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Jasné pravidlá výstavby na Kolibe
Aké sú priority mestského rozpočtu
Bratislava bude žiť hokejom – kde zaparkujú Novomešťania?
Alzheimerfórum pomáha domácim opatrovateľom

Milí čitatelia,

Budúcnosť spoločenského domu Vernosť str. 6

vari niet človeka, ktorý by sa netešil na prichádzajúci máj, keď zimnú šeď vystriedajú svieže farby. Záhradkári vyťahujú náradie a s uspokojením
sledujú nádheru skrytú až donedávna v cibuľkách
zasadených na jeseň. Na svoje si prídu aj cyklisti
a turisti, ktorým lesopark za trochu námahy ponúkne pohľady, aké sa už počas roka nezopakujú.

Na čo slúžia
verejné diskusie?

Bratislavské Nové Mesto sa čoskoro stane dejiskom majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji. Ulice sa zaplnia športovými fanúšikmi, zvýšený nápor
pocíti najmä doprava, takže bude potrebné regulovať aj možnosti parkovania. Preto sa podrobne venujeme pravidlám, ktoré ovplyvnia pohyb
návštevníkov a zasiahnu do života obyvateľov v okolí Zimného štadióna
O. Nepelu.
Už viackrát bola reč o tom, že developerským plánom treba stanoviť
jasné pravidlá. Novomestskí poslanci o nich rokovali aj na svojom marcovom zasadnutí, kde schválili začiatok prác na územnom pláne pre lokalitu Krahulčia na Kolibe. V aktuálnom čísle Hlasu nájdete aj ďalšie
informácie o budúcej výstavbe v našej mestskej časti.
Populácia starne, no kým to zdravotný stav dovolí, každý senior si cení
možnosť zostať žiť v domácom prostredí. Je dobrou správou, že Nové
Mesto získalo príspevok z Európskeho sociálneho fondu, ktorý podporí
pracovné miesta opatrovateliek a prispeje k ich profesionálnemu rozvoju. Otázkam zdravia v seniorskom veku je venovaný aj článok o zriadení
Alzheimerfóra, ktorý prináša cenné rady a praktické tipy pre domácich
opatrovateľov.
V obľúbenej rubrike Potulky históriou sa vraciame k dejinám bratislavského hasičstva, tentoraz aj so spomienkami na veľké požiare v lokalitách našej mestskej časti. Prešporský dobrovoľný hasičský zbor si získal
uznanie široko-ďaleko a dnešní hasiči sú právom hrdí na svoje tradície.
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Obálka:
Už aby prišlo leto!
Snímka Jana Plevová

Prajem vám príjemné čítanie!
Jana Škutková
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Záhrady, ktoré sa o seba starajú samy
Niektorí z vás uhádli – áno, sú to permakultúrne záhrady vracajúce sa k prírode. Nerýľuje sa v nich a neokopáva
sa ani burina sa nevytŕha, lebo vďaka
nástielke na povrchu tam zväčša nijaká
nerastie. Ich názov vznikol z anglických
slov „permanent agriculture“ a značí
trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.
Myšlienka ani nie celkom nová. Dalo by
sa povedať, že tu opisujeme od prírody.
Austrálčan Bill Mollison skúmal pred časom život nedotknutého pralesa tak pozorne, až mu došlo, vďaka čomu „funguje“ bez akejkoľvek opatery. Skúsil preniesť
túto schopnosť jeho prirodzených ekosystémov žijúcich v zdravej rovnováhe do civilizácie. Tam, kde sa mu to podarilo napodobniť, aj záhrada „funguje“ ďalej bez
otročenia človeka. Prináša mu úžitok, no žije si vlastným životom...

Krahulčia dostane nové pravidlá na výstavbu
Nové pravidlá na výstavbu dostane aj
Koliba, konkrétne lokalita Krahulčia –
novomestská samospráva pre túto časť
spracuje územný plán zóny. Začatie jeho
spracovávania schválilo v posledný marcový utorok miestne zastupiteľstvo Nového Mesta. Po tom, ako začiatkom marca dostalo zelenú naštartovanie procesu
dvoch stavebných uzáver na Kramároch
(Na Revíne a Vlárska), je to tento rok ďalšia dobrá správa pre poriadok vo výstavbe v Novom Meste.
„Úspešne pokračujeme v nastavení
jasných pravidiel v oblasti výstavby
v našej mestskej časti,“ povedal starosta
Rudolf Kusý. Podľa slov vicestarostu Petra Vaškoviča neexistujú žiadne legislatív-

ne ani územnoplánovacie prekážky, ktoré by spracovaniu územného plánu zóny
bránili. Zónu Krahulčia ohraničujú zo
severu pozemky vo Vinohradoch (lokalita Špitálske), zo západu časť pozemku na
Trinástej ulici, z juhozápadu Čremchová
a Bellova ulica až po hranicu riešeného
územia Územného plánu zóny Podhorský pás. „Som rád, že sa konečne dostávame k tomu, aby sa na tom reálne začalo pracovať,“ povedal poslanec Martin
Vlačiky.
Dobrú správu máme aj pre šport
v Novom Meste. Zastupiteľstvo schválilo
prenájom športovej haly na Pionierskej
ulici. Nový nájomca plánuje do haly investovať 250- až 300-tisíc eur a navyše

vyrovná dlhy, ktoré má voči mestskej
časti bývalý nájomca. V hale, ktorá slúži
na squash, fitnes, masáže či saunu, by
sa malo zrekonštruovať fitnes centrum,
šatne, sprchy či toalety. Ponuka služieb
sa rozšíri o skupinové cvičenia, lekárske
a športové poradenstvo či fyzioterapeutické rehabilitácie.
Poslanci sa venovali aj hospodáreniu
na Základnej škole Riazanská. Podľa výsledkov mimoriadnej kontroly boli zistené závažné nedostatky. Zastupiteľstvo
správu miestneho kontrolóra schválilo
a zároveň na návrh poslankyne Silvie
Švecovej, predsedníčky komisie pre školstvo a vzdelávanie, požiadalo o zahájenie
procesu odvolania riaditeľa školy. Ten
tvrdí, že na odvolenie nie je dôvod a že
po dvoch rokoch vo funkcii sa mu podarilo školu skonsolidovať.
Podrobný materiál z rokovania zastupiteľstva si môžete prečítať na stránke
banm.zastupitelstvo.eu
Ján Borčin, snímka Jana Škutková

