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Zíde sa nám, čo sme ušetrili
Bez dopravných obmedzení to nepôjde
Červený kríž oslávil storočnicu

Milí čitatelia,
obsah marcového čísla Hlasu naznačuje, že všetci
Bratislavčania majú pred sebou náročné obdobie.
Dopravné obmedzenia potrvajú približne dva roky,
a tak nám nezostáva iné, len obrniť sa trpezlivosťou a pred každou cestou autom zvažovať, či by sme
sa do cieľa nedostali rýchlejšie mestskou hromadnou dopravou. Dopravní experti tvrdia, že po čase
si vodiči nájdu najvhodnejšie obchádzkové trasy
a zápchy sa zmiernia, no hlavné dopravné tepny čaká obrovský nápor
áut niekoľko hodín denne.
Naplno sa rozbieha činnosť miestnej rady i odborných komisií, ktorých
zloženie odhlasovali členovia miestneho zastupiteľstva na prvom tohtoročnom zasadnutí. Vymenili sa aj takmer všetci členovia redakčnej rady,
no nezmenil sa náš cieľ – prinášať vám hodnotné informácie zo života
mestskej časti.
Pracovníci Kancelárie pre participáciu počas marca a apríla opäť zbierajú nápady Novomešťanov, ako upraviť svoje životné prostredie, prispieť k bohatšiemu kultúrnemu dianiu alebo zlepšiť sociálnu situáciu.
Vidíte vo svojom okolí niečo, čo by si zaslúžilo pozornosť? Podajte projekt
a uchádzajte sa o finančnú podporu. Aj na našich stránkach nájdete zopár inšpiratívnych myšlienok, ktoré sa touto cestou podarilo zrealizovať.
Dnešný pohľad do histórie priblíži spôsob riadenia mesta v stredoveku.
Možno vás prekvapí, že bratislavská samospráva patrila k najdemokratickejším v celej Európe!
Záverom chcem v mene celej redakčnej rady zablahoželať k sviatku
novomestským ženám, popriať im veľa zdravia i šťastia. Rovnako vyjadrujeme vďaku a úctu našim učiteľom, ktorí svoj sviatok oslávia koncom
mesiaca. Nech často zažívajú radosť z neľahkej, no krásnej a dôležitej
práce.
Príjemné čítanie!
Jana Škutková
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Obálka:
Aj pod zubatým slniečkom
je prechádzka príjemná
Snímka Jana Plevová

Tento rok pripadne MDŽ na piatok
Ženám zo starších ročníkov, ktoré ešte majú
akú-takú predstavu, ako sa oslavoval tento
deň v minulosti, určite preblesklo mysľou: To
bol ideálny prípad! Teda aspoň pre mužov,
ktorí zvyčajne vzdávali hold svojim spolupracovníčkam až do pokročilých večerných hodín. Tie sa, pravda, po oslavných prejavoch šéfov už dávno rozpŕchli – do škôlky po deti, na
nákupy, do kuchyne... Súčasná mladá žena sa
len pousmeje: Keď to mužom takto dovolili...
A zauvažuje, ako by situáciu riešila ona, pravdepodobne celkom inak. Lebo v posledných
desaťročiach sa mnohé zmenilo. Stačí pripomenúť, že na ulici bol muž s kočiarikom ešte nie tak dávno fatamorgána. A preludov, ktoré sa jeden po druhom takto
zhmotňujú, je celý rad... Veď dnes už máme pre mužov aj materskú dovolenku!

Nové Mesto ukončilo minulý rok v pluse
Prebytok na bežnom účte mestskej časti dosiahol vlani viac ako milión eur
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
hospodárila zodpovedne a ukončila rok
2018 s prebytkom na bežnom účte viac
ako milión eur. „Máme za sebou náročný rok, čelili sme výzve znižovať výdavky bez toho, aby sme siahli na služby,
ktoré úrad poskytuje,“ hovorí starosta
Rudolf Kusý. Aj vďaka tomu zostala v posledný deň roka 2018 na bežnom účte
suma 1,1 milióna eur. Tieto finančné prostriedky sa používajú na bežné výdavky
– či už škôl, organizácií zriadených mestskou časťou, alebo úradu.
Príjmy bežného účtu tvoria najmä
dane z príjmov fyzických osôb a daň
z nehnuteľností, ako aj príjmy z prenájmu majetku mestskej časti, daňové
príjmy z miestnych daní, správnych poplatkov a podobne. Výdavky bežného

účtu predstavujú výdavky na bežné prevádzkové náklady na chod úradu – mzdy
zamestnancov, opravy budov, administratívne náklady a podobne. Druhú časť
rozpočtu tvoria tzv. kapitálové príjmy
a výdavky, ktoré predstavujú investície
do ciest, nových škôlok či nákup majetku.
Začiatkom minulého roka viaceré
mestské časti vrátane Nového Mesta postihol výpadok príjmov na daniach. Ten
spôsobil, že meškali peniaze, ktoré mali
ísť napríklad školám. Vedúca oddelenia
hospodárskeho a finančného Jana Ondrová zdôraznila, že úrad urobil viaceré
opatrenia, napríklad znížil počet pracovníkov. Mestská časť sa zároveň úspešne
uchádzala o rôzne granty a iné prostriedky z externých zdrojov. „Aj vďaka

spomínaným opatreniam sme školám
a škôlkam vlani do posledného centu
vyplatili peniaze, ktoré mali schválené
v rozpočte. Učitelia materských škôl navyše dostali odmeny,“ uviedol Rudolf
Kusý.
Keďže aj tento rok sa očakáva, že
príjmy z dane z nehnuteľností dorazia
na účet mestskej časti najskôr v apríli, ušetrený milión chce Nové Mesto
využiť na zabezpečenie bezproblémového chodu škôl, škôlok a ostatných
organizácií v prvých mesiacoch roka.
Prebytok hospodárenia za rok 2018
prevedie mestská časť po schválení záverečného účtu do rezervného fondu
a tieto peniaze potom môže použiť na
investičné akcie.

Marek Tettinger

Poslanci si rozdelili komisie aj ulice
Novomestské miestne zastupiteľstvo má nové poslanecké
komisie, svojich členov už poznajú školské rady, známe sú aj
mená poslancov, ktorí budú tento rok v Novom Meste sobášiť.
Prvé tohtoročné miestne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo koncom januára, rozhodovalo prevažne o personálnych záležitostiach.
Poslanci zriadili miestnu radu, desať stálych odborných komisií, ktoré pokrývajú kľúčové oblasti samosprávy, a tri účelové, ktoré sa budú venovať činnosti EKO-podniku VPS, budúcnosti novomestskej Tržnice a bývalej reštaurácie Snežienka na
Železnej studničke. Rozdelili si tiež 25 gesčných okrskov. Každý okrsok zahŕňa presne určené ulice alebo časti ulíc s konkrétnymi domami. Občan s podnetom na riešenie sa tak bude
môcť obrátiť na „svojho“ poslanca v danom okrsku.
Zastupiteľstvo schválilo nových členov rád ôsmich základných škôl, ktoré má Nové Mesto v správe a šéfredaktora a členov Redakčnej rady časopisu Hlasu Nového Mesta. Informácia
pre novomanželov: V roku 2019 bude sobášiť 16 poslancov,
naplánované sú vždy dva sobášne dni v každom mesiaci. Viac
informácií nájdete na stránke banm.zastupitelstvo.eu
Členovia Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: Libor Gašpierik, Richard Mikulec, Vladimír Mikuš,
Juraj Petrovič, Martin Vlačiky, Stanislav Winkler, Katarína
Augustinič (tajomníčka)
Komisia dopravy, informačných systémov, životného
prostredia a ochrany verejného poriadku: Martin Vlačiky (predseda), Andrej Árva, Martin Lovich, Katarína Šebejová,
Peter Vaškovič, Vladimír Volf
Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti: Pavol Galamboš (predseda), Vladimír

Mikuš, Juraj Petrovič, Edita Pfundtner, Pavol Troiak, Stanislav
Winkler
Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby: Peter Vaškovič (predseda), Andrej Árva, Andrej Balga,
Darina Timková, Martin Vlačiky, Stanislav Winkler
Komisia pre školstvo a vzdelávanie: Silvia Švecová (predsedníčka), Branislav Filipovič, Martin Lovich, Darina Timková
Komisia dotačná: Juraj Petrovič (predseda), Tomáš Korček, Richard Mikulec, Vladimír Mikuš, Jakub Mrva, Peter Weiss
Komisia sociálnych vecí a bývania: Katarína Šebejová (predsedníčka), Katarína Augustinič, Branislav Filipovič,
Martin Lovich, Pavol Troiak
Pokračovanie na s. 4
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Dokončenie zo s. 3
Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas, informačné systémy a medzinárodné vzťahy: Peter Weiss
(predseda), Pavol Dubček, Libor Gašpierik, Tomáš Korček, Marianna Mašátová Haliaková, Roman Štamberský, Silvia Švecová
Komisia návrhová: Juraj Petrovič (predseda), Martin Vlačiky, Stanislav Winkler
Komisia mandátová: Tomáš Korček (predseda), Marianna
Mašátová Haliaková, Richard Mikulec
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov MZ mestskej časti
BANM s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom: Edita Pfundtner (predsedníčka), Andrej Árva,
Pavol Dubček, Pavol Galamboš, Marianna Mašátová Haliaková,
Jakub Mrva, Juraj Petrovič, Pavol Troiak

Komisia pre činnosť EKO-podniku VPS: Richard Mikulec (predseda), Peter Vaškovič, Vladimír Mikuš, Katarína Šebejová
Komisia pre Snežienku: Martin Vlačiky (predseda), Katarína Augustinič, Jakub Mrva, Peter Vaškovič, Vladimír Volf
Komisia pre Tržnicu: Libor Gašpierik (predseda), Katarína Šebejová, Pavol Troiak, Peter Vaškovič, Stanislava Winkler

OPRAVA
V minulom čísle sme uverejnili kontakty miestnych
poslancov, kde sa, žiaľ, vyskytla chyba. Správny kontakt
na poslankyňu Augustinič je nasledovný:
Ing. Katarína Augustinič
tel: 0905 014 726, e-mail: katarina.augustinic@gmail.com

Zástupcami starostu sa stali
Stanislav Winkler a Peter Vaškovič
Starosta Rudolf Kusý vymenoval svojich zástupcov pre toto volebné obdobie. Stali sa nimi Stanislav Winkler, ktorý bol vicestarostom aj v predchádzajúcom volebnom období, a Peter Vaškovič.
Obaja sú miestnymi poslancami – Stanislav Winkler už tretie volebné obdobie, Peter Vaškovič druhé – obidvaja kandidovali ako
nezávislí.
Vicestarosta Peter Vaškovič sa dlhé roky
profesne venuje architektúre, urbanizmu
a územnému plánovaniu. Starosta Kusý
ho preto poveril úlohami v oblasti územného plánovania a plánovania rozvoja
dopravy a infraštruktúry. „Svojou prácou
chcem prispieť k tomu, aby aj stavebná
činnosť prispievala k skvalitňovaniu
životného a obytného prostredia obyvateľov mestskej časti. Chcem prispieť
k vytvoreniu koncepcie, zásad a pravi-

diel urbanistického a architektonického rozvoja našej mestskej
časti ako súčasti Bratislavy, ale zároveň identickej časti mesta,
kde sa bude dobre žiť, bývať, pracovať a oddychovať i tráviť voľný čas,“ avizoval svoju víziu architekt Vaškovič.
Staronový zástupca starostu Winkler
pracuje ako manažér v súkromnej sfére.
Starosta ho poveril úlohami v oblasti životného prostredia, verejného poriadku
a parkovacej politiky. „Chcem sa zamerať
na pretváranie Nového Mesta na modernú mestskú časť. Bez výrubov lesa
a zmien viníc na stavebné pozemky. Zároveň sa chcem podieľať na riešení politiky parkovania, ktorá bude zvýhodňovať
rezidentov,“ spresnil vicestarosta Winkler.
Ján Borčin

