavaním

Na Vajnorskej mala pôvodne vyrásť takáto 10-poschodová 
opacha.

Vďaka nášmu tlaku sa postaví budova, ktorá neprevýši  
okolité domy.



ODKAZ PRE STAROSTU

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto aj v uplynulých štyroch  
rokoch pokračovala v spolupráci s portálom Odkaz pre starostu.  
Počas siedmich rokov existencie portálu sa nám podarilo úspešne 
vyriešiť 2565 podnetov a počet obyvateľov, ktorí túto cestu 
využívajú, neustále rastie. Celkovo sa na nás občania obrátili  
4431-krát, pričom len dva prípady zostávajú (zatiaľ – v polovici 
septembra) nevyriešené. Za jednoduchou štatistikou sa skrýva veľa 
komunikácie a spoločnej snahy o nápravu nedostatkov. 

VYRIEŠENÉ PODNETY V ROKU 2022

Petržalka 211

Nové Mesto 205

Rača 174

Ružinov 140

Vrakuňa 101

*údaje k septembru 2022
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FÉROVÝ HLAS OCENILA  
AJ TRANSPARENCY  
INTERNATIONAL

Hlas Nového Mesta patrí dlhodobo medzi najprínosnejšie noviny, 
ktoré vydávajú samosprávy na Slovensku. Vyplýva to z rebríčkov, 
ktoré pravidelne zverejňuje mimovládna organizácia Transparency 
International Slovensko, ktorá hodnotí užitočnosť, objektívnosť 
a verejnoprávny charakter novín v takmer stovke najväčších 
slovenských miest. V posledných troch hodnoteniach sa Hlas 
vždy umiestnil medzi 10 najprínosnejšími novinami. „Ako celkovo 
najprínosnejšie sa ukázali noviny bratislavskej mestskej časti Nové 
Mesto, ktoré venovali samosprávnym témam takmer 40 percent svojej 
plochy a v rámci nej vyčlenili deväť percent aj pre polemické názory 
a takmer sedem percent pre zmienky o zamýšľaných rozhodnutiach,“ 
konštatovala v roku 2017 Transparency International. Ako ďalej 
dodáva, noviny majú aj veľký priestor na zlepšenie.
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ZODPOVEDNÉ  
HOSPODÁRENIE

Aj vďaka lepšej transparentnosti a prísnej disciplíne pri nakladaní 
s obecnými peniazmi Nové Mesto zvyčajne hospodári s prebytkom 
rozpočtu. Úspory pravidelne odkladá na tzv. rezervný účet 
a následne tieto peniaze investuje najmä do rekonštrukcií škôl 
a budovania verejných parkov. Práve na vzdelávanie našich detí na 
školách a škôlkach ide takmer každé druhé euro, ktoré minieme. 

Máme za sebou tri roky, aké nečakal asi nikto. Zažili sme niečo, 
na čo sa ani nedalo pripraviť. Nový vírus zmenil takmer všetko. 
V rodinách, v škole, v práci aj v živote mestskej časti. Nižšie príjmy 
z daní a naopak vyššie výdavky na ochranu životu a zdravia ľudí, na 
pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi, znamenali výpadok miliónov, 
ktoré boli určené na rozvojové projekty. Život v Novom Meste sa však 
nezastavil. Napriek veľkým ekonomickým stratám, ktoré priniesol 
COVID-19 aj samospráve, sme mali v jednom jasno od začiatku – 
Nové Mesto sa musí ďalej rozvíjať aj „v dobe korony“.

V čase, keď iné samosprávy na Slovensku riešia často existenčné 
problémy, v Novom Meste hospodárime bez dlhov. Ušetrené 
prostriedky potom môžeme použiť na skvalitňovanie života nás 
všetkých. Peniaze na investície však nemáme len vďaka dobrému 
hospodáreniu. V Novom Meste patríme medzi úspešné samosprávy, 
ktorým sa darí získavať peniaze na rozvoj od štátu, Európskej únie, 
nadácií či sponzorov. 
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Hospodárenie samospráv pravidelne hodnotí nezávislý Inštitút pre 
ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý dal Novému Mestu 
v otázke finančného zdravia známku „výborné“. Nové Mesto dosiahlo 
známku 5,2 z maximálneho počtu šesť bodov. Finančné zdravie 
hovorí o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej 
samospráve hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. 
INEKO pritom hodnotí päť vybraných ukazovateľov finančnej stability 
– napríklad dlh obce, záväzky po lehote splatnosti a podobne. 

AKO SME HOSPODÁRILI V ROKU 2021?