V Novom Meste získala
Zuzana Čaputová
vyše 76 % hlasov

Mestskí poslanci schválili
rozpočet Bratislavy
Od začiatku roka fungovalo hlavné mesto v rozpočtovom provizóriu, to sa však
od apríla zmenilo. Mestskí poslanci koncom marca jednohlasne schválili rozpočet
a Bratislava bude hospodáriť s takmer pol miliardou eur.
Jednou z priorít súčasného vedenia mesta je založenie Metropolitného inštitútu
Bratislavy, na ktorý je určeného viac ako 1,4 milióna eur. Významne sa posilní mestská polícia a zásadnou témou je celomestská parkovacia politika.
Pri hľadaní zhody v názoroch na rozpočet absolvovali zástupcovia mesta stretnutia so všetkými starostami mestských častí, ako aj poslaneckými klubmi mestského
zastupiteľstva. Mnohé z ich priorít a požiadaviek boli zapracované buď priamo do
návrhu rozpočtu na rok 2019, alebo ešte pribudnú, keď bude jasné, aký je k dispozícii prebytok po schválení záverečného účtu za rok 2018.
Nového Mesta sa výrazne týkajú hlavne nasledujúce investície:
• Príprava modernizácie Vajnorskej a Račianskej električkovej radiály
• Štúdia na rekonštrukciu Račianskeho mýta
• Investície do Mestských lesov (menšie aj väčšie zásahy do ich zatraktívnenia)
• Projektovanie cyklotrás (hlavné cykloradiály na Vajnorskej, Račianskej a okružné cyklotrasy po Tomášikovej/Odborárskej/Riazanskej)
Pokračovanie na s. 4

Novou hlavou
štátu bude právnička Zuzana Čaputová. Rozhodlo
o tom druhé kolo
prezidentských
volieb, ktoré sa
na Slovensku konali 30. marca.
Čaputová získala 58,4 % hlasov
(1 056 582 voličov), zatiaľ čo
jej súper Maroš Šefčovič 41,59 %
(752 403). Volebná účasť dosiahla
41,79 %, oproti prvému kolu bola nižšia (vtedy prišlo hlasovať 48,74 %).
V bratislavskom Novom Meste
získala nová prezidentka 76,43 %
(15 626 hlasov), Maroš Šefčovič
23,56 % (4 817). Voliť prišlo v našej
mestskej časti 59,45 % oprávnených
voličov, v prvom kole to bolo 61,84 %.
Zuzana Čaputová bude inaugurovaná do funkcie prezidentky SR 15. júna
2019.
(bor)
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Dokončenie zo s. 3
Nové Mesto má v mestskom zastupiteľstve štyroch poslancov, Martin Vlačiky
s rozpočtom mesta spokojný nie je: „Bol
z veľkej časti pripravený pod vedením
bývalého primátora Nesrovnala a veľmi málo reflektuje potreby Nového Mesta. Dúfam, že pri prvej zmene rozpočtu
sa nám doň podarí dostať viac peňazí
na novomestské projekty.“ Katarína
Augustinič vníma rozpočet o niečo pozitívnejšie: „Vo všeobecnosti som spokojná, aj keď investičných požiadaviek bolo viac. Nateraz budem rada,
OPRAVA:
Pozorná čitateľka nás upozornila, že
v gesciách novomestských poslancov
uverejnených v aprílovom čísle
Hlasu nebola uvedená adresa
Stromová 9A. Poslankyňou je tu
Mgr. Darina Timková,
tel.: 0905 437 370,
mail: timkova.darina@gmail.com

Každý poslanec
je tu pre vás
Aprílové číslo Hlasu Nového Mesta
prinieslo prehľad gesčných okrskov
pridelených jednotlivým poslancom.
Chcel by som doplniť, že táto informácia znamená len členenie potrebné z organizačných dôvodov a nie je striktným
predpisom, ktorý by museli občania
dodržiavať. Žijem na Kolibe a svojich
voličov som oslovil programom, ako aj
mnohými osobnými rozhovormi. I keď
mi bol pridelený gesčný okrsok v inom
území, v žiadnom prípade to neznamená, že by som sa vzdal plánov na riešenie lokálnych problémov.
Obyvateľ mestskej časti sa môže
obrátiť na ktoréhokoľvek poslanca
z Nového Mesta, či už preto, lebo žije
v jeho blízkosti, alebo je odborníkom
na určitú oblasť. Nemusí pritom brať
do úvahy tabuľkové rozdelenie gescií. Ak sa na mňa obráti niekto z opačného konca Nového Mesta a bude to
v mojich silách, rád mu pomôžem.
V prípade zložitejších problémov ho
nasmerujem na kolegov z danej lokality. Som presvedčený, že všetci poslanci
sú tu na to, aby chránili záujmy voličov,
ktorí im prejavili dôveru.
Vladimír Volf
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ak mesto konečne opraví električkové
radiály, v spolupráci s DPB dostavia
prístrešky na zastávkach, opraví cesty
a chodníky vo svojej správe.“
Nové Mesto zaslalo mestu 14 návrhov
opráv ciest I. a II. tr. v správe magistrátu, z nich má zatiaľ prioritu Vlárska ulica na Kramároch. „V roku 2019 by sme
sa mali dočkať nového bezbariérového
priechodu cez Vlársku ulicu, kde by sa
mal doplniť aj chýbajúci chodník, pribudnúť by mali lampy na promenáde
pod Červeným mostom,“ hovorí Jakub
Mrva o prioritách, ktoré mestu predostrel ako zástupca Nového Mesta. Každý

poslanec mestského zastupiteľstva mohol rozhodnúť o tom, kam pôjde 20 000
eur určených na jeho priority. Návrhy sa
do rozpočtu zapracujú dodatočne rozpočtovým opatrením. „Rozhodol som sa
ich investovať do pokračovania projektu osvetlenia priechodov pre chodcov,“
povedal o svojom zámere poslanec Tomáš Korček.
Vedenie mesta už teraz deklaruje, že
rozpočet na rok 2020 by mal byť podrobnejší, a to aj preto, lebo predstavitelia
mesta nebudú pri jeho príprave v takej
časovej tiesni, ako to bolo teraz.
Marianna Mašátová Haliaková