Spoločný postup za zastavenie ťažby dreva
Na začiatku minulého roka sa zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) uzniesli na pozastavení úmyselnej ťažby dreva v oblasti Devínskej Kobyly
a Vydrice, až kým nedôjde k spoločnej dohode zástupcov
MPRV, štátneho podniku LESY SR a občianskej a odbornej
verejnosti. LESY SR však pred niekoľkými týždňami porušili
dohodu a bez oboznámenia verejnosti obnovili ťažbu dreva
v najcennejších bratislavských lokalitách. Desiatky zdravých
stromov s vysokou kultúrnou, biologickou a estetickou hodnotou, medzi nimi aj vyše 120-ročné zdravé duby a buky, boli
vyrúbané zbytočne a v rozpore s dobrými mravmi.
Predstavitelia hlavného mesta spolu so zástupcami mestských častí a Bratislavského samosprávneho kraja vyzvali kompetentné štatutárne orgány k spolupráci pri ochrane lesov na
území BSK a hlavného mesta. Žiadajú Ministerstvo pôdohos4

podárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) o obmedzenie, prípadne úplné vylúčenie
ťažby z ekologicky citlivých a rekreačne významných lokalít,
iniciovanie začatia konania o zmene Programu starostlivosti
o les pre Lesný celok LESY SR Bratislava, ďalej o vykonanie
krokov na prevedenie všetkých lesov vo vlastníctve štátu na
území Bratislavy do vlastníctva a správy mesta a vytvorenie
trvalo bezzásahových plôch s vylúčením akejkoľvek ťažby
v najhodnotnejších lokalitách. K ďalším požiadavkám patrí
rozšírenie Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla,
vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice a vyhlásenie
Národného parku Podunajsko. MŽP má iniciovať obnovenie
Bratislavského lesného parku s prioritnou funkciou rekreácie
a ochrany prírody a MPRV vyvodiť osobnú zodpovednosť voči
vedúcim pracovníkom štátneho podniku Lesy SR.
(red)

Dopravné obmedzenia
najväčšie v histórii mesta
V Bratislave sa vo februári spustili dva dôležité dopravné projekty. Prvým je výstavba
diaľničného obchvatu D4R7 a druhým je
rekonštrukcia ulice Mlynské nivy, pričom
začiatok oboch projektov pripadol na ten
istý deň. Od 15. februára bude na pol roka
kompletne uzavretá ulica Mlynské nivy
a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu. K najväčšiemu náporu automobilov dochádza na
Gagarinovej ulici a Landererovej ulici, ktoré
sú zároveň obchádzkovými trasami.
Najefektívnejším riešením počas dopravných obmedzení je MHD. Mesto zriadilo na
Gagarinovej ulici dva autobusové pruhy.
V smere do mesta bol pridaný tretí jazdný pruh a smerom von z mesta je jeden
z dvoch existujúcich pruhov vyhradený len
pre verejnú dopravu. Predchádzajúci zber
dát ukázal, že po najkritickejšej Gagarinovej ulici môže prejsť v špičke jedným pruhom autami za hodinu približne 900 ľudí.
Súčasná kapacita verejnej dopravy však
dokáže v tom istom čase prepraviť jedným
pruhom 4 700 ľudí (dnes prepravuje cca
3 000). Prejazd Gagarinovou ulicou v špičke trval predtým cca 30 min, v osobitnom
pruhu by MHD mala prejsť za 6 minút.
V oblasti Mlynských nív vznikla samostatná obchádzková trasa pre MHD po Páričkovej ulici a ostatná osobná doprava smeruje
do Starého Mesta po Landererovej ulici.
„Ak necháme autá doma a využijeme MHD, ktorá bude omnoho rýchlejšia,
najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia
v histórii Bratislavy zmiernime a spoločne
zvládneme,“ povedal primátor Vallo.
Na webovej stránke www.zvladneme.to
sú priebežne uvádzané dôležité informá-

cie, ako aj mapy či odporúčania pre vodičov, cestujúcich verejnou dopravou, peších
a cyklistov.

 patrenia pre rýchlejšie
O
cestovanie MHD
• Voľná kapacita MHD v špičke je 1 700
cestujúcich za hodinu, v prípade potreby
vie mesto prepravnú kapacitu zvýšiť o ďalších 1 000 za hodinu pridaním autobusov
a trolejbusov.
• Prioritu má MHD, ale aj autobusy Slovak Lines prímestskej dopravy.
• Pripravuje sa zvýšenie kapacity záchytných parkovísk vo Vrakuni o 550 miest.
Rokuje sa o možnosti ďalších záchytných
parkovísk v Podunajských Biskupiciach
a v Ružinove.

• Vo Vrakuni na križovatke ulíc Uzbecká/Vrakunská dajú inteligentné semafory
prednosť linkám MHD smerom do mesta.
Krátke autobusové pruhy v tejto lokalite
pomáhajú MHD zaradiť sa dopredu, pričom neuberú kapacitu autám.

Ako dlho to potrvá?
Uzávera ulice Mlynské nivy bude trvať
jeden rok. Prvého pol roka je v pláne úplná uzávera ulice, druhý polrok bude táto
ulica sprejazdnená pre MHD. Stavby v oblasti Prístavného mosta potrvajú dva roky,
pričom stavebné práce budú rozdelené
na šesť etáp a každá ďalšia už bude na dopravu využívať aj stavby postavené v predchádzajúcej etape, takže dopad na dopravu
pri ďalších uzáverách by sa mal postupne
znižovať.

 o prinesú diaľničný obchvat
Č
a nový bulvár Mlynské nivy
• Vonkajší obchvat Bratislavy odľahčí dopravu na vnútornom obchvate mesta. Mali
by sa teda zmierniť každodenné ranné a popoludňajšie zápchy v smere z a do Trnavy.
• Vybudovaním R7, ktorá sa napojí na
Bajkalskú, sa odľahčí tranzitná doprava cez
Vrakuňu a Podunajské Biskupice. Zmenšia
sa celodenné zápchy na Gagarinovej a Slovnaftskej ulici.
• Okružná križovatka pod Prístavným
mostom, ktorá je najviac nehodovým úsekom v Bratislave, bude kompletne mimoúrovňová a bezkolízna.
• Bratislava získa novú autobusovú stanicu a mestský bulvár.
(red)
5

Problémy krajských miest
sa v mnohom podobajú
Primátori ôsmich krajských miest (K8) rokovali o spoločných témach a problémoch. Patrí medzi ne nedostatočné financovanie samospráv, zmena zákona o hazarde, zavedenie objektívnej zodpovednosti pre mestskú
políciu alebo chodníková novela, ktorá pridelila samosprávam povinnosti, ale nedala im čas na prípravu a na
zabezpečenie situácie.
„Tzv. chodníková novela preniesla povinnosť samosprávam upratovať milióny
metrov štvorcových chodníkov bez toho,
aby im dala priestor na prípravu. Takto
sa legislatíva, ktorá sa dotkne prakticky všetkých obyvateľov Slovenska, robiť
nemá a nesmie,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Primátori sa zhodli,
že upratať všetky chodníky k spokojnosti
vedenia miest a občanov túto zimu nie je
možné. Budú potrebné investície do mechanizmov, zvýšenia ľudských kapacít aj
vypísanie nových súťaží na dodávateľov.
V prípade Bratislavy je riešením problému
vytvorenie komunálneho podniku, ku ktorému vedenie mesta pristúpi.
Ďalšou dôležitou témou bol hazard. Parlament schválil novelu zákona o hazarde,
ktorá uberá možnosť samosprávam na
svojom území regulovať hazard, hoci tlak
verejnosti smeruje práve k jeho regulácii.
Prezident túto novelu nepodpísal a K8
Ako sa novela právnej úpravy
starostlivosti o chodníky premietla
v Novom Meste, sme sa spýtali
riaditeľa
EKO-podniku
VPS
Ing. Róberta Molnára:
„V minulosti sa mestská časť starala
o približne 15 km chodníkov, po novele zákona sa rozsah zvýšil na takmer
140 km. Samozrejme, ani pre nás nie
je únosný takýto nárast objemu práce bez zvýšenia finančného rozpočtu
a ľudských kapacít. Na koordinačnom stretnutí s vedením mestskej časti
sme stanovili štyri úrovne dôležitosti
a v závislosti od možností sa postupne
venujeme ich zimnej údržbe. V návrhu
rozpočtu na rok 2019 je už položka na
celoročnú údržbu chodníkov zvýšená
o 200 000 eur. V posledných troch rokoch zabezpečujeme údržbu chodníkov ekologickým spôsobom a posýpame zeolitom, chloridom horečnatým
(ekosoľ) alebo ich zmesou, čím sa minimalizuje používanie technickej soli.
Urobíme všetko pre to, aby už budúcu
zimu boli včas a ekologicky udržiavané všetky chodníky v mestskej časti.“
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vyzvala poslancov, aby veto prezidenta
rešpektovali a za zákon nehlasovali. Krajskí primátori požadujú, aby ministerstvo
financií pripravilo takú novelu zákona, aby
sa mestá mohli samy rozhodnúť, či chcú
na svojom území herne alebo kasína, a aby
k tomuto rozhodnutiu nebola potrebná
petícia občanov, ale iba VZN zastupiteľstva. Funguje to tak v iných krajinách, napríklad v susednom Česku.
Primátori sa zhodli na potrebe zmeny zákona o cestnej premávke a zákona
o obecnej polícii. Ruku v ruke so zavádzaním parkovacej politiky ide o efektívne
sankcionovanie priestupkov zo strany
mestskej polície. Kým štátna polícia využíva objektívnu zodpovednosť a môže jednoduchšie pokutovať dopravné priestupky,

obecná polícia pri kontrole regulovaného
parkovania podobnú kompetenciu nemá,
proces vymáhania pokuty sa predlžuje
a komplikuje.
Podielové dane pre samosprávy rastú,
ale zároveň sa zvyšujú výdavky samospráv
vynútené legislatívnymi zmenami na úrovni štátu. Ide napríklad o zvýšenie platov vo
verejnej správe, obedy zadarmo, odpratávanie chodníkov či dovolenkové poukazy.
Mestá tak aj napriek priaznivým ekonomickým ukazovateľom štátu nemajú dostatočné možnosti a financie na vlastný rozvoj.
Primátori sa zhodli, že pridávanie opatrení, ktoré zvyšujú výdavky samospráv bez
adekvátneho zvýšenia ich príjmov, je tlakom na rast dane z nehnuteľnosti, o ktorej
viaceré krajské mestá musia uvažovať. (jš)

Pohľad do histórie
O tom, že problémy dnešných miest riešili radní páni už v dávnej
minulosti, sa dozvedáme z dobovej tlače.
Čistenie mestských ulíc v roku 1823
stálo 2 900 zlatých.
Začiatkom 19. storočia sa v meste zaviedlo pravidelné čistenie ulíc. Mnohé z nich
boli nevydláždené a bez kanalizácie. Špina a prach počas suchých dní a blato počas dažďa sa miešalo s rôznym odpadom,
ba aj výkalmi. V zime ulice často pokrývala hrubá vrstva snehu a ľadu, ktorý sa hromadil a prekážal doprave i pešej chôdzi.
Mesto zamestnávalo pravidelných i najatých čističov a na ich odmeny v roku
1823 vynaložilo 2 900 zlatých. Ich úlohou
bolo udržiavať čistotu ulíc a zhromažďovať odpad najrôznejšieho druhu, ktorý sa
následne vyvážal do Dunaja. Na vyvážanie
odpadu sa však využívali poddaní z obcí
patriacich Bratislave, predovšetkým z Vajnôr a Blumenau (dnes Lamač). V rámci
robotných povinností roku 1823 vyviezli
do Dunaja až 1 500 vozov rôzneho odpadu a snehu.
1. 5. 1912 Udržiavanie chodníkov
Mestský magistrát nariadil udržiavať
chodníky čisté a bezpečné. Každý majiteľ bol povinný zabezpečiť poliatie

a pozametanie chodníka do desiatej večer. V zime musel byť chodník do pol
ôsmej ráno očistený od snehu, v prípade poľadovice posypaný popolom alebo pieskom. Za nedodržanie nariadenia
hrozila majiteľovi pokuta až do výšky
100 korún. O akých nákladoch hovoríme
a aké „mastné“ boli pokuty, približuje historik Ivan Mrva: „2 900 zlatých bol päťročný plat farára na stredne zámožnej
farnosti, dobrá dojnica stála 60 zlatých.
V roku 1890 sa menili zlaté na koruny
v pomere 2 koruny za jeden zlatý.
V roku 1912 bol mesačný plat kvalifikovaného robotníka asi 100 korún.“
16. 11. 1848 Zákaz hazardných
kartových hier
Uhorský minister vnútra Ladislav Čáni
zakázal hazardné kartové hry najmä z dôvodu ich neobyčajného rozšírenia. Zároveň nariadil postaviť pred vojenský súd
nielen hráčov, ale aj majiteľov domov,
hostincov, krčiem či iných priestorov,
v ktorých sa hazardné kartové hry organizujú.