●	 	Rok 2021 mestská časť Bratislava-Nové Mesta uzavrela s prebyt-
kom bežného rozpočtu vo výške viac milión eur

●	 	Celkové hospodárenie mestskej časti v roku 2021 predstavuje 
(po započítaní zostatku finančných operácií) zostatok vo výške 
viac ako 1,8 milióna eur, ktoré sme previedli do rezervného fondu 
mestskej časti a tieto finančné prostriedky tak môžeme použiť na 
kapitálové výdavky pre ďalší rozvoj Nového mesta.

BEŽNÉ VÝDAVKY V ROKU 2021 - 25,1 MIL. €

Vzdelávanie 13,67 54,5055821371611

Bývanie a občianska vybavenosť 4,68 18,6602870813397

Všeobecné verejné služby 3,7 14,7527910685805

Výstavba 1,16 4,62519936204147

Rekreácia, kultúra a náboženstvo 0,9 3,58851674641148

Sociálne zabezpečenie 0,58 2,31259968102073

Ochrana životného prostredia 0,04 0,159489633173844

Verejný poriadok a bezpečnosť 0,16 0,637958532695375

Obrana 0,19 0,757575757575758
25,08

1

Vzdelávanie  54,5
Bývanie a občianska vybavenosť 18,7
Všeobecné verejné služby 14,8
Výstavba 4,6
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 3,6
Sociálne zabezpečenie 2,3
Ochrana životného prostredia 0,16
Verejný poriadok a bezpečnosť 0,64
Obrana 0,76
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SMART A NA VLNE  
MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Mobilná aplikácia - Zaujímate sa, čo je nové v Novom Meste? Chcete 
nahlásiť čiernu skládku či poškodenú lavičku? Potrebujete zistiť, kedy 
vám ide autobus? Hľadáte informácie, kde a kedy vyraziť za kultúrou 
či športom vo vašom okolí? To všetko nájdete vo vašom mobilnom 
telefóne vďaka novej aplikácii. Vďaka novej mobilnej aplikácii sme 
opäť bližšie k ľuďom. Tí v nej nájdu všetky novinky z diania v Novom 
Meste, či dôležité upozornenia. 

Aplikácia na zverejňovanie – Ľuďom sme dali do rúk silné nástroje na 
kontrolu novomestskej samosprávy. Vďaka aplikácii na zverejňovanie 
môže každý záujemca dostať priamo do mailu informácie o nových 
zmluvách, či faktúrach, ktoré samospráva zaplatí. 

Digitálne zastupiteľstvo - Spustili sme digitálne zastupiteľstvo – 
špeciálnu stránku, na ktorej si každý môže pozrieť, ako ktorý poslanec 
chodí „do práce“, ako hlasoval na zastupiteľstve. Táto aplikácia nás 
nestala ani euro a dokonca získala ocenenie ako najlepšia digitálna 
aplikácia pre samosprávy. 

Digitálne mapy – Mapy v minulosti slúžili pre navigáciu z jedného 
miesta na druhé. V dobe moderných digitálnych technológií však 
ponúkajú nové, dosiaľ netušené možnosti. Aj preto má Nové Mesto 
svoje digitálne dvojča, ktorého funkcie a schopnosti stále rozširujeme. 
Okrem základnej predvolenej podkladovej mapy si môže používateľ 
prepnúť podkladovú mapu na napr. ortofotomapu získanú z leteckého 
snímkovania či topografickú mapu. Mestská časť spustila „Virtuálny 
digitálny 3D model Nového Mesta“, vďaka ktorému si odteraz môžete 
Nové Mesto pozrieť online aj ako trojrozmerný model so všetkými 
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budovami, ale aj stromami. Digitalizovaná kópia reality sa skladá z viac 
ako 12 tisíc stavieb. Mapa zároveň zobrazuje zeleň nachádzajúcu sa 
na obecných pozemkoch. Máme zmapované všetky stromy a kríky 
v Novom Meste, čo okrem iného uľahčí lepšiu individuálnu starostlivosť 
o zeleň. Okrem klasického vyhľadávania aplikácia umožňuje meranie 
vzdialeností a plôch, navigáciu, prípadne tlač vyhľadaných informácií 
napríklad o vlastníkoch konkrétnych parciel. Mapa pre majiteľov psov 
umožňuje zistiť, kde konkrétne sú výbehy pre psov, či v danom výbehu 
sú nejaké cvičné prvky, oplotenie a podobne. Ďalšia samostatná 
mapa zachytáva všetky odpadkové koše v Novom Meste. Občan si 
podľa svojej lokality GPS môže pozrieť, kam najbližšie sa dajú vyhodiť 
odpadky a kedy sú koše vyprázdňované. Okrem lepšieho prístupu 
Novomešťanov k informáciám aplikácia zefektívni a zrýchli aj prácu 
zamestnancov úradu, či EKO-podniku VPS, ktorý sa stará napríklad 
o zeleň, lavičky, či detské ihriská. 
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TRANSPARENTNOSŤ

V Novom Meste sa dlhodobo snažíme držať hesla „Zverejníme všetko, 
čo sa dá a nielen to, čo musíme“. Znamená to poskytovať občanom stále 
viac a kvalitnejších informácií, ktoré je možné jednoducho a prehľadne 
nájsť na našej internetovej stránke. Prečo? V situácii, keď ľudia úradom 
neveria, treba byť proaktívny. Potrebujeme minimalizovať priestor na 
šuškandu a šírenie poloprávd.