Mesto zlepšilo komunikáciu
o výruboch
Ten pocit poznáme mnohí. Z ničoho
nič sa na ulici objavia pilčíci a stromy,
ktoré dlhé roky patrili k našej ulici, zmiznú. Nevieme, kto a prečo výrub nariadil.
Nevieme ani, či pribudnú nové stromy.
Hlavné mesto si uvedomuje, že komunikácia ohľadom výrubu nie je dobrá.
Odstraňovať alebo orezávať suché a poškodené stromy je potrebné, bez kvalitnej a včasnej komunikácie však zbytočne vznikajú negatívne emócie a kritika
prichádza často aj neprávom. Nedávny
príklad je výrub desiatich stromov na
Pionierskej ulici, kde výrub odobrila Slovenská inšpekcia životného prostredia aj
dendrológovia.
Hlavné mesto preto začalo na svojej webovej stránke (https://www.
bratislava.sk/sk/orezy-vyruby-a-vysadba-drevin-v-sprave-mesta) detailne informovať o výruboch vrátane
priložených dendrologických posudkov
a fotodokumentácie. Zároveň informuje

verejnosť aj o náhradnej výsadbe drevín,
ktoré majú vyrúbané stromy nahradiť.
Nové vedenie Bratislavy zriadilo funkciu
splnomocnenca pre zeleň, ktorým sa stal
dlhoročný ochranár Andrej Kovarík.
Jakub Mrva, snímka Jana Plevová

BSK spustilo participatívny rozpočet
Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje Výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu župy na rok 2019. O rozdelení 255 880 eur na podporu malých komunitných
projektov rozhodnú obyvatelia kraja elektronickým
hlasovaním.
Záujemcovia môžu svoje projekty prihlasovať do
20. mája. Výška poskytnutej dotácie je maximálne
3 500 eur a podpora je určená pre obce, mestá
a právnické osoby z územia kraja. Žiadateľ môže
podať iba jednu žiadosť, spolufinancovanie nie je
povinné.

Žiadosť sa podáva elektronicky cez portál
www.rozhodni-bsk.sk, kde sa žiadateľ zaregistruje
a vyplní formulár. Vytlačenú žiadosť spolu s povinnými prílohami treba doručiť do 20. mája 2019 do
podateľne Úradu BSK alebo zaslať poštou na adresu Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16,
P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25. Na obálke treba uviesť „Participatívny rozpočet“. Podporené budú
projekty s najvyšším počtom získaných hlasov a výsledky hlasovania, ako aj zoznam úspešných žiadateľov budú zverejnené na www.rozhodni-bsk.sk
(jš)

Ako budeme parkovať počas MS v hokeji
Od 10. do 26. mája bude bratislavské Nové Mesto dejiskom najväčšieho športového podujatia roka na Slovensku
– majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Podujatie celosvetového významu, samozrejme, prinesie so sebou zvýšený záujem fanúšikov z viacerých krajín. To si vyžaduje aj príslušné dopravné obmedzenia, ktorých cieľom je aj
to, aby obyvatelia okolitých bytoviek mali šancu počas šampionátu zaparkovať pri svojich bydliskách. Prinášame
vám všetky dôležité informácie o májových dopravných opatreniach a parkovaní.
predložia okrem občianskeho preukazu
nájomnú zmluvu k bytu, ktorý sa nachádza
v zóne. Osoby, ktoré v zóne vlastnia byt, ale
nemajú tu trvalý pobyt, predložia list vlastníctva. Osoby s trvalým alebo prechodným
pobytom rezidenčnú kartu nepotrebujú.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY V OBLASTI REGULÁCIE DOPRAVY:
9. apríl
6. máj
7. máj
8. máj
9. máj

– Začiatok výdaja rezidenčných kariet.
– Začiatok regulácie dopravy v súvislosti s MS 2019.
– I nštalácia bezpečnostných zátarás pozdĺž Trnavskej ulice.
– Osadenie mobilného dopravného značenia.
–K
 omplexné dopravné opatrenia v súvislosti s MS 2019 vstupujú do platnosti (regulácia dopravy v okolí štadióna, vstup iba pre rezidentov).
26. máj – K
 oniec šampionátu a dopravných obmedzení.
Ako sa bude parkovať v okolí zimného štadióna?
V čase šampionátu bude vytvorená rezidenčná zóna ohraničená ulicami Trnavská
cesta, Vajnorská, Bajkalská. Zóna bude zabezpečená dopravnými značkami so zákazom vjazdu okrem obyvateľov a vozidiel
s povolením vydaným organizačným výborom alebo mestskou časťou.
Kto bude môcť parkovať v rezidenčnej zóne?
Osoby s trvalým a prechodným pobytom v zóne a osoby s povolením. Od

Kedy budú platiť dopravné obmedzenia?
Platiť začnú deň pred začatím majstrovstiev sveta – vo štvrtok 9. mája – a potrvajú až
do záveru šampionátu – do nedele 26. mája.

9. apríla mestská časť vydáva rezidenčné
karty. Obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom v zóne rezidenčnú kartu
nepotrebujú. Polícia ich do zóny vpustí po
predložení občianskeho preukazu.

Kde v Bratislave budú záchytné parkoviská pre návštevníkov?
Organizátori plánujú vytvorenie niekoľkých záchytných parkovísk, ktoré sa
nachádzajú na hlavných ťahoch – na vstupoch do Bratislavy s následným využitím
MHD na ceste k štadiónu. Plánované záchytné parkoviská budú pri futbalovom
štadióne Dúbravka, na Tyršovom nábreží,
pri Zlatých Pieskoch, v areáli Technických
služieb na Technickej ulici.

Kde, kedy a komu sa budú vydávať
rezidenčné karty?
O vydanie rezidenčnej karty možno požiadať len osobne v podateľni Miestneho
úradu na Junáckej ulici č. 1 v kancelárii
č. 6 na prízemí, s výdajom sa začalo mesiac pred začiatkom šampionátu – teda od
9. apríla. Osoby, ktoré majú prenajatý byt,

DOPRAVNÝ REŽIM POČAS
2019 IIHF MS V ĽADOVOM HOKEJI

zákaz odbočenia,
vjazd možný iba s príslušným povolením
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Čo ukrýva Vernosť
Spoločenský dom Vernosť je súčasťou
histórie rozľahlej bratislavskej továrne,
ktorú založil švédsky chemik Alfred Nobel. Vynašiel dynamit a vyrábal ho. Bratislavu si vybral pre výhodnú polohu vo
vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Od roku
1873 osobne dohliadal na výstavu Dynamitky. Zamestnávala tritisíc ľudí a tí
mali v robotníckej kolónii všetko poruke. Školu aj dom pre učiteľov, kaplnku,
konzum, ba aj kasíno, kúpele, kúpalisko
či tenisové kurty. Chránených pamiatok
z tejto doby zostalo málo.
Kultúrne a spoločenské centrum Vernosť otvorili sto rokov po vzniku továrne, v októbri 1973. V Nobelovom parku
a na Nobelovej ulici. Znárodnená fabrika
už vyrábala viskózové vlákna a pod menom bulharského komunistického vodcu Chemické závody Juraja Dimitrova
(CHZJD) aj postreky. Počet zamestnancov stúpol na 7 000 a komunistický re-