Zdroj: Pressburger Zeitung

Župan odovzdal ocenenia za rok 2018
Už po dvanásty raz ocenila Bratislavská
župa osobnosti, ktoré prispeli k šíreniu
dobrého mena nášho kraja, významným
spôsobom sa zaslúžili o rozvoj regiónu,
zvýšenie kvality života jeho občanov alebo
ho úspešne reprezentujú.
Výročnou Cenou Samuela Zocha boli
ocenení Ing. Ján Čapkovič a Ing. Jozef
Čapkovič, PhDr. Pavel Dvořák, Peter
Hochschorner a Pavol Hochschorner,
Ing. Ján Longa, Prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD., Vladimír Predmerský,
Margita Rohlíčková, Marta Sládečková
a Prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.
Pamätné listy predsedu BSK odovzdal
Juraj Droba siedmim nominovaným. Bol
medzi nimi aj Novomešťan doc. Ján Blaho
(na spoločnej snímke prvý zľava), ktorý

ho dostal za svoj prínos v oblasti choreografie ľudového tanca a zachovávania tradícií na Slovensku. Našim čitateľom ho
bližšie predstavíme v niektorom z budú-

cich čísel Hlasu.
Titul Historická osobnosť regiónu bol
udelený Eugenovi Suchoňovi.

(jš), snímka BSK

ŽSR opravia zastávku Bratislava-Vinohrady
Železničnú stanicu Bratislava-Vinohrady čaká v
tomto roku rozsiahla rekonštrukcia. Počas nej by mala
byť kompletne vymenená zasklená fasáda budovy,
opravená omietka či položená nová hydroizolačná
vrstva na streche budovy. Náter fasády, nanovo vymaľovaný interiér budovy, ako aj kamenné sokle dostanú
antigrafitové ochranné nátery. Potrebné udržiavacie

práce zrealizujú železnice aj v podchode, na nástupištiach a schodisku. Keďže súčasťou prác sú procesy
ovplyvňované klimatickými podmienkami, termín odovzdania staveniska bude zvolený v období najnižšieho
rizika ich nepriaznivého vplyvu. Odovzdanie staveniska
sa predpokladá v 1. kvartáli 2019, pričom práce by
mali trvať šesť mesiacov. Práce budú realizované za

Čo trápi Novomešťanov
Skutočne „nevábne“ obrázky kontajnera
obsypaného odpadom poslal do redakcie
čitateľ Vladimír Wanke s prosbou o ich
uverejnenie. Napísal: „...možno by nastavili zrkadlo tým, ktorí robia z Nového Mesta
nekultúrnu, odpadkami znečistenú časť
Bratislavy!“ Priestory s odpadom sa nachádzajú za garážami na Sliezskej ulici v blízkosti bytovky na Robotníckej. Nejde o nový
problém. V minulosti tu mladí športovci
s pomocou obyvateľov z okolia i mestskej
časti usporiadali brigádu a priestor vyčistili, čoskoro sa však „problém“ objavil znovu.
Na možnosti riešenia sme sa spýtali pracovníkov oddelenia verejného poriadku
aj referátu životného prostredia na miestnom úrade. Vysvetlili, že ide o nezákonne
umiestnený odpad na súkromnom pozemku, ktorého vlastník odmieta dať súhlas na
vstup na pozemok a podmieňuje ho z hľadiska mestskej časti nesplniteľnými podmienkami (vydanie súhlasu na investičnú
činnosť, odkúpenie alebo výmenu pozemku). Po vyčerpaní všetkých dostupných zákonných možností požiadala mestská časť
Bratislava-Nové Mesto o riešenie Okresný
úrad Bratislava (OÚ), ktorý v tejto veci začal správne konanie. V zmysle platných zá-

konov sa počas jeho priebehu musí Nové
Mesto zdržať ďalších krokov. „Nejde však
o nečinné čakanie, pravidelne urgujeme
zodpovedných pracovníkov OÚ, obrátili sme sa na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, o súčinnosť bola požiadaná polícia. Pracujeme na tom, aby sa
správne konanie ukončilo v čo najkratšom čase a mestská časť získala oprávnenie odpad odstrániť,“ uviedla vedúca
referátu životného prostredia Ing. Miriam
Kamhiyehová.
Čo dodať? Na niektoré situácie a aspekty
ľudského konania je každá legislatíva krátka. A kopou smetia sa musia zapodievať
desiatky ľudí.
(jš), snímka Vladimír Wanke

prevádzky, dočasné obmedzenia pre cestujúcich budú
vyznačené bariérami s bezpečnostnými nápismi. V súvislosti s udržiavacími prácami na zastrešení nástupíšť
budú potrebné aj výluky trakčného vedenia s možnými
dopravnými obmedzeniami. 
(red)

Polícia varuje vodičov pred krádežami
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR
v Bratislave III zaevidovalo v roku 2018 zvýšený počet krádeží motorových vozidiel a krádeží
vlámaním sa do nich. Za rok 2018 bolo v treťom
bratislavskom okrese odcudzených 74 motorových vozidiel, z toho najviac automobilov značky
Škoda Octavia, prevažne striebornej farby. Polícia vykonáva opatrenia na zamedzenie páchania tejto trestnej činnosti a zároveň vyzýva občanov, aby zvýšili svoju obozretnosť a ostražitosť.

Ako ochrániť svoj majetok?
• Nenechávajte vozidlo zaparkované na odľahlom opustenom mieste.
• Zabezpečte vozidlo mechanickým, príp. elektronickým zabezpečovacím systémom.
• Ak je to možné, neparkujte vozidlo na tom
istom mieste viackrát za sebou.
• Svoje vozidlo si priebežne fyzicky skontrolujte.
• Presvedčte sa, či ste po zaparkovaní riadne
uzamkli auto a neponechali v ňom svoje
osobné veci – peňaženky, doklady, kufríky,
mobilné telefóny.
• Nenechávajte si vo vozidle doklady súvisiace
s jeho prevádzkou.
Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru SR v Bratislave III
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Budúcich prváčikov zapíšu školy v apríli
Prijímanie detí do materských škôl sa uskutoční od 8. do
17. apríla 2019. Prebieha na základe písomnej žiadosti zákonných
zástupcov, ktorú predložia riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi pre materskú školu kompletne vyplnenú spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Bližšie informácie
poskytne vedenie školy.
(jš)

Zápis detí do prvých ročníkov novomestských základných škôl
na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v piatok 5. apríla 2019 od
14. do 18. h a v sobotu 6. apríla od 8. do 12. h.
Zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia
šiesty rok veku, a detí, ktorým bol odložený začiatok povinnej
školskej dochádzky o jeden rok, sú povinní prihlásiť ich na zápis
do základnej školy spravidla podľa školského obvodu, v ktorom
majú trvalé bydlisko. Na zápise je potrebné predložiť platný
občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, prípadne rozhodnutie
o odklade z minulého roka či doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa. Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľ školy alebo ním
poverený zástupca.
Škola

Telefónny kontakt E-mail

ZŠ s MŠ Cádrova 23

02 / 2027 5593 riaditel@zscadrova.sk

ZŠ s MŠ Česká 10

02 / 4437 2631 riaditel@zsceska.sk

ZŠ s MŠ Jeséniova 54

02 / 5465 4594 saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk

Materská škola

Zástupca pre MŠ

Tel. kontakt

MŠ Cádrova 15

Katarína Gáforová

02 / 2027 5596

MŠ Na Revíne 14

Mgr. Eva Adamková

02 / 5477 2548

MŠ Osadná 5

Anetta Miertušová

02 / 4437 2501

MŠ Rešetkova 6

Valéria Zemánková

02 / 4437 1828

MŠ Jeséniova 61

Mgr. Pavlína Bojnanská

02 / 5477 1635

MŠ Kalinčiakova 12

Mgr. Marta Marková

0903 953 920

MŠ Odborárska 2

Ružena Vlasáková

02 / 4920 2616

MŠ Letná 7

Mgr. Veronika Macháčová

02 / 4425 3088

MŠ Teplická 5

Sabína Neumannová

02 / 4425 3932

MŠ Legerského 18

Eva Hornáčková

02 / 4425 2013

MŠ Šuňavcova 13

Mgr. Renata Korytárová

02 / 4425 2623

MŠ Pionierska 12/A

Mgr. Anna Mračková

0903 505 088

MŠ Šancová 65

Viola Kramárová

02/ 5556 2464

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12 02 / 4463 7274 riaditel@skolakalina.sk
ZŠ s MŠ Odborárska 2

02 / 4920 2611 danekova.lubica@zsodborba.edu.sk

ZŠ s MŠ Riazanská 75

02 / 4425 3122 papuga@zsriazanska.sk

ZŠ s MŠ Sibírska 39

02 / 4425 3786 partelova@sibirska.sk

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2

02 / 4425 0803 riaditel@zakasarnou.sk

(jš), snímky Jana Plevová

Keď boli bratislavské školy ešte trojjazyčné...
Vedeli ste, že až do vzniku prvej Československej republiky boli školy v Bratislave trojjazyčné? Vlastne ešte o kus
dlhšie, lebo k zmene nemohlo všade
dôjsť zo dňa na deň a nové hlavné mesto
vlastne nadobudlo svoj názov až v máji
1919. Mimovoľne to nedávno doložil
aj náš 99-ročný pamätník začiatkov republiky, pán Jozef Vojtech z Hlasu NM
č. 12/2018, ktorý bol pôvodne učiteľom.
Okrem iného nám rozprával, ako to vy-
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zeralo, keď boli školy v Prešporku ešte
aj po zániku rakúsko-uhorskej monarchie trojjazyčné.
„Všetko to boli rozličné cirkevné školy,“ spomínal. „Osnovy mali spoločné,
no vyučovací jazyk si rodičia mohli pre
dieťa vybrať – slovenský, maďarský
alebo nemecký. Keď ste šli v takej škole
po chodbe počas vyučovania, za každými dverami ste počuli to isté v inej reči.
Deti tam žili spoločne, vo vzájomnom

kontakte, takže po čase sa dohovorili
každým z týchto troch jazykov. Prvá
štátna škola po vojne, ktorá už nebola
trojjazyčná, bola známa Masarykova
škola v novostavbe na Českej a Tehelnej ulici. Trojjazyčnosť škôl úplne zanikla až po druhej svetovej vojne.“
Pre časť vtedajších učiteľov iste nebolo ľahké prispôsobiť sa situácii v novovzniknutej republike. Mnohí z nich
odmietli prísahu novému štátu. Aj to

Pomáhanie majú v krvi

Storočnica najväčšej humanitárnej organizácie Čechov a Slovákov
6. februára sme si pripomenuli 100. výročie založenia Československého Červeného kríža (ČSČK).
Po rozdelení republiky v roku 1993 vznikol Slovenský Červený kríž, ktorý ako nástupnícka organizácia
pokračoval v aktívnej činnosti.
Myšlienka humanity na základe dobrovoľníctva je však staršia.
V roku 1859 sa švajčiarsky obchodník Henry Dunant stal náhodným svedkom bitky pri Solferine v severnom Taliansku a to, čo videl, ním hlboko otriaslo. Presvedčil miestnych obyvateľov, aby sa
postarali o všetkých zranených rovnako. Uvedomil si, že treba vyškoliť dobrovoľníkov, ktorí sa počas bojov postarajú o zranených,
a navrhnúť medzinárodnú dohodu, ktorá tieto zložky uzná a ochráni. V roku 1863 bol založený Medzinárodný výbor Červeného kríža a humanitárne hnutie sa postupne rozrástlo do celého sveta.