Preto sme sa v Novom Meste rozhodli pred pár rokmi realizovať audit 
transparentnosti. Úlohou auditu bola identifikácia problematických miest 
z hľadiska priestoru pre korupciu, ako oblastí, v ktorých je možné zvýšiť 
transparentnosť fungovania mestskej časti. Výsledkom snahy samosprávy 
zlepšiť situáciu v oblasti nakladania s verejnými peniazmi a majetkom 
preto bol projekt „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ – inak 
povedané komplexný balík osemdesiatich konkrétnych a jednoznačných 
protikorupčných opatrení. Nové Mesto patrí dlhodobo medzi najlepšie 
hodnotené samosprávy aj v rebríčku, ktorý pravidelne zverejňuje 
Transparency International Slovensko. Zároveň treba povedať, že proces 
posilňovania transparentnosti a protikorupčná stratégia nie je niečo, čo sa 
dá hoci aj pri maximálnej snahe považovať za proces, ktorý má koniec. Aj 
dnes, rok po splnení úloh z auditu 
sa snažíme odhaľovať slabé miesta 
v systéme a upravovať pravidlá 
chodu úradu tak, aby chod úradu 
bol transparentnejší a férovejší 
voči ľuďom, ktorí s ním prídu do 
kontaktu.
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ZNÁMKA: A+

CELKOVÉ HODNOTENIE: 86%

2012 2014 2016 2018

56 15 4 2

Poradie na 
Slovensku

Rating 
v %

Nové Mesto 2 86

Petržalka 9 75

Staré Mesto 10 73

Vrakuňa 16 70

Ružinov 34 60

Karlova Ves 37 60

Bratislava 42 59

Rača 56 55

Dúbravka 69 52

Devínska Nová Ves 77 50

Podunajské Biskupice 83 48
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NOVÉ KLIENTSKE  
CENTRUM

Od roku 2022 ponúkame v priestoroch miestneho úradu väčší 
komfort pre obyvateľov pri vybavovaní ich žiadostí, a to zriadením 
špecializovaného klientskeho centra na prízemí budovy. Súčasťou 
klientskeho centra je aj podateľňa.

K spokojnosti verejnosti slúži aj vyvolávací systém, ktorý informuje 
občana o poradí pri vybavovaní. 

Základné a užitočné informácie o práci miestneho úradu získa 
návštevník ešte pred vstupom do budovy vďaka inteligentnej 
interaktívnej digitálnej tabule.
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OBECNÉ BYTY  
A POZEMKY

Nastavili sme jasné a transparentné podmienky pre hospodárenie 
s obecným majetkom. Hneď po nástupe do funkcie som zastavil 
rozdávanie obecných bytov a nastavil prísne pravidlá ich prenajímania 
tým, ktorí ich skutočne potrebujú. 

Rozumne hospodárime aj s pozemkami, ktoré mestská časť môže 
skôr či neskôr využiť na svoje investičné plány. Keď inde ich skôr 
predávajú, my sme, naopak viaceré získali – napr. od ministerstva 
vnútra na Teplickej, od Istrochemu, či od hlavného mesta, vďaka 
čomu sme mohli na Tehelnom poli vybudovať krásny park Jama.
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SOBÁŠE 

Službou pre Novomešťanov 
a zároveň aj jednou z najmilších 
„povinností“ starostu či poslanca 
je sobášenie. Tradičným a veľmi 
obľúbeným miestom, kde si 
novomanželia vyslovia svoje „áno“, 
je naša historická budova Konskej 
železnice, sobáše na želanie 
však vieme zorganizovať aj inde 
v mestskej časti. Od roku 2011 až 
doteraz sme zosobášili zhruba  
1500 párov.

#106
Sobáše v Novom Meste: 

rok cirkevné civilné
2011 10 109      
2012 9 106    
2013 8 115      
2014 5 144      
2015 18 143      
2016 5 112      
2017 6 139      
2018 2 139      
2019 7 106      
2020 9 109      
2021 2 131      
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