Snímky Martin Inger
žim sa chcel o nich všemožne postarať.
Preto dva roky staval budovu s veľkou
sálou, v ktorej sa mohli stretať. Stála ho
okolo 1,1 milióna eur.
V roku 2002, bezmála o tridsať rokov
neskôr, kupuje Vernosť s pozemkom
mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Mienila tu stavať byty. Fabriku premenovanú na Istrochem vlastnil štát, ktorý ju
predal. Rozľahlý majetok už pre holding
založený súčasným českým premiérom
spravuje Istrochem Reality. Generácie
obyvateľov však v Dimitrovke pracovali a viažu ich spomienky. Pre nich má
Vernosť rovnaký význam ako kedysi. Je
blízko, stretávajú sa tu. V dennom centre
pre seniorov, v známej Domovinke. A od
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roku 2014 aj v knižnici s voľnočasovým
priestorom, ktorý navrhli študenti.
Za Vernosť mestská časť zaplatila
trištvrte milióna eur. Rátala, že ju komerčne prenajme, a tak sa jej investícia
splatí pri ročnom nájomnom na úrovni
asi 100 000 eur za sedem rokov. Odvážny plán stroskotal. V čom bol problém?
Mestská časť neprenajímala priamo, ale
mala zmluvu s inou firmou. Tá jej mesačne platila, spravovala objekt i čiastkové
nájmy. Prvá nájomná zmluva z augusta
2002 bola na päť rokov so spoločnosťou Vernosť, ktorá tu ešte sídli. Ako
zmluvný prenajímateľ mohla 10 percent
ročného nájmu investovať do opráv,
o to menej by platila. No poslala 10 dodatkov. O predlžovaní nájmu a znižovaní
mesačného nájomného, lebo pre nákladnú prevádzku údajne dosť nezarábala.
Namiesto 7 200 eur po desiatich rokoch
platila 2 000 eur.

Zmluvu vypovedala mestská časť v polovici roku 2017. Miestne zastupiteľstvo
schválilo nový desaťročný prenájom firme Belemit za 36 000 eur ročne a ďalších
200 000 eur mala dať do opráv stavby
a športových priestorov. Nebolo z toho
nič, dlžila a po roku dostala výpoveď.
Na sklonku volebného obdobia odobrilo zastupiteľstvo ako nájomcu firmu Secura na základe verejnej súťaže. Dostala
rovnaké podmienky ako Belemit. Mala
uhradiť jeho dlh na nájomnom, opraviť
zničené kotly i strop v dennom centre
Domovinka. To bolo 36 000 eur navyše.
K podpisu zmluvy nedošlo.
Hlavní nájomcovia zanedbávali opravy
či revízie a neohlásili investície podnájomníkov. Kontrola mestskej časti bola
slabá. Od júna 2018 však Vernosť spravuje sama. Stálo ju to odvtedy vyše 90 000
eur (bez DPH). Pritom len o čosi viac
mala od začiatku ročne vynášať. Skoro

Snímka Jana Plevová
polovica padla na riešenie havarijných
situácií. Tretina išla na energie a odvoz
odpadu, pätina na stráženie s upratovaním. Na prízemí je vynovená vrátnica
a objekt je bezpečnejší. Mestská časť ho
mienila celý vypratať, ale tí nájomníci,
ktorí investovali, chcú zostať. Aj nájomné by platili, no nemajú zmluvy. V odpovediach na interpelácie poslancov úrad
konštatuje, že zlý stav budovy mu ich nedovoľuje uzatvoriť. Nemá ani výkresovú
dokumentáciu, kým havarijné stavy atakujú rozvody kúrenia aj vody. Zastarala
elektroinštalácia, vzduchotechnika, toalety, odstavený je nákladný výťah.
Novomestská samospráva vlastní Vernosť osemnásty rok. Stavba navonok
pôsobí dobre. Zateplená fasáda, plastové
okná, zrekonštruovaná strecha. Vnútro
je však zanedbané a plné haraburdia.
Podľa obchodného registra tu sídli 25
firiem, niektoré schránkové. Pri vchode ešte funguje malé relax centrum, ale
bývali tu aj iné služby, napríklad kaderníctvo. Veľká reštaurácia na poschodí
skončila. V spoločenskej sále zostalo
squashové centrum a posilňovňa. Do
premietacej miestnosti vedú točité schody a slúži členom klubu stolného hokeja
BUFET, ktorí majú aj seniorského šampióna. Známe sú súkromné nahrávacie
štúdiá – využívajú ich umelci zvučných
mien, sú kvalitné a stále žiadané.
Začiatkom apríla 2019 sa vo Vernosti
stretli poslanci, zamestnanci úradu i nájomníci, ktorí bez zmlúv nemajú istotu.
Všetkým je jasné, že investície sú nutné.
V rozpočte nie sú. Chýba zámer na využitie budovy. Mal byť súčasťou technickej
analýzy, ktorú pre mestskú časť robí spoločnosť Arcadis. Centrum pre seniorov
i knižnicu chceme zachovať. A možno aj
múzeum priemyselnej histórie by sa vošlo. Kým o nápady nie je núdza, investor
zatiaľ chýba. Ten by mal vzísť až z verejnej obchodnej súťaže, ktorú vypíše úrad.
Katarína Šebejová, Martin Vlačiky

Manhattan 2 nebude!
Druhé monštrum v lokalite, v ktorej už dnes stojí výšková budova Manhattan, nehrozí. V prípade polyfunkčnej
bytovky na rohu ulíc Račianskej a Pionierskej sa obavy obyvateľov, našťastie, nenaplnili.
V apríli bolo v rámci územného konania vydané rozhodnutie o umiestnení
stavby a investor požiadal o začatie stavebného konania. Namiesto prevádzky
autoservisu, ktorý v súčasnom mestskom prostredí už nemá opodstatnenie,
dotvorí križovatku ucelený mestský blok
s obchodnými priestormi, rozšíri sa občianska vybavenosť a ponuka služieb.
Súčasné architektonické stvárnenie rešpektuje výšku okolitej zástavby a dotvorí
štruktúru Račianskej ulice na mestotvornú radiálu. Je výsledkom niekoľkých rokov hľadania prijateľných kompromisov
medzi požiadavkami investora a názorom vedenia mestskej časti.
„Už na začiatku rokovaní sme úplne
odmietli projekt, ktorý mal dosiahnuť
výšku neďalekého Manhattanu. Prijateľný nebol ani druhý predložený návrh
s 9 podlažiami, aj keď ho odobril magistrát hlavného mesta. Ďalší výškový dom
v tejto lokalite by jednoducho príliš zasiahol do kvality životného prostredia
súčasných obyvateľov,“ hovorí starosta
Rudolf Kusý a dodáva, že zo stretnutí
s verejnosťou vyplynuli aj ďalšie oprávnené požiadavky. Ustúpiť museli predstavy stavebníka o výške a objeme objektov, naopak, do návrhu pribudli úprava
dopravného riešenia križovatky a zakomponovanie cyklotrasy. Zásobovanie
obchodných prevádzok sa bude realizovať z podzemia, aby okolie nezaťažoval
nadmerný hluk. Nová výstavba je navrhnutá ako certifikovaná udržateľná zelená
budova so zelenou strechou terasy, čím