Začiatky činnosti v Česku a na Slovensku
Zakladateľkou a prvou predsedníčkou ČSČK bola Alica Masaryková, dcéra prezidenta T. G. Masaryka. V prvých rokoch svojej
existencie pomáhal Červený kríž ľuďom postihnutým vojnou.
Sprostredkovával komunikáciu s vojnovými zajatcami, budoval
útulky pre matky s deťmi a vychovával ošetrovateľky. V časoch
hospodárskej krízy nahrádzal svojou charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravovacie zariadenia, sanatóriá, venoval sa aj správe
niekoľkých nemocníc a pomáhal vysťahovalcom. Postupne začali
v rámci organizácie vznikať zdravotnícke družiny zamerané na
prevenciu, nábor darcov krvi, pomoc s očkovaním proti detskej
obrne, školenia prvej pomoci. Neskôr vznikli v 90. rokoch 20. storočia sociálne strediská a Domy humanity Červeného kríža.

Ťažisko aktivít dnes
V mierových časoch sa do popredia dostávajú sociálne služby
určené najmä pre ľudí so špeciálnymi potrebami, seniorov a zdravotne postihnutých. Poskytujú humanitárnu pomoc pri povodniach, požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach.
„Československý Červený kríž a po roku 1993 Slovenský Červený kríž zažil obdobie rozmachu a enormných aktivít po svojom

vzniku, počas vojny a tesne po nej. Prežil aj takmer likvidačné
udalosti ako znárodnenie budov a celoštátnej dopravnej zdravotnej služby, porevolučný odliv takmer polovice členov z radov
zdravotníkov, zníženie dotácie na polovicu pri dvojnásobnom
náraste cien. Napriek tomu je dnes silnejší ako kedykoľvek predtým, zhodnotil situáciu Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža počas tlačovej konferencie 31. januára.
K dôležitým úlohám SČK patrí podpora a zabezpečenie darcovstva krvi, osveta v poskytovaní prvej pomoci, prevádzka dvoch desiatok sociálnych zariadení či sociálne služby odkázaným osobám.
Členovia humanitárnych jednotiek zmierňujú následky mimoriadnych udalostí a pomáhajú ľuďom v núdzi. Pátracia služba SČK sa
usiluje spájať rozdelené rodiny a objasňovať osudy nezvestných.
Významné sú aj aktivity v oblasti práce s deťmi a mládežou.
„Aj keď sme na Slovensku dosiahli mnohé úspechy, máme pred
sebou veľa práce. Ochota poskytnúť prvú pomoc je nízka. Ľudia
tvrdia, že ju ovládajú, no v skutočnosti sa na ňu podujme len zlomok. Šokujúce skutočnosti odhalil test s fingovanou dopravnou
nehodou. Pri „havarovanom“ aute zastalo len každé desiate okoloidúce vozidlo a prvú pomoc dokázala poskytnúť len polovica
z týchto vodičov! To bolo v roku 1996, verím, že sa situácia odvtedy zlepšila. Bojujeme tiež za to, aby sa základy prvej pomoci
stali povinným vyučovacím predmetom na stredných školách, no
školský systém zatiaľ nereflektuje túto životne dôležitú potrebu,“
dodal docent Dobiáš.
Text a snímka Jana Škutková

bol jeden z dôvodov, prečo k nám vtedy hojne prichádzali českí učitelia. Nuž,
dnešné problémy tejto profesie sú nepochybne veľmi vzdialené od problémov
vtedajších pedagógov. Napriek tomu, že
sto rokov nie je nijaký siahodlhý vek –
aspoň z hľadiska vývoja spoločnosti. Ani
deti v našich zemepisných šírkach sa za
ten čas podstatnejšie zaiste nezmenili.
Zmenil sa však okolitý svet – ten teda poriadne –, a tak naň všetci, učitelia i žiaci,
po novom reagujeme...
Viera Vojtková
Snímka z archívu Jozefa Vojtecha
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Novinky z Kancelárie pre participáciu
Aj v roku 2019 máte možnosť zapojiť sa so svojím nápadom do participatívneho
rozpočtu našej mestskej časti. Zber nápadov bude prebiehať počas mesiacov marec a apríl. Počas celého roka sa zároveň bude realizovať desať projektov, ktoré ste
navrhli v minulom roku. Čaká nás aj niekoľko noviniek. Mestská časť získala vďaka
spolupráci s OZ WellGiving nový nástroj na zber podnetov a nápadov na občianske projekty a vďaka nemu bude proces odovzdávania a spracúvania nápadov ešte
prehľadnejší, transparentnejší a efektívnejší než doteraz. Nový dizajn a kvalitnejší
obsah má aj stránka Kancelárie pre participáciu pr.banm.sk

Harmonogram procesov
participatívneho rozpočtu

Ako sa realizovali vaše
nápady v minulom roku
V participatívnom rozpočte na rok 2018 získalo prostriedky
na realizáciu deväť projektov. Občania v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto úspešne dokončili sedem
z nich. Zvyšné dva budú dokončené v priebehu tohto roka.
Prvý projekt s názvom Bezpečne do knižnice a Gaštanice má
vypracovanú projektovú dokumentáciu, nepodarilo sa však
nájsť žiadnu firmu, ktorá by všetky práce dokázala dokončiť
ešte pred koncom roka 2018. Preto boli prostriedky na realizáciu projektu presunuté do rozpočtu na tento rok. Druhý
z nich, POzastávka, sa dostal do poslednej fázy. Na zastávky MHD
bude po dohode s Dopravným podnikom Bratislava umiestnených 24 tabuliek s rozličnými informáciami o miestnej histórii
či zaujímavých osobnostiach. Vďaka QR kódu sú prepojené na
webstránku projektu, na ktorej sa o každom mieste, udalosti či
osobnosti môžete dozvedieť omnoho viac. Všetky informácie
sú zároveň spracované tak, aby boli prístupné aj pre nevidiacich. Viac noviniek a detailov o všetkých realizovaných projektoch z roku 2018 nájdete na stránke pr.banm.sk

Predstavujeme občiansky projekt
Pamätné miesto veľkej vojny
Cieľom združenia História bez hraníc bola záchrana a sprístupnenie vojenského objektu z 1. svetovej vojny verejnosti. Bunker má jedinečnú polohu – je to jediný takýto objekt,
ktorý sa nachádza priamo v husto obývanej časti Bratislavy,
oproti internátom Mladá garda. Unikátne technické dielo je
súčasťou delostreleckého opevnenia Bratislavy, ktoré sa ťahá
od Račianskej ulice cez chrbát Kamzíka a Železnú studničku
až po Dúbravskú hlavicu. Pozemok, na ktorom leží, mal byť
využitý na výstavbu prístupovej cesty k pripravovanému obyt10

Participatívny
rozpočet

Nové Mesto v našich rukách

nému komplexu, preto mu hrozilo zbúranie. Združeniu sa
však po rokovaniach podarilo s investorom dohodnúť a objekt
získalo do svojej správy. Na jeseň sa tak mohli začať práce na
revitalizácii dlho zanedbávaného priestoru. Z objektu a jeho
okolia sa podarilo odstrániť náletovú zeleň a invázne rastliny
a vyzbierať navŕšený odpad. Následne prebehla deratizácia
a dezinfekcia a všetko je pripravené na obnovu objektu do pôvodného stavu. V záverečnej fáze naň bude osadená pamätná
tabuľa a v priestore bude možné organizovať rozličné prezentácie. Združenie História bez hraníc predloží návrh na Mestský
ústav ochrany pamiatok Bratislava na zápis objektu medzi pamätihodnosti mesta.

Vojenský objekt z 1. svetovej vojny je pripravený
na rekonštrukciu

Pridajte svoj nápad
do participatívneho rozpočtu 2020
Ak by ste chceli sami alebo so svojimi priateľmi či susedmi získať prostriedky na realizáciu vašich nápadov vo
svojom okolí alebo kdekoľvek na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, stále máte šancu. Nápady na občianske
projekty môžete v priebehu marca a apríla 2019 prihlásiť na
stránke pr.banm.egrant.sk, na mailovej adrese participácia@banm.sk alebo na ktoromkoľvek verejnom stretnutí
Kancelárie pre participáciu. Na realizáciu svojich nápadov
môžete získať až 5 000 eur. Všetky ďalšie informácie nájdete
na stránke pr.banm.sk. V prípade nejasností vám pracovníci
Kancelárie pre participáciu radi poradia a pomôžu.

Prepravná služba
znižuje sociálnu izoláciu
Prepravná služba je sociálna terénna
služba, vďaka ktorej Slovenský Červený
Kríž (SČK) prispieva k znižovaniu izolácie ľudí. Tým, ktorí inak nemajú možnosť vyjsť z domu, pomáha s opätovnou
spoločenskou aktivitou. Často uľahčuje
rodinným príslušníkom starostlivosť
o nevládneho staršieho člena rodiny
alebo mladšiu osobu so zdravotným postihnutím. „Táto služba nie je len o pomoci chorým, ale pomáha vyriešiť aj
zdanlivo jednoduché situácie – napríklad pomoc pre členov rodiny, ktorí sú
zamestnaní a nie vždy si vedia zobrať
dovolenku či vybaviť pre rodinného
príslušníka prevoz tam, kam potrebuje, alebo pomoc mamičkám s chorými
deťmi,“ vysvetlila Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK.
Pri preprave sa využíva špeciálne
upravené motorové vozidlo s plošinou
pre vozíčkarov do hmotnosti 300 kg (aj

s elektrickým vozíkom) s ukotvením vozíka vo vozidle a pripútaním vozíčkara
bezpečnostným pásom, v takomto prípade ostáva jedno miesto aj pre sprievod.
Prepravnú službu môžu využiť osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím a ich
sprievodcovia, ako aj seniori vo veku nad
62 rokov v pracovné dni od 7. do 15. h.
Oprávnenosť využiť službu preukážu
vodičovi preukazom ZŤP, seniori občianskym preukazom, uhradia ju priamo
vodičovi po jazde. Jedna trasa v rámci
Bratislavy stojí päť eur, k tomu treba pripočítať dve eurá ako štartovné. Pri jazde
mimo mesta zaplatíte 50 centov za jeden
kilometer jazdy, pričom takúto jazdu treba vopred dohodnúť na dispečingu. Objednávku je možné zadať najneskôr deň
vopred od 8. do 15. h. Urobiť tak môžete
e-mailom na adrese prepravnasluzba.
ba@redcross.sk alebo telefonicky na
čísle 0948 858 951.
(ts)

Bylinky liečia telo i dušu
Koncom januára sa na prednáške v rodinnom centre Kramárik zišli ľudia, ktorí pri liečení rôznych neduhov uprednostňujú silu prírody pred tabletkami.
MUDr. Hana Štvrtinová sa s nimi ochotne
podelila o svoje skúsenosti a predstavila
možnosti prírodnej lekárne z viacerých
uhlov. Bylinkám a ich vzťahu k človeku
sa venuje už odmalička. „Prvé vedomosti
som získala od svojej babičky, neskôr
som účinky a vlastnosti prírodných
liečiv spoznávala hlbšie a získavala informácie od zanietených odborníkov,

z kníh aj vlastnej praxe. Nie je jedno,
kde bylinku odtrhneme ani kedy a ako
ju spracujeme. Aby som zachovala maximum jej liečivých vlastností, chodím
neraz na prechádzku po lese aj s pripravenou nádobou s liehom a hneď
po odtrhnutí ju doň ukladám. Inokedy zas používam ako médium vodu či
masť, podľa toho, čo je na uchovanie
vlastností rastliny potrebné. Samozrejme, kto chce bylinkami liečiť, musí sa o
nich najprv čosi naučiť. Niektoré časti
rastliny môžu byť jedovaté a dobrý herbár treba mať pri zbere so sebou. Vždy
dávam pozor na to, aký má človek organizmus, iné zloženie a koncentráciu
odporučím dospelému, iné dieťaťu.“
Mnohé recepty sú jednoduché, využívali sa po stáročia a poznali ich aj
naše staré mamy, len časom sa na ne
pozabudlo. Lipový či šípkový čaj proti chrípke, odvar z repíka alebo šalvie
proti zápalom alebo skorocelový obklad
na hojenie rán už väčšina z nás vyskúšala. Odborníčka radí pri príprave čaju
časť rastlín povariť a potom do mierne vychladnutého vývaru pridať ešte

Chcete sa stať
dobrovoľníkom?
Dobrovoľnícka skupina Vŕba rozširuje svoje rady. Ak máte dostatok voľného
času a radi by ste ho venovali onkologickým pacientom, zúčastnite sa náboru
nových členov. Hľadáme ľudí na popoludňajšie sprevádzanie onkologických
pacientov na oddelení (rozhovory, hranie hier) alebo dopoludňajšie roznášanie teplých nápojov pacientom čakajúcim v čakárňach na vyšetrenia. Aktivity
prebiehajú v Onkologickom ústave sv.
Alžbety a v Národnom onkologickom
ústave. Služby sú pravidelné a dobrovoľník dochádza do nemocnice raz za
týždeň vždy v určený deň.
Nábor sa začína informačným
stretnutím, ktoré sa uskutoční v pondelok 4. marca 2019 o 17.30 h v zasadačke
Onkologického ústavu sv. Alžbety na
Heydukovej 10 v Bratislave.
Ak vás naša výzva oslovila, skontaktujte sa s koordinátorkou dobrovoľníkov Ing. Máriou Látalovou (koordinatorka@dsvrba.sk, 0948 100 539).
Odpovie na vaše otázky a oboznámi
vás s podmienkami, ktoré musí každý
dobrovoľník spĺňať. Viac informácií
o skupine Vŕba nájdete na stránke
www.dsvrba.sk

čerstvé rastliny, čím sa zosilní účinok.
Počas prednášky zaznelo veľa zaujímavých odporúčaní, receptov a informácií
o bylinkách, liečivých účinkoch ovocia
a zeleniny, prípadne o blahodarnom
pôsobení soli. Hanka prezradila, že najlepšie miesta na zber materinej dúšky
sú lúky okolo Marianky, medvedí cesnak
sa zas oplatí hľadať na Devíne a Železnej
studničke. Takéto nenáročné a náučné
výlety sa zapáčia aj deťom, privedú ich
k úcte k prírode i záujmu o vlastné zdravie.

Text a snímka Jana Škutková
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Rozhovory nielen o knihách
Netradičná knižnica Kabinet pomalosti
v kultúrnom a kreatívnom centre Nová
Cvernovka je partnerskou pobočkou Knižnice Bratislava-Nové Mesto. Sprístupnila
verejnosti vyše 3 000 zväzkov kvalitných,
vyberaných a vzácnych kníh. Knihy sa zatiaľ požičiavajú len prezenčne, pripravuje
sa však ich katalogizácia, ktorá umožní,
aby sa mnohé diela dali vypožičať.
„Pre širokú kultúrnu verejnosť sme za
niečo vyše roka zorganizovali šesťdesiat
podujatí z oblasti literatúry, výtvarného
umenia, hudby, architektúry, fotografie,
histórie, filozofie, dizajnu, módy a psychológie. Predstavili sa u nás známe i neznáme osobnosti, nekonvenčné prístupy.
Propagujeme pomalé (hlboké, sústredené) čítanie, písanie i premýšľanie a sluš-

nú, zmysluplnú komunikáciu. Kabinet
pomalosti združuje otvorenú komunitu
niekoľkých desiatok pravidelných účinkujúcich a návštevníkov, pritiahol pozornosť vyše 4 000 záujemcov, ktorí ho
pravidelne navštevujú,“ hovorí jeho šéf
Viktor Suchý.
V roku 2019 plánuje Kabinet pomalosti
usporiadať desať stretnutí Klubu pomalých čitateľov, šesť večerov cyklu Jedna báseň/Jeden obraz, šesť diskusií o fotografii,
architektúre, móde, dizajne či desať večerov s osobnosťami. Nezabudne na semináre o čítaní, večery s časopismi a knižnými
vydavateľstvami, popoludnia spoločenských hier. Pripravuje rýchlokurz pomalého čítania a písania, hudobné, divadelné,
remeselné workshopy pre deti, rodičov

i seniorov aj výstavy v rámci Galérie slow.
„Na náročný program získavame finančné prostriedky z grantov a rôznych
príspevkov. Jednou z možností, ktoré
nám pomáhajú, je darovanie 2 % podielu z daní. Ak k nám chodíte radi a oslovil
vás plánovaný program, budeme vďační
za vašu podporu,“ dodáva Viktor Suchý.
ÚDAJE POTREBNÉ NA DAROVANIE
2 % DANE Z PRÍJMOV:
Obchodné meno alebo názov:
Upupa epops,
právna forma: občianske združenie,
sídlo: Trenčianska 17, 821 09 Bratislava,
IČO: 50925750.

O čom hovorili a premýšľali milovníci literatúry
Členovia Book clubu sa stretávajú raz
mesačne, aby diskutovali o prečítanej
knihe, ktorú si vopred dohodli. Rozhovory zanietených čitateľov bývajú hlboké, objasňujú historické i spoločenské
súvislosti a neraz ďaleko presiahnu oblasť literatúry.
V decembri bola témou rozhovoru
kniha Martina Selnera Autismus & Chardonnay. Český autor pracuje ako vychovávateľ v sociálnom zariadení Slnečný
domov, kde sa stará o deti s autizmom.
Približuje reálny život detí s touto diagnózou, ktorý zďaleka nevyzerá ako príbeh z filmu Rain Man. Tvrdí však, že napriek tomu je dôležité nestrácať humor

a niekedy si po namáhavej práci aj otvoriť dobré víno.
Keď sa v januári diskutovalo o knihe
Denisy Fulmekovej Doktor Mráz, zavítala slovenská autorka medzi svojich čitateľov a o vzniku diela prezradila viac.
Životný príbeh právnika Alberta Mráza
a jeho rodiny v období druhej svetovej vojny je vymyslený, no autorku inšpirovali skutočné udalosti zachytené
v archívnych dokumentoch. Emotívne
žiadosti židovských obyvateľov, aby zachránili život sebe a svojim deťom, posudky profesijných organizácií, ktoré sa
vlastných členov väčšinou nezastali, či
situačné správy zasielané predstaviteľmi
12

mesta štátnej bezpečnosti boli zdrojom
cenných informácií, no zároveň ťažkým
čítaním. Účastníci stretnutia sa zhodli,
že knihy Denisy Fulmekovej odovzdávajú mladším generáciám nesmierne dôležité svedectvo. Prejavy krutosti, túžba po
majetku niekoho iného, boj o moc, ale
aj nezáujem či ľahostajnosť väčšiny sú
problémy, s ktorými sa naša spoločnosť
dodnes nevyrovnala.
Máte radi dobrú literatúru a chcete
stretnúť podobne naladených ľudí? Prečítajte si knihu Simona Mawera Pražské
jaro a príďte sa o nej zhovárať 14. marca
o 19. h. do Kabinetu pomalosti (budova
Novej Cvernovky, Račianska 78).

Kam smeruje
náš svet?
Účastníci januárovej lekcie Školy pomalého čítania, písania a počúvania sa ponorili do hlbokých filozofických úvah. Na
prednáške Vladimíra Lobotku Príbeh, ktorý ničí náš svet sa zišli nielen filozofi a historici, ale aj ľudia úplne odlišných profesií.
Spoločne si kládli otázku, do akej miery
je spôsob nášho života udržateľný a aké
problémy musí súčasná civilizácia vyriešiť,
aby jej budúcnosť nevyústila do katastrofy.
Vladimír Lobotka vyštudoval históriu
na UK v Bratislave a filozofiu na California
Institute of Integral Studies v San Franciscu. Zaujíma sa o integrálnu filozofiu,
psychológiu a teórie dejín zamerané na
dynamiku vzniku a zániku komplexných
civilizácií. Pozorní poslucháči vnímali, že
otázky, ktoré im kladie, sú ťažké a nie celkom bežné, no ich riešenie je naliehavo
potrebné: Aký civilizačný príbeh žijeme?
Akú budúcnosť chceme spoločne tvoriť?
A aký pohľad na svet by nám mohol pomôcť sa do tejto budúcnosti dostať?
Dnešný pohľad na svet sa zrodil približne pred 500 rokmi v mysliach brilantných
priekopníkov novovekej civilizácie Kopernika, Keplera a Galilea. Priniesol so sebou
množstvo pozitív v podobe nebývalého
nárastu individuálnych slobôd a rovnako
poznatkov a možností vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. S epochálnym po-

sunom vpred sa však vynorilo aj množstvo
veľkých výziev. „Dokážeme prijať, že niektoré aspekty nášho videnia sveta sú už
vo svojich základoch hlboko problematické? Že tak ako v prípade stredovekého
presvedčenia, že Zem je stredom vesmíru,
aj niektoré dnes samozrejmé predpoklady
o povahe sveta a skutočnosti ešte len čakajú na svoje prekonanie? Môže dnešná
morálna, sociálna a ekologická kríza,
ale aj naša existenčná úzkosť a rastúca
izolovanosť v medziľudských vzťahoch
súvisieť s naším videním sveta?“ pýta
sa mladý filozof. Vyjadruje však nádej, že
ľudstvo je schopné premeniť výzvy, pred
ktorými stojíme, na príležitosti k novému
rozkvetu a rastu. Kľúčom je celosystémová
transformácia pokrývajúca tak individuálnu hodnotovú orientáciu, ako i celkové
hodnotové smerovanie našej spoločnosti.
„Je jasné, že dosiahnuť zmenu v myslení
a konaní ľudí nie je možné jednou pred-

náškou či kurzom. Zásadné zmeny musia bežať súčasne vo všetkých oblastiach
ľudskej činnosti. Na to, aby tieto zmeny
skutočne pracovali s príčinami, a nie povrchovými prejavmi, je ale potrebné živé
chápanie hlbinnej architektúry súvislostí
– človek totiž dokáže konať inteligentne
len v takej miere, v akej rozumie tomu, čo
sa okolo neho deje. Práve pre túto potrebu som založil platformu Inštitút Gaia,
ktorý kultúrnym kreatívcom poskytuje
integrálne orientované vzdelávanie zamerané na hľadanie systémových riešení
veľkých výziev, pred ktorými v 21. storočí
stojíme,“ hovorí Vladimír Lobotka.
Aj keď zďaleka nejde o jednoduchú
tému a s ňou spojenú diskusiu, sála Kabinetu pomalosti bola nabitá do posledného
miesta. Ukazuje sa, že predovšetkým mladých ľudí nenechávajú tieto otázky ľahostajnými. Ak zaujímajú aj vás, viac informácií nájdete na stránke www.institutgaia.sk