sa ešte zvýši súčasná plocha zelene.
„V blízkom okolí zrealizuje investor
niekoľko ďalších úprav v prospech Novomešťanov. Patrí k nim rekonštrukcia
schodiska medzi Sibírskou a Thurzo-

vou ulicou, obnova neďalekého detského ihriska a revitalizácia susediacich
zelených plôch,“ dodáva starosta Kusý.
Jana Škutková,
vizualizácia R.A.U. – ORCA design

Autori prvého návrhu uvažovali
o výškovej budove s 22 podlažiami

Ani druhé navrhované riešenie nezískalo súhlasné stanovisko mestskej časti

Až v treťom (schválenom) návrhu sa výška aj objem zástavby
primerane prispôsobili svojmu okoliu

Bezpečnosť na Hornej
Vančurovej sa zvýši
Mestská časť zahájila v marci stavebné práce na rekonštrukcii
Hornej Vančurovej ulice. Koncom roka 2018 tu došlo k ďalšiemu
zosunutiu časti svahu pod komunikáciou, v dôsledku čoho vozovka popraskala a klesla. Poškodený bol aj oporný múr, ktorý zachytával výškový rozdiel medzi komunikáciou a úrovňou terénu na
priľahlom pozemku. Úpravy by mali byť dokončené v júni. Komunikácia v časti zosuvu bude obojsmerná a zvýšená spevnená
krajnica umožní bezpečnejší pohyb chodcov. Počas sanácie môžu
vodiči prechádzať dočasne otvorenými bránami na Strážnej ulici.
Jana Škutková, snímka Jana Plevová
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Novinky z Kancelárie pre participáciu
30. apríla 2019 sa skončil zber nápadov
na občianske projekty pre participatívny
rozpočet 2020. Občania a občianky mohli
svoje nápady prihlásiť na niektorom zo
siedmich verejných stretnutí, ktoré Kancelária pre participáciu zorganizovala
v rozličných častiach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Nápad však mohli prihlásiť aj bez účasti na týchto stretnutiach.
Stačilo zaslať e-mail alebo vyplniť formulár
na stránke pr.banm.sk.

Na čo slúžia verejné stretnutia?
Občas sa stretávame s otázkami, prečo
Kancelária pre participáciu na začiatku
každého ročníka participatívneho rozpočtu organizuje diskusie po celej mestskej
časti. Niekedy sa totiž stane, že ľudí príde
menej alebo sa diskusia zvrtne na problémy, ktoré samotná mestská časť z rôznych
dôvodov vyriešiť nemôže.

Obyvatelia Višňovej ulice diskutujú
o budúcej podobe verejného priestoru
vo svojom susedstve
Verejné stretnutia boli od počiatku kľúčovou zložkou participatívnych rozpočtov.
V niektorých mestách sa celý proces odohráva prevažne na nich – stovky občanov
spoločne vymýšľajú projekty, diskutujú
o potrebách svojich štvrtí a nakoniec rozhodujú o tom, ktorý nápad bude podporený z rozpočtu mesta. V brazílskom Porto
Alegre, meste s 1,5 miliónom obyvateľov,
kde sa príbeh participatívneho rozpočtu
začal, pravidelne na začiatku procesu organizujú susedské stretnutia, na ktorých
vznikajú nápady na projekty. Na nasledujúcich regionálnych a tematických zhromaždeniach potom občania vyberajú tie,
ktoré podporia. Do diskusií sa obvykle zapájajú tisíce ľudí. V ročníkoch s najväčšou
účasťou bolo zapojených viac než 20-tisíc
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ľudí. Nie je to juhoamerická zvláštnosť,
v Európe nájdeme podobný model napríklad v španielskej Córdobe. Ukazujú nám,
že aj takýmto spôsobom je možné zapojiť
do rozhodovania veľmi veľké množstvo
ľudí. Dôležité je dobre pripraviť proces.
Na Slovensku sa tradícia rozhodovania
na verejných fórach postupne rozvíja.
V Trnave či Banskej Bystrici prebiehajú
stretnutia pravidelne. Úvodný ročník participatívneho rozpočtu Trnavského kraja
sa začal verejnými stretnutiami v dvanástich mestách.
Verejné diskusie majú dôležitú nevýhodu. V porovnaní s rozhodovaním zaberajú v hlasovaní relatívne veľa času. Prečo
ich napriek tomu považujú organizátori
participatívnych rozpočtov v mnohých
mestách za dôležité? Medzi najdôležitejšie
dôvody patrí omnoho vyššia kvalita prijatých rozhodnutí. Na verejnej diskusii sa
dozviete o projektoch všetky informácie.
Svoje názory na ne a na potreby mestskej
časti môžete konfrontovať so svojimi spoluobčanmi. Rozhodovanie je tak oveľa
informovanejšie. Diskusie prinášajú aj
možnosť rozvíjať svoje nápady spoločne
s ostatnými zapojenými. Projektové tímy
získajú mnoho obohacujúcich vstupov či
tipy na vyriešenie nedostatkov. Zvyšuje sa
tak aj kvalita samotných projektov. Ďalšou
výhodou je vytváranie nových vzťahov
medzi obyvateľmi a rozvíjanie komunitných väzieb. Mnohí ľudia zistia, že sa snažia vyriešiť podobný problém a vzájomne
si môžu pomôcť pri hľadaní riešenia. Samospráva na verejných stretnutiach získa
omnoho detailnejšie a presnejšie informácie o problémoch. A keďže cieľom participatívneho rozpočtu je predovšetkým
zlepšovanie kvality verejného priestoru
a verejných služieb pre všetkých a snaha
o rozvinutie dôkladnej diskusie o podobe
našich miest, verejné diskusie by mali byť
jednoznačne jeho súčasťou.
V Bratislave-Novom Meste slúžia verejné diskusie predovšetkým na zbieranie