Jedna struna stačí!
Je veľké umenie dokonale ovládnuť hudobný nástroj s množstvom strún, ako je
gitara alebo harfa, no existujú aj nástroje
s jednou jedinou strunou, ktorých zvuk
však vôbec nie je monotónny. O sile jednostrunových hudobných nástrojov (monochordov) sa presvedčili deti aj dospelí,
ktorí 21. januára zavítali do Novej Cvernovky na tretiu prednášku z cyklu Cverna
v uchu. Etnológ, rozhlasový moderátor
a milovník nezvyčajných zvukov Vladimír
Potančok ukázal návštevníkom monochordy z rôznych kútov sveta, od afrických hudobných lukov cez jednostrunové
husle, basy, lutny či gitary až po v súčasnosti najslávnejší jednostrunový nástroj
– brazílsky berimbau. Rozšírené sú skutočne po celom svete, veď hudba nepozná
hranice. Hrali a hrajú na nich nielen šamani prírodných národov, potulní a pouliční
muzikanti či milovníci exotických folklór-

nych rytmov. Vo svojej tvorbe ich využili
aj uznávaní hudobníci ako Astrud Gilberto, Missy Elliott alebo skupina Creedance
Clearwater Revival.
Tajomstvo nesmiernej obľuby týchto
nástrojov spočíva predovšetkým v dostupnosti materiálov potrebných na ich výrobu. Veď aj tí najchudobnejší ľudia kdekoľvek na svete vedeli nájsť bambusové alebo
iné tyče slúžiace na napnutie struny. Tá
mohla byť z liany, zvieracieho čreva alebo
jednoducho z drôtu z odhodenej pneumatiky. Ako ozvučnica výborne poslúžila
vydlabaná a vysušená tekvica, no v núdzi
poslúžila aj jednoduchá plechovka.
Najzaujímavejšou časťou prednášky
bol nepochybne vstup hudobného hosťa Martina ,,Foga“ Halásza a jeho priateľov. Členovia skupiny ABADÁ Capoeira
Bratislava nám predstavili umenie, ktoré
zmazáva rozdiely medzi ľuďmi aj kultúra-

mi. Ide o veľmi komplexné spojenie boja
s hudbou, akrobaciou i tancom. Priniesli
so sebou niekoľko vlastnoručne vyrobených nástrojov berimbau, a tak sa večer
zmenil na radostné spoločné muzicírovanie. Kto vyskúšal, rýchlo pochopil, že slovné spojenie „primitívny hudobný nástroj“
ani zďaleka neznamená, že zahrať si naň je
jednoduché.
Dvojstranu pripravila Jana Škutková,
snímky Róbert Dobrocký
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Najťažšie je začať.
Všetko ostatné už zvládnete!
hovorí odborník na pohyb a výživu

O zdravom životnom štýle dnes počúvame na každom kroku.
Žijeme príliš rýchlo, raňajky nestihneme, na obed zhltneme niečo vo fast
foode a ani večer to obvykle nevylepšíme. Aj keď sa neustále ponáhľame,
chýba nám pohyb. Či sa nám to páči, alebo nie, po čase sa takýto prístup
prejaví na zdraví. Ako to však zmeniť? Čím začať, čomu venovať pozornosť
a čomu sa radšej vyhnúť? V jednom z novomestských fitnes centier
sme sa porozprávali s odborníkom na zdravý pohyb a stravovanie
Martinom Bartom.
Martin, čím všetkým sa v rámci
svojej profesie zaoberáš?
Formálne by sa dalo povedať, že trénujem muskulatúrne fitnes a kulturistiku. Výstižnejšia je však odpoveď, že sa venujem
plusom aj mínusom ľudského organizmu
a vediem ľudí k tomu, aby sa naučili o seba
starať. Dnes už motiváciou nie sú veľké
svaly, chceme mať pocit, že fyzicky vládzeme niečo urobiť, cvičením sa zbavujeme
napätia, zlepšujeme kvalitu svojho života.

Za posledných dvadsať rokov sa trendy
v športovaní neuveriteľne zmenili. Viete
si predstaviť, že keď som začínal cvičiť, vo
„fitku“ neexistovali dámske šatne?! Mladí muži sa snažili vybudovať čo najväčšiu
muskulatúru, napokon, sám som tým prešiel. Zdvíhanie veľkých váh viedlo k zraneniam, opotrebeniu kĺbov, robili sme mnohé chyby vo výžive... Musel som sa dlhou
praxou naučiť, čo znamená byť zodpovedný športovec a neskôr dobrý tréner. Ale
rovnako ako vtedy, aj dnes platí, že človek
musí prekonať SÁM SEBA, svoje pohodlie,
zadelenie času, strach z nového.
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V posledných rokoch veľa ľudí prichádza do fitnes centra s pošliapanou psychikou, majú za sebou zlé rozhodnutia, stresuje ich zamestnanie, neúspechy. Chcem
motivovať ľudí, aby sa posunuli ďalej, urobili niečo pre seba. Lebo človek, ktorý naštartuje svoju vnútornú premenu a začne
si plniť sny, dokáže meniť aj svoje okolie.
Aby sa pri tom všetci cítili dobre, vytváram atmosféru plnú humoru, veď šport je
predsa aj o spájaní ľudí a príjemných zážitkoch.
Posilňovne sú začiatkom roka preplnené, no záujem postupne opadne. Máš nejaké tipy, ktoré pomôžu
ľuďom vytrvať?
Áno, takto to býva, no neexistuje zázračný rýchly liek. Ľudia podliehajú marketingu, po prejedaní a voľných dňoch chcú
zrazu urobiť všetko inak. No to je fatálna
chyba! Nie je nič horšie, ako zmeniť zo dňa
na deň svoje životné, stravovacie i spánkové návyky. Telo je zvyknuté na svoj obvyklý režim, zrazu mu naordinujeme akýsi
nezmyselný „detox“ a to je preň rana pod
pás. Nič také človeku nepomôže, naopak,
v extrémnych prípadoch mu môže podobný postup ublížiť!
Najdôležitejšie je, aby si človek uvedomil, že začal s niečím, čo vyvolá v jeho tele
revoltu. No nie všetko naraz, musí to ísť
krok za krokom a v rovnováhe. Keď sa začneme hýbať, je veľmi dôležité vybudovať
si pravidelný návyk a vytrvať v ňom, pretože opakované začínanie a ukončenie aktivity nie je pre telo prínosom. Aj keď každý
pokus o zmenu životného štýlu je lepší,
ako nezačať vôbec a ležať doma na gauči.
Ako a čím by mal človek začať, ak
chce zlepšiť svoje zdravie, získať

krajšiu postavu, znížiť hmotnosť?
Aký prístup by sme mali zvoliť podľa vekovej kategórie?
Túto otázku dostávam často. Pritom
schudnutie a budovanie peknej postavy
by nemalo byť na prvom mieste, je to skôr
vedľajší produkt. Oveľa podstatnejšie sú
zmeny v zdravotnom stave, kondícii, prevencii úrazov a v neposlednom rade aj
v podpore mentálneho zdravia. Vnútorná
krása človeka a jeho vonkajší vzhľad sú
úzko prepojené. Keď človek začne cvičiť,
začne sa meniť a táto zmena postupuje
zvnútra von. Nie je to o väčších bicepsoch
mužov či krajšom pozadí žien. Najprv začnem s ľuďmi cvičiť, pripravím ich psychicky aj mentálne na postupnú premenu.
Tá sa týka tréningov a prechodu k inej
strave. Až keď vidím, že človek naozaj chce
pre seba niečo urobiť, poskytnem mu ďalšie informácie.
Vekové kategórie a cvičenie? Na to je
ťažké odpovedať, máme v posilňovni
osemnásťročných, ktorí sú na tom horšie
ako šesťdesiatnici. Pravda je, že vo vyššom
veku metabolizmus a základné biochemické procesy v organizme nefungujú rovnako ako v dvadsiatke či tridsiatke. Ale vôľa
a vnútorná mentálna sila dokážu človeka
dostať za hranicu toho, kde sa nachádzal
pred desiatkami rokov. Ak starší človek
robí niečo pre seba, má chuť žiť, kvalita
jeho života je lepšia ako u mládenca, ktorý príde z práce domov, pasívne odpočíva
a ničomu sa nevenuje. Žiaľ, ľudia často

očakávajú, že problém vyriešim za nich. Je
jasné, že to nejde. Ja im pomôžem, nasmerujem pohybové aktivity a ustriehnem,
aby nevybočili zlým smerom, čím by si
ublížili. No zapracovať musí na sebe každý
sám.
Ako často odporúčaš cvičiť, aby
bol účinok pohybu optimálny?
Tu je moja odpoveď jednoznačná, optimálne je cvičiť trikrát za týždeň. Telo potrebuje pohyb a po ňom primeranú regeneráciu. Ľudia na to často zabúdajú, chcú
rýchle výsledky a cvičia trebárs každý deň.
No organizmus dokáže udržať vysoké tempo len dočasne, potrebuje svoj čas na oddych. Najmä pokiaľ nie ste profesionálni
športovci a svoju energiu a čas delíte aj
medzi prácu, rodinu a iné povinnosti. Je
dobré začať cvičiť pod dohľadom odborníka. Nie kamaráta, aj keby to bol vrcholový
športovec. Lebo tréner musí byť zároveň
vynikajúci psychológ, dostať sa človeku
pod kožu. Nemôže vnucovať klientovi svoj
spôsob života, to nik neprijme. Naopak,
musí dosiahnuť, aby si človek myslel, že
k rozhodnutiu a výsledkom dospel on sám.
Je naozaj potrebné mať osobného
trénera? Nie je to len trend dnešnej
tak trochu narcistickej doby?
Záleží to od povahy človeka, no dobrý
tréner vám ušetrí čas a paradoxne aj peňaženku. Za mesiac cvičenia pod odborným
dohľadom dokážete viac než za tri mesiace
samostatných pokusov a omylov. Človek
sa má rád, prirodzene vynecháva cviky,
ktoré mu nejdú alebo sa mu nechcú robiť, a práve tie sú pre neho najúčinnejšie.
Zodpovedný tréner by vás mal odhovoriť
od nákupu zbytočností (aktuálne moderné potiace opasky, zábaly na odvodnenie,
nefunkčné preparáty...). Vidí vašu postavu, pozná stravovacie návyky a najlepšie
poradí, čo sa oplatí zaradiť do jedálnička

a tréningu. A, samozrejme, dokáže zabrániť zbytočným zraneniam, vyhnúť sa pretrénovaniu či stagnácii. Nastaví tréning
individuálne pre ľudí s vážnymi zdravotnými problémami, silnou nadváhou, úrazmi
či počas tehotenstva.
V neposlednom rade neustále počúvam
od svojich klientov, že je naozaj skvelé

prísť na tréning, vypnúť hlavu a hodiť celú
zodpovednosť za cvičenie na skúseného
odborníka. Keď sa človek dohodne na konkrétny termín, mnohonásobne zvýši svoje
šance, že naozaj príde. Motivácia je veľká
potvora – každý pozná dni, keď sa mu naozaj nechce. A zrazu zistí, že prešiel mesiac
a kondične je opäť niekde na začiatku. Aj
preto je dobré mať svojho trénera.
Pozrime sa trochu bližšie na stravovanie. Existuje obrovská škála
protichodných názorov rôznych
odborníkov, a to aj tých renomovaných. Po čase sa neraz zistí, že ich
rady boli dokonca zdraviu škodlivé.
Akú výživu odporúčaš ľuďom, ktorí
sa hýbu?
Tak ako neexistujú univerzálne tréningy,
neexistujú ani všeobecné stravovacie plány, každý z nás je výnimočný. Na základe
typu postavy, metabolizmu a tiež toho, ako
človek funguje, odporučím vyhovujúcu
stravu práve preňho. Princíp je pritom
jednoduchý, k zdraviu nám pomôže pestrá
strava a zodpovedný prístup k tomu, čo
jeme. Nejde o žiadne rýchle a dočasné zhadzovanie váhy. Okamžitá a prudká zmena,
aj keby bola k lepšiemu, môže rozhádzať
celý systém a spustiť devastačný proces.
A to ani nehovorím o diétach, tie sú len pre
vážne chorých! Kto je zdravý, nemá prečo
držať diétu, potrebuje len rozumnú výživu.
Ľudia sa trebárs roky prejedajú a potom
hľadajú rýchle riešenie nadváhy, hlavne
nech je to bez námahy. Čosi si prečítajú
na internete a úplne obmedzia prísun
sacharidov. Ale zložité cukry, ktoré sa nachádzajú v strukovinách, cestovinách či
obilninách sú pre chod organizmu veľmi
dôležité! Po ich vylúčení zo stravy čoskoro nastanú problémy, človek sa cíti depre-