nápadov na občianske projekty. Kancelária
pre participáciu však zaznamenáva aj ďalšie podnety, ktoré rovnako
spracováva. Všetky sa využívajú pri vytváraní priorít pre miestny úrad. Za celý čas
od spustenia participatívneho rozpočtu

sa na verejných stretnutiach vystriedali
stovky ľudí so stovkami podnetov. Mnohí
sa stali na kratší či dlhší čas spolupracovníkmi miestneho úradu. A za tento výsledok vďačíme aj organizovaniu verejných
stretnutí a diskusií v našej mestskej časti.
Čo

bude s nápadmi, ktoré ste
prihlásili do participatívneho
rozpočtu na rok 2020?
Od mája do augusta čaká všetkých navrhovateľov z radov občanov niekoľko spoločných pracovných stretnutí, na ktorých
sa bude o ich návrhoch diskutovať, až kým
nenadobudnú podobu detailne rozpracovaných projektov. Pomôžu im pri tom
zamestnanci Kancelárie pre participáciu
a ostatní navrhovatelia. Projektové zámery zároveň prejdú na miestnom úrade posudzovaním realizovateľnosti. Táto fáza sa
skončí odovzdaním vypracovaných projektových formulárov úradu a verejnou
prezentáciou projektov.

Peter Vittek
Snímky Jana Plevová, archív KPPV

Čo nás ešte čaká v tomto roku?
Až do konca roka bude prebiehať realizácia občianskych projektov z participatívneho rozpočtu na rok 2019. Podporu získalo vďaka vašim hlasom 10 projektov.
Postupne vám všetky predstavíme v Hlase Nového Mesta a na stránke pr.banm.
sk. Zároveň budú prebiehať ďalšie fázy participatívneho rozpočtu na rok 2020.
Nápady na občianske projekty budú v najbližších mesiacoch rozpracované do
projektovej podoby. Na začiatku septembra sa predstavia verejnosti na oficiálnej
prezentácii a po nej sa budú uchádzať o vašu podporu v hlasovaní. Výsledok rozhodovacieho procesu bude zverejnený pred koncom septembra.

Ako využiť rýchly internet naplno?
Internetové pripojenie sa pre väčšinu ľudí stalo nevyhnutnou súčasťou života, chceme však od neho oveľa
viac než pred pár rokmi. Rýchla doba si vyžaduje rýchly internet. Či už ide o kontakt s rodinou, priateľmi,
o zábavu, alebo sledovanie videí na YouTube, rýchlosť internetového pripojenia je stále častejšia požiadavka
našich domácností.

Ako z tohto pripojenia vyťažiť maximum?
Na pružnú prácu a komunikáciu už nestačí len rýchle sťahovanie dát. Pri internetovom pripojení je rovnako dôležitý
údaj o rýchlosti opačného smeru, a to nahrávania dát smerom
z nášho počítača na internet. Nahrávate video na YouTube?
Ukladáte súbory na rôzne úložiská? Prečo to nezvládnuť za
oveľa kratší čas?
Gigabitové optické pripojenie od rôznych operátorov je
často uvádzané v dvoch hodnotách.
Download, to znamená sťahovanie dát, a potom upload, čiže
nahrávanie dát. Tieto hodnoty sú však často v nepomere.
Neďaleko Račianskeho mýta má pobočku spoločnosť ANTIK
Telecom, ktorá dodáva riešenie digitálnej TV do luxusného
hotela vo Francúzskej Polynézii či dokonca nástupcovi princa
v Saudskej Arábii. Jej riešenia na optickej sieti využíva na Slovensku už vyše 90 000 zákazníkov. „S oboma rýchlosťami sme
si hravo poradili a ponúkame svojim zákazníkom superrýchle pripojenie až do 1 Gbit/s. Samozrejme, platí to obojsmerne
– pre download aj spomínaný upload spolu s digitálnou televíziou a ďalšími technologickými vychytávkami,“ vysvetľuje Adrián Sciranka, vedúci marketingového oddelenia ANTIK
Telecom.

 by ste z rýchlosti internetu vyťažili maximum,
A
prinášame vám zopár praktických tipov:
1. Ak máte optický internet, ale na internet používate napr.
notebook pripojený bezdrôtovo bežným WiFi routerom,
z tejto rýchlosti využijete iba toľko, koľko váš router prepustí
bezdrôtovo ďalej. Čo pri lacnejších routeroch nemusí byť ani
zďaleka taká rýchlosť, za akú si skutočne platíte.
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2. Sledujete digitálnu televíziu cez set-top box? Aby ste si svoje programy užili naplno, je dôležité, aby prívodný kábel od
internetu bol zapojený priamo do set-top boxu a až následne
pokračoval zo set-top boxu napríklad do „rozdeľovača“, čiže
routera. Z neho potom môžete napájať ostatné zariadenia do
internetu, napríklad počítač alebo ďalší set-top box. Ak má set-top box switch zabudovaný v sebe, kábel môžete ďalej viesť aj
priamo zo set-top boxu napríklad do PC alebo ďalšieho set-top
boxu. V tomto prípade však len káblom. Na bezdrôtový prenos
je potrebný spomínaný WiFi router.
3. Aj bezdrôtové pripojenie cez WiFi môže byť rýchle. Aby
ste z parametrov WiFi routera vyťažili maximum, je veľmi
dôležité jeho správne umiestnenie v domácnosti a tiež výber
vhodného, kvalitnejšieho modelu. Neumiestňujte WiFi router
za televízor, k akváriu, zrkadlu, na zem alebo k oknu. Ideálne je
dať ho aspoň jeden meter od zeme a čo najviac do stredu domácnosti. Anténky na tomto zariadení šíria signál istými smermi, je preto vhodné vyklopiť ich pod uhlom, vďaka ktorému sa
signál bude šíriť do priestoru, a nie do stien.