sívne, je unavený, zle spí. Dôvodom je, že
nie sú v rovnováhe hormóny. A bez nich
to jednoducho nejde, naruší sa fungovanie celého organizmu. Keďže sa človek
cíti zle, čoskoro sa vráti sa k pôvodnému
režimu a to, čo schudol, priberie niekoľkonásobne. O pár mesiacov však už väčšinou
skúša ďalšiu „skvelú“ diétu. Ak ste takýmto
procesom prešli, pomôže vám len veľa trpezlivosti. Odporúčam vyhľadať odbornú
pomoc, pretože organizmus je mnohými
diétami vyčerpaný a cesta späť nesmierne
namáhavá.
S výživou športovcov súvisí aj iná otázka.
Branie rôznych preparátov na zväčšenie
svalovej hmoty, ktorými je trh zaplavený,
považujem za úplne nevhodné. Žiaľ, ide
o jeden z najväčších čiernych obchodov
na svete. Odhováram ľudí od takýchto látok a motivujem ich, aby dosiahli výkon
sami.
Aké ciele je reálne si dávať? Nechceme sa zničiť, ale pekná postava
je jednoducho silná motivácia pre
ženy i pre mužov. Spýtam sa teda
trochu s úsmevom: stihneme do leta
vybudovať postavu do bikín?
Každý máme postavu do bikín, stačí zohnať dobré bikiny! Ale vážne – treba byť
realista, no telo dokáže veľmi prekvapiť.
Iste, ak sa niekto zanedbával roky, musí
zabudnúť na obdivné pohľady po pár mesiacoch. Ale to neznamená, že nemôže dosiahnuť podstatne lepšiu formu a cítiť sa
podstatne lepšie než minulý rok! Ak vám
k ideálnej hmotnosti chýba veľa, radšej si
stanovte cieľ a každým letom sa k nemu
približujte.
Zhovárala sa Jana Škutková
Snímky Gaspo Photography,
ilustračné snímky unsplash.com
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Obsah a formy mestskej samosprávy
v stredovekej Bratislave
V stredoveku patrila Bratislava k najľudnatejším mestám Uhorského kráľovstva, i keď z európskeho hľadiska
šlo len o stredne veľké mesto. Zaujímavé podrobnosti o tom, ako sa tu žilo v období rokov 907 až 1526,
sa dozvedáme z knihy Antona Špiesza Bratislava v stredoveku. Z jej obsahu sme vybrali a pre našich čitateľov
pripravili dnešné Potulky históriou.
Mestská samospráva v Bratislave patrila k najdemokratickejším zriadeniam
v celej Európe. Jej predstaviteľov volili
mešťania z viacerých kandidátov a do
voľby nezasahovali žiadni feudáli, kráľovskí hodnostári, dokonca ani panujúci
uhorskí králi. Zvolenú samosprávu už
nikto nepotvrdzoval. Tento stav ostro
kontrastuje s existujúcim stavom vo
zvyšku Európy, kde králi a feudáli jednoducho dosadzovali svojich ľudí do mestskej rady a aj richtára vyberali sami. Tak
to bolo minimálne od roku 1291 až do
prvej polovice 19. storočia, keď túto samosprávu zrušil absolutistický štát.
Charakteristickou črtou tunajšieho
zriadenia bolo, že mesto nemalo zvláštne orgány na súdenie a zvláštne na spravovanie. Tak sa predišlo kompetenčným
sporom, ba i krvavým konfliktom obvyklým v iných mestách.

ré osobnosti mestskej rady však zastávali
oba úrady.
Richtár alebo mešťanosta, ktorý po
skončení svojho jednoročného úradu
nebol do neho znova zvolený, sa v nasledujúcom roku stával jednoduchým
členom mestskej rady. Obsadzovanie
stoličiek pri stole mestskej rady malo
však isté pravidlá. Na prvých dvoch stoličkách trónili richtár a mešťanosta, na
tretej ten, kto bol v uplynulom období
richtárom, na štvrtej bývalý mešťanos-

 redstavitelia mesta
P
mali žiť cnostne
V knihe mestských práv z roku 1457
sa uvádza, ako by mal vyzerať ideálny
bratislavský richtár. Dôraz sa kládol na
jeho nábožnosť a usilovnosť v modlitbe,
spravodlivosť, lásku k právu a pravde, ale
aj umiernenosť v jedení a pití, spoľahlivosť v danom slove, dodržiavanie úradného tajomstva. Mal sa strániť lakomosti a nerobiť rozdiel medzi chudobnými

 ko vyzerala samospráva
A
mesta Bratislavy?
Na jej čele stál richtár volený do úradu
na jeden rok. Voľba richtára a mestskej
rady sa konala na svätého Juraja, teda 24.
apríla. Zúčastniť sa jej mohol každý držiteľ meštianskeho práva, čo na konci stredoveku mohlo byť asi 300 až 400 ľudí.
Neverejným hlasovaním vyberali jedného z troch kandidátov a zvolený bol ten,
kto získal jednoduchú väčšinu hlasov.
Podobne sa volili členovia mestskej rady,
avšak len vtedy, keď sa miesto uvoľnilo smrťou alebo odstúpením. Členstvo
v rade bolo totiž doživotné a voľba len
formálne potvrdzovala zotrvanie úrade.
Od roku 1437 existovala v samospráve
hodnosť mešťanostu. Bol druhým hodnostárom samosprávy a mal na starosti
oblasť hospodárskeho života. Richtárovi
zostalo v rukách celkové vedenie mesta
a predsedanie mestskému súdu. Niekto16

Erbová listina, ktorou Žigmund Luxemburský udelil Bratislave právo
používať mestský znak
ta a tak postupne v poradí podľa dĺžky
úradu a zastávaných funkcií. Poslednú,
trinástu stoličku musel zaujať čerstvo
zvolený člen rady. Na poradie a pravidlá
posúvania dopredu si stredovekí radní
páni veľmi potrpeli a chráňboh, aby sa
niekto neoprávnene posadil na miesto,
ktoré mu nepatrilo.

a bohatými, mal byť cnostným občanom
a žiť v usporiadanom manželstve. Je prirodzené, že nik, kto už bol súdne trestaný, by nedostal potrebné hlasy.
Na zasadnutie mestskej rady mali
richtár a prísažní chodiť v predpísanom
odeve, pričom dôraz sa kládol na istý
druh nohavíc, ktoré sa po nemecky

nazývali pruech. Ako však vyzerali, nevieme.
V 14. storočí sa ešte pripúšťalo, aby
v mestskej rade zasadali viacerí
príbuzní, od 15. storočia to
už nebolo možné. Dokonca
tu nesmeli zasadať ani spoločníci v obchode či podnikaní. Radných pánov bolo
od samého začiatku dvanásť, richtár bol trinásty.
Od 14. storočia sa objavila
funkcia podrichtára, ktorú zastával niektorý člen
rady v čase, keď sa richtár nezdržiaval v meste.
Richtár a členovia rady
nemali nijaké platy, no
patril im podiel z vymeriavaných
peňažných
trestov, dostávali zadarmo soľ a drevo z časti
mestských lesov.

 olená obec sledovala
V
činnosť mestskej rady
Bratislavská
samospráva
poznala
okrem mestskej rady aj vonkajšiu radu,
nazývanú aj volená obec, ktorá sa prvýkrát spomína v roku 1378. Vtedy mala 24
členov, v roku 1457 už 60. Podporovala
a sledovala činnosť mestskej rady, dávala
jej isté odporúčania a skúmala účty. Na
jej čele stál tribún ľudu. O jeho úlohe
a význame nie sú zo stredoveku konkrétne správy, no funkcia nezanikla ani
neskôr.
Členovia tejto rady volili značný počet
platených hodnostárov mesta. Spomeňme strážcov, mestských sluhov, hájnikov,
kočišov či zámočníka, ktorý mal na starosti chod hodín na mestskej veži. Všetci mali dohodnutý ročný plat a dostali
nové oblečenie. Strážcovia na mestskej
veži boli oblečení do bielo-červeného
odevu, čo boli v stredoveku farby mesta. Najvyšším mestským úradníkom bol
notár (resp. pisár), ktorý mal úradnú
miestnosť priamo v radnej sieni oddelenú len latkovou priečkou. Vyžadovalo sa
od neho najmä náležité vzdelanie a mal
až štyroch pomocných pisárov.
Osobitnú funkciu mala mestská obec,
to znamená všetci držitelia meštianskych práv spolu. Volili nielen richtára
a mestskú radu, ale často ich prizývali
k záležitostiam, o ktorých rada nechcela
alebo si netrúfala rozhodnúť sama. Ob-

čas sa mestská rada obrátila aj na kráľa
a predstúpila pred neho i v plnom počte, najmä keď sa zdržiaval v Bratislave.

Faksimile z mestskej knihy
zo 16. storočia
Mesto malo veľmi rozvinutú administratívu. V roku 1434 začalo viesť mestskú
knihu a knihu majetkových prevodov,
v roku 1435 protokol vynesených rozsudkov a uložených trestov, v roku 1438
hlavnú účtovnú knihu, v roku 1439 pozemkovú knihu a knihu pozemkových
zálohov. Väčšina kníh sa zachovala a sú
ozdobou Archívu mesta Bratislavy.
Zvláštnou inštitúciou stredovekej Bratislavy ako vinohradníckeho mesta bol
vinohradnícky súd. Na jeho čele stál
majster viníc, v tom čase nazývaný bergmeister.

tívnych kandidátov. Boli to Jakub, syn
Vincenta, a Jakub, syn Dyperta. Obaja
pochádzali z toho istého rodu.
Jakub I. sa prvý raz
spomína ako richtár
Osady svätého Mikuláša v roku 1279, keď
mu bratislavský župan Peter, syn Matúša,
z rodu Čákovcov potvrdzoval, že dostal
kráľovskú donáciu
na istú oblasť západne od mesta, ktorá
bola
spustošená,
opustená a volala sa
Blumenau. Bolo to
za zásluhy o kráľa
a župana, najmä za
vystúpenie proti
nevernému podžupanovi Jánovi.
Jakub II., syn Dyperta, ktorý bol synovcom Jakuba I., sa ako richtár prvý raz
spomína v roku 1338, keď ho kráľ Karol
Róbert povýšil za člena svojho sprievodu, uviedol jeho veľké zásluhy o mesto aj
o jeho osobu a vyzval Bratislavskú kapitulu, aby mu vo všetkom vychádzala v ústrety. Potom stál Jakub na čele mesta takmer
päťdesiat rokov, celú druhú a tretiu tretinu 14. storočia.

 ajvýznamnejší
N
bratislavskí richtári
Dve významné richtárske osobnosti,
zhodou okolností s rovnakým menom
Jakub, stáli na čele mesta v začiatkoch
jeho formovania sa na mestskú komunitu. Pramene, ktoré sa o nich zachovali,
dokladajú, že obaja boli veľmi zámožní
a podnikaví, disponovali pozemkovým
majetkom i peňažnými prostriedkami,
takže ich musíme pokladať za bohatých
bratislavských patricijov. Je však nepochybné, že sa k svojim majetkom dostali
aj zásluhou vlastnej podnikavosti, kráľovskej priazne, ako aj prostredníctvom
plnenia úloh, ktorými ich poverili samotní králi. Veď možno práve pre styky
s nimi si ich mešťania volili za richtárov
a možno aj preto nemali k sebe alterna-

Z obsahu diela Anton Špiesz
Bratislava v stredoveku so súhlasom
vydavateľstva Perfekt, a. s.,
vybrala a citovala Jana Škutková.
Obrázky boli prevzaté z uvedenej
publikácie.
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50 rokov na scéne oslávila skupina
Jethro Tull aj s nami
50. narodeniny legendárnej britskej
skupiny Jethro Tull oslávili 18. januára
s členmi kapely fanúšikovia z Bratislavy
aj širokého okolia. Koncert v HANT Aréne bol jednou zo zastávok prierezového
turné Ian Anderson Presents Jethro Tull

50th Anniversary Tour. Za polstoročie
vystupovania sa v Jethro Tull vystriedalo
33 skvelých muzikantov. Ich výnimočný
talent a osobitý hudobný štýl sa podpísali na živých vystúpeniach i štúdiových
nahrávkach.