4. Radi sťahujete dáta z internetu? Myslite na to, že rýchlosť
bude maximálne taká, akú vám povoľuje server, z ktorého sťahujete. Často je to menej ako pripojenie, za ktoré si platíte.
5. Overenie rýchlosti internetu odporúča ANTIK priamo
na prívodnom kábli. To znamená, že vezmete prívodný kábel od internetu a pripojíte ho priamo najprv do počítača,
napr. notebooku. Test spustíte na niektorom zo speedmetrov
(sú k dispozícii napr. na stránke www.speedmeter.sk).
6. Predpokladom pohodlného užívania internetu je aj samotný stav a výkon počítača. Ak je počítač pomalý či zastaraný,
bude aj internet pocitovo pomalý. Dnešné webstránky svojou
komplexnosťou kladú vyššie nároky na samotný počítač, rýchlosť zapisovania dát na harddisk, ukladanie dát do tzv. vyrovnávacej pamäte a podobne. Otvorenie viacerých stránok naraz,
prehrávanie on-line videí alebo hranie on-line hier, to všetko
vyžaduje dostatočný výkon počítača.
Aké sú možnosti, ak chcete využívať všetky výhody rýchleho
internetu? Navyše, s digitálnou TV s prvými kanálmi vo vysokom rozlíšení (až 4K pre maximálny zážitok pri TV s väčšou
uhlopriečkou) na Slovensku a množstvom ďalších HD programov k internetu zadarmo?
„Ak nemáte dosť skúseností s modernými technológiami,
naši odborníci vám radi pomôžu. Jednoducho zájdite na Račiansku 3 do ANTIKu, veď to máte na skok. Za dobrú radu
nič nedáte a ďalšie rozhodnutie bude na vás. Pretože slovenských firiem s takouto úrovňou služieb naozaj nie je veľa,“
dodáva Adrián Sciranka.

ANTIK Telecom – zákaznícke centrum
Račianska 3, Bratislava
Tel.: 065/ 0777 777
www.antik.sk
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Podpora opatrovateľskej služby
Nové Mesto získalo nenávratný finančný príspevok viac než 113 000 eur z Európskeho sociálneho fondu na podporu
opatrovateľskej služby. Počas najbližších
dvoch rokov môže tak finančne podporiť pracovné miesta 11 opatrovateliek
a prispieť k profesionalizácii, rozvoju
a podpore ich práce. Poskytovateľom
príspevku je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom
Implementačnej agentúry MPSVaR SR.
Ľudia, ktorí sú pre svoj vysoký vek,
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc pri
každodenných aktivitách, môžu vďaka

opatrovateľskej službe a podpore rodiny
naďalej zostať vo svojom prirodzenom
domácom prostredí. Aj keď profesionálna opatrovateľská služba nemôže zabezpečiť 24-hodinovú starostlivosť, v dobrej
spolupráci s rodinou umožní človeku
vyhnúť sa umiestneniu do pobytového
sociálneho zariadenia. Úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, základné
sociálne aktivity a dohľad pri týchto činnostiach sa poskytujú podľa individuálnych potrieb a požiadaviek.
O zaradenie do systému starostlivosti
môže požiadať občan, ktorý dostal právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na

domácu opatrovateľskú službu. Žiadosť
podáva v mieste svojho trvalého pobytu,
v našej mestskej časti je to na Miestnom
úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,
odd. sociálnych služieb, 3. posch., kancelária č. 308.
Mestská časť zároveň hľadá na pozíciu opatrovateľa/opatrovateľky nových
pracovníkov. Podmienkou je zdravotnícke vzdelanie alebo ukončený opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne
220 hodín. V prípade záujmu kontaktujte pani Oľgu Dubnickú na tel. čísle
02/4925 3416. Katarína Velšmídová,
odd. sociálnych služieb

Výzva oslávencom. Aby sme sa mohli
naďalej stretávať na slávnosti jubilantov
Stredisko kultúry Bratislava-Nové
Mesto niekoľkokrát ročne organizuje
podujatie s názvom Slávnostné stretnutie jubilantov. Touto cestou vyjadrujeme
vďaku a úctu skôr narodeným občanom,
ktorí oslavujú životné jubileum 70, 75,
80, 85, 90 a viac rokov. Oslávencov pozývame do Strediska kultúry na Vajnorskej
č. 21, kde s nimi pri malom občerstvení a
kultúrnom programe trávime príjemné
slávnostné chvíle. Najstaršieho z jubilan-

tov navyše vždy čaká milé prekvapenie.
Radi budeme v tejto tradícii pokračovať, avšak z dôvodu zmeny legislatívy
nemôže po novom Stredisko kultúry jubilantom poslať osobnú pozvánku bez
toho, aby na to od nich malo písomný
súhlas. Obraciame sa na vás, milí Novomešťania, s prosbou o spoluprácu. Ak ste
jubilujúci obyvateľ s trvalým pobytom v
Novom Meste a máte záujem o podujatie, prosím, vyplňte priloženú prihlášku

a doručte ju na adresu: Stredisko kultúry, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava.
Ak viete o niekom (rodinný príslušník,
sused alebo známy), kto sa onedlho jubilantom stane, dajte mu, prosím, vedieť, aby mohol tiež vyplniť prihlášku.
V prípade otázok nás kontaktujte na
telefónnych číslach 0903 929 244,
02/4437 3760 alebo e-mailom na adrese
haliakova@skvajnorska.sk
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

PRIHLÁŠKA NA VEREJNÚ GRATULÁCIU
Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................................
Dátum narodenia: ................................................................................................................................................................................
Označte, prosím, termín najbližší k vášmu jubileu:
£ 22. 5. 2019 o 15. hod.
£ 25. 9. 2019 o 15. hod.
£ 27. 11. 2019 o 15. hod.
Dňa: ...........................................

...................................................................
podpis dotknutej osoby

Osobné údaje sú spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Záujem o novomestské školy stále
rastie. Rodičia zapísali 570 prvákov
Záujem o základné školy v Novom Meste je z roka na rok väčší.
Do prvých ročníkov na školský rok 2019/2020 zapísali rodičia
570 detí. Zápis prvákov do ôsmich novomestských škôl sa konal
v piatok 5. a v sobotu 6. apríla.
„Minulý rok sme zaznamenali zvýšený počet zapísaných
prváčikov o 18, tento rok je to o 11 detí viac ako vlani. Nárast
potvrdzuje dobré meno a vysokú úroveň našich škôl. Školstvo
je našou dlhodobou prioritou. Aj preto každoročne investujeme množstvo financií do rekonštrukcie škôl a ich areálov, ktoré
tak môžu žiakom a učiteľom poskytovať moderné a bezpečné
prostredie,“ povedal starosta Rudolf Kusý. Medzi zapísanými
prvákmi majú prevahu chlapci.
Najviac prváčikov na školský rok 2019/2020 eviduje tradične
Základná škola Za kasárňou (126 zapísaných), ktorá je vyhľadávaná aj pre intenzívnu výučbu cudzích jazykov. Nemčina je tu
povinná už od 1. ročníka, angličtina od 3. ročníka. Veľký záujem
bol tento rok aj o Základnú školu Česká s 81 prvákmi, ktorá ponúka okrem iného rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy. Angličtinu sa učia už prváčikovia, na druhom stupni sa vyučuje ako
druhý cudzí jazyk ruština. Tretí najväčší záujem bol o Základnú