Počas večera zazneli najznámejšie
a najobľúbenejšie skladby z albumov
Heavy Horses, Aqualung, Songs from
the Wood, Minstrel in The Gallery
a mnohých ďalších, ktoré dnes patria
k zlatému fondu rockovej hudby. S Ianom
Andersonom, ktorý dokázal majstrovsky spojiť spev a hru na priečnu flautu,
vystúpili na bratislavskom koncerte súčasní spoluhráči David Goodier (basgitara), John O’Hara (klávesy), Florian Opahle (gitara) a Scott Hammond (bicie).
Jana Škutková
Snímky Rudolf Baranovič

V štýle bluegrass Školský ples sa opäť vydaril
Druhý ročník reprezentačného plesu milovníkmi valčíkov a poliek, sa v druhej
a country
ZŠ s MŠ Za kasárňou sa konal 26. januára tanečnej sále postarala rocková kapela
V tomto znamení sa niesol prvý
tohtoročný koncert Strediska kultúry
na Vajnorskej. Predstavila sa na ňom legendárna česká kapela Poutníci, ktorá

je na hudobnej scéne neuveriteľných
49 rokov. Je známa svojím osobitým
prístupom k známym skladbám, často
presahujúcim rámec štýlov bluegrass
a country. Svojim fanúšikom a nadšencom zahrali počas koncertu zmes
svojich najväčších hitov, odzneli české
i americké country melódie v spievaných aj akustických verziách.
Text a snímka Vratko Sirági
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v Dome kultúry Ružinov. Riaditeľka školy Monika Hulenová spolu so starostom
Rudolfom Kusým na ňom privítali 277
rodičov i pedagógov. Ples otvorili slávnostné fanfáry v podaní Big Band Art Music
orchestra a tanečné vystúpenie päťnásobných majstrov Slovenska v spoločenských
tancoch Dominiky Feketovej a Tomáša
Tanku. O dobrú náladu tých, ktorí nie sú

ZEUS a program spestrilo aj spevácke vystúpenie študentov konzervatória. Výťažok
z polnočnej tomboly využije škola na doplnenie herných prvkov vo svojom areáli.
Keď o pol štvrtej ráno utíchli posledné
tóny, tým mnohým hosťom sa ani nechcelo ísť domov. Už teraz sa tešia na 3. ročník
svojho školského plesu.
(mh), snímka Benedikt Slamka

Počas Mesiaca knihy čítajme s deťmi
Autorkou vtipnej dvojjazyčnej
knihy Toto nie je džungľa!/This
is not a jungle! je spisovateľka
a psychologička Susanna Isern.
Hlavná hrdinka Paulínka sa jedného dňa naučí používať slovíčko NIE.
A všetko je odrazu oveľa zábavnejšie. Mama sa snaží situáciu zvládať
a trpezlivo pomáha svojej dcérke
prekonať náročné obdobie. Keď si
už nedokáže dať rady, povzdychne
si: „O chvíľu to tu bude vyzerať ako v džungli!“ Na druhý deň
ráno je všetko inak. V izbe spí lev, vo vani sa kúpe hroch, na chod-

Gratulujeme
mladým futbalistom!
Mladší žiaci Novomestského športového klubu (kategória
U12) vyhrali turnaj v rakúskom Tullne. Atmosféru a priebeh turnaja zhodnotil tréner Martin Gubov: „Začiatok nebol ideálny,
prvé dva zápasy sa skončili remízami, hoci v oboch zápasoch
sme mali drvivú prevahu s množstvom vyložených šancí. Laxný
prístup nás stál zbytočné straty bodov, pretože takýchto súperov
musíme jednoznačne zdolávať. Po druhom zápase padli v šatni tvrdšie slová, boli aj nejaké slzičky a zrazu začala „mašina“
fungovať. S ľahkosťou sme zvládli ďalšie štyri zápasy, a to aj
napriek tomu, že sme opäť pozahadzovali nemožné. Turnaj
sme vyhrali úplne zaslúžene. Tlieskali nám tréneri, tlieskali
nám diváci. Predvádzali sme krásny futbal s množstvom kombinácií na jeden-dva dotyky,
VÝSLEDKY:
predviedli sme aj zopár individuálnych akcií. Patrik Srna v NŠK - USV Lengenfeld 1 : 1
bráne tentoraz nemal naozaj NŠK - Fach Donaufeld 1 : 1
takmer žiadnu prácu. Naše
NŠK - FC Mauerwerk
1:0
smerovanie je dobré, treba ale
7:0
zostať nohami na zemi. S po- NŠK - Wolfsgraben
korou pôjdeme ďalej. Budeme NŠK - FC Tulln
1:0
ešte tvrdšie pracovať, aby sme NŠK - SC Brunn
3:1
sa vyrovnali tým najlepším.“

NMŠK 1922, snímka Kazimír Hlavačka

be sa hádajú tukany, v kuchyni majú hostinu divé zvery... Pôvabnými ilustráciami obohatil knižku Rocio Bonilla.
Veľká kniha troch komiksov
Juraja Martišku zaujme chlapcov aj
dievčatá od 9 rokov vtipnými textami
a majstrovsky spracovanými kresbami.
Príbeh s názvom Starosti kráľa Michala
má jemne detektívny podtón a odohráva sa na našom území v stredoveku. Komiks Kráľ Michal a jeho cesta na
ostrov pokladov predstaví známych,
ale aj nových hrdinov počas výpravy
plnej nebezpečenstiev a dobrodružstva. Posledný príbeh Hurá do boja zavedie čitateľov do obdobia egyptských
faraónov. Detské komiksy na našom knižnom trhu veľmi chýbajú
a potešia aj deti, ktoré čítajú menej.

Pozvánka na ľad
V sobotu 9. marca vás pozývame na v poradí už tretie tohtoročné verejné korčuľovanie
pre Novomešťanov. Na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu sme pre vás rezervovali tréningovú halu od 10. do 12. hod. Vstup je,
samozrejme, zdarma. V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti odporúčame korčuľovanie
v prilbe a s ochrannými prvkami. Tešíme sa
na vás! 
Snímka Jana Plevová

WWW.SENIORPOBYTY.SK – cestovná kancelária

Vás pozýva na premietanie a prezentáciu
dovolenkových pobytov v zahraničí pre seniorov 55+.
Termín: streda, 20. marec o 14.00 alebo štvrtok, 21. marec o 16.00 h
Miesto: Cukrová 14, Bratislava
Vstup je voľný, ale nakoľko počet miest je limitovaný, prosíme potvrdiť účasť
na tel. č. 02-38 10 20 62, 0905 729295, senior@vvip.sk alebo správou
www.facebook.com/seniorpobyty

Inzercia 01 – 03 – 2019

Kto iný lepšie prebudí v deťoch lásku ku knihe, ak nie rodičia
či starí rodičia? Ak nám do 10. marca napíšete, prečo by ste si
chceli s vašimi potomkami niektorú z predstavených knižiek prečítať, môže sa ujsť práve vám. Kontakt: hlas@banm.sk

Komunitné centrum na Ovručskej 5 pozýva
Každú stredu od 10. do 11.45 h
a každý štvrtok od 12. do 13.45 h
Cvičenie pre ľudí s Parkinsonovou chorobou s OZ Pupalky.
4. 3. od 18. do 19.30 h, Cestopis o Senegale
Prednáškou sprevádza cestovateľka Mária Sečanská.
25. 3. od 18. do 20. h.
Stretnutie ľudí s histamínovou intoleranciou
Prednáša blogerka Magda Lazová.
Pripravujeme prednášky Zdenky Havettovej
o zdravej výžive.
Kontakt: 0907 977 211. Zmena programu vyhradená.

INZERCIA
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
Profesionálne fotenie detí, rodinné portréty, oslavy, svadby. Kontakt 0903 527 831
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Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVANOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21
tel.: 02/44 37 37 60
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk
nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm
PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
10. 3. 2019, nedeľa 14. h
Hravé Nové Mesto – poobedie plné zábavy, hier
a aj výhier pre všetky vekové skupiny
20. 3. 2019, streda 19. h
Na kus reči s Jozefom Banášom – hosťom bude
slovenský politológ Ján Baránek, hudobným hosťom
koncertný majster, huslista Jarolím Emmanuel
Ružička.
22. 3. 2019, piatok 19. h
COUNTRY & WESTERN SALOON v štýle TANGO
ARGENTINO – tradičné stretnutie nielen priaznivcov
country. Vystúpi country band s Andrejom Hlinkom
COUNTRYFIED. Čakajú na vás tanečné workshopy,
maľovanie HENNA PAINTING, westernové štvorylky,
country promenády, ochutnávka „ohnivej vody“
a kovbojského guľáša.
27. 3. 2019, streda 18. h
Motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka –
autor úspešných kníh sa zameria na témy vzťahov,
riešenia krízových situácií, zbavenia sa blokov či
úzkostí.
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h,
živá hudba 60. – 90. rokov, žrebovanie vstupeniek.
2. 3. 2019 HS CHARLIE BAND
(Fašiangový čaj o piatej)

9. 3. 2019
17. 3. 2019
23. 3. 2019
31. 3. 2019

HS PARTY TIME (Čaj o piatej k MDŽ)
HS FORTUNA
HS COLOR
HS SATURN

KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok, 18. h
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu, začiatočníci,
vstup voľný
7. 3. 2019, štvrtok 16. h
Klub Patchwork – stretnutie klubu ručných prác
21. 3. 2019, štvrtok 16. h
Klub priateľov opery
26. 3. 2019, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov
a záujemcov o odborné poradenstvo
29. 3. 2019, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia – pre záujemcov
o zdravú výživu
VÝSTAVY
5. 3. až 23. 3. 2019
Porcelán s tvárou – unikátna výstava
porcelánových bábik zo zbierky Violy Hrnčárovej.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. 3. o 17 h.
v priestoroch výstavnej galérie.
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
2. 3. 2019, sobota od 8. h – 12. h.
Medzinárodné VSZ mincí, pohľadníc, bankoviek,
odznakov, vyznamenaní, etikiet, filatélie, plagátov,
kníh, gramoplatní a pod.
23. 3. 2019, sobota od 8. h – 12. h.
VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto
potrieb, hudobných nástrojov, železničných,
automobilových, leteckých modelov a pod.

Predpredaj vstupeniek: streda 16. h – 19. h
a jednu hodinu pred podujatím v SK BNM
Vajnorská 21, tel.: 02/44373763.
Zmena programu vyhradená.
Bližšie informácie na tel. č.: 02/44 37 37 60
Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrnospoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia,
tel.: 0903/929 244, 02/44 37 37 82.
Prenájom priestorov na semináre,
spoločenské akcie, prezentácie,
el. 0904/691 507, 02/44 37 37 82.
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty –
vrátane grafických návrhov
za VÝHODNÉ CENY, tel. 02/44 37 25 12.

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18
tel.: 02/54 77 11 48
dkkramare@chello.sk
www.skvajnorska.sk
KLUBOVÉ PODUJATIA
6. a 20. 3. 2019, streda 16. h
Klub Venuša – klubové stretnutie
Ligy proti rakovine
Služby – prenájom priestorov na semináre,
spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok,
od 16. h do 19. h (vždy 2 týždne pred podujatím)
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia
predstavenia.
Zmena programu vyhradená.
Vstupenky nerezervujeme.