Dobrovoľní hasiči
dbajú na prevenciu

školu Sibírska (80 zapísaných), ktorá poskytuje prvákom vyučovanie angličtiny a formou krúžkov nemčinu. Taktiež je to jediná
škola s ponukou čínskeho jazyka.
Viac ako štyri stovky zapísaných prvákov pochádzajú priamo
z mestskej časti Nové Mesto, vyše sto z ostatných mestských častí Bratislavy a viac ako šesťdesiat dokonca z miest a obcí mimo
hlavného mesta. Ďalších 46 detí bolo zapísaných do prvých ročníkov s odloženým nástupom na školskú dochádzku o jeden rok.
Ján Borčin, snímka Jana Plevová

Inzercia 04– 05 – 2019

V polovici marca sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Nové Mesto stretli na svojej výročnej schôdzi. Prediskutovali nielen dosiahnuté
výsledky, budúce úlohy či hospodárenie, ale aj skúsenosti z vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadok v obytných domoch.
Desať preventívnych protipožiarnych skupín skontrolovalo 24 ulíc v oblasti
Koliby a vykonalo prehliadky v 412 domoch a 188 garážach. Nedostatky väčšieho rozsahu skupiny nezistili, tie menšie vlastníci nehnuteľností ihneď odstránili podľa pokynov odborníka. Členovia skupín vysvetlili majiteľom domov
otázky protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacom období, potrebu pravidelnej
kontroly kotlov a vykurovacích systémov, ako aj požiadavky na kontrolu čistenia komínov a inštaláciu dymovodov. Informovali ich o dovolených množstvách
skladovania horľavých kvapalín v garážach i o zásadách manipulácie s nimi.
Problémom zostáva, že napriek preukázaniu sa dokladom člena prehliadkovej
skupiny im viacerí majitelia rodinných domov neumožnili prehliadku, v jednom
prípade dokonca privolali políciu. „Všetko sa vysvetlilo, no chuti do práce to
dobrovoľníkom nepridalo,“ uviedol podpredseda DHZ Bratislava-Nové Mesto
pre prevenciu Peter Schwartz. „Navyše, mnohé domy nemajú súpisné čísla,
poštové schránky ani zvončeky, čo prakticky znemožňuje preventívnu prehliadku aj poučenie o ochrane pred požiarom.“
Opatrnosti nikdy nie je dosť a predchádzať problémom je vždy lepšie, ako ich
riešiť. Mali by sme na to myslieť aj v súvislosti s ochranou pred ohňom.
Jana Škutková, snímka Jana Plevová
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Kompostovať sa oplatí!
Podľa údajov Štatistického úradu SR vyprodukuje priemerný Slovák za rok 348 kg
komunálneho odpadu, pričom 20 až 45 %
tvorí biologicky rozložiteľný komunálny
odpad, ktorý možno zhodnotiť pomocou
kompostovania. Praktické plastové kompostéry nezaberú veľa miesta a s pomocou
užitočných baktérií a pôdnych organizmov v nich za niekoľko mesiacov premeníte organický odpad na kvalitné hnojivo.
Odmenou vám budú kvitnúce záhony, ale
aj dobrý pocit zo zodpovedného prístupu
k životnému prostrediu.

Kde získate kompostér?
Majitelia rodinných domov v Bratislave
majú povinnosť prihlásiť sa na oddelení
miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu hlavného mesta a požiadať buď
o pridelenie kompostéra, alebo hnedej
zbernej nádoby. Môžu teda využívať službu odvozu bioodpadu spoločnosťou OLO
alebo kompostovať.
Bytové domy môžu požiadať o spoločný
kompostér, podmienkou je však preukázanie vzťahu k pozemku so zeleňou. Správca
nehnuteľnosti podáva žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
hlavného mesta.

Do kompostu rozhodne nepatria uhynuté
zvieratá, psie a mačacie výkaly.

Nezabudnite na drenážnu vrstvu
Pri zakladaní kompostu vytvorte na
dne kompostéra drenážnu vrstvu z vetví
dlhých okolo 20 cm a hrubých približne
2 až 5 cm. Do nich zapichnite niekoľko kusov perforovaných rúrok alebo drevených
polien, ktoré zaistia dostatočné prevetranie kompostu. Po naplnení kompostéra
ich vytiahnite, čím zabezpečíte prúdenie
vzduchu.

Základné pravidlá kompostovania
1. Správna veľkosť materiálu
V prípade ťažšie rozložiteľných materiálov (drevo, stonky starších rastlín, tvrdšie
časti zeleniny) by ich veľkosť nemala presiahnuť veľkosť palca na ruke. Mäkké materiály nie je nutné zmenšovať.
2. Vyvážený pomer kompostovaného materiálu
Dusíkaté materiály (pokosená tráva, kuchynský bioodpad, zvyšky z úrody), ktoré
sú väčšinou mäkké, vlhké a zelené, treba
zmiešať s uhlíkatými materiálmi (drevná
štiepka, lístie, papier), ktoré sú väčšinou
tvrdé, suché a hnedé. Objemový pomer by
sa mal približovať k 1 : 1.
3. Dostatočný prístup vzduchu
Kompostovanie je aeróbny proces – prebieha za prístupu kyslíka. Kompost by sa
práve preto mal prekopávať minimálne raz
až dvakrát v priebehu času rozkladu, v prípade potreby aj častejšie.

 ko postupovať
A
pri kompostovaní
Kompostovať môžete v podstate všetok
biologický odpad z domácnosti a záhrady.
Vhodnými surovinami do kompostu sú zvyšky zo spracovania zeleniny a ovocia, tráva, lístie, seno, slama a burina, káva,
čaj, škrupiny od vajec, piliny, drevná štiepka, orechové škrupiny, papierové obrúsky.
Nevhodné je ukladať doň väčšie množstvo varenej stravy, zvyšky mäsa, rýb a výrobkov z nich, mlieko a mliečne výrobky,
chemicky ošetrené zvyšky potravy, nerozložiteľný materiál (sklo, plast, kovy, textil),
drevotriesku, papier s farebnou tlačou.
12

4. Správna vlhkosť
Keď stlačíte hrsť kompostu v ruke, malo
by sa vám medzi prstami objaviť len pár
kvapiek vody a po otvorení ruky by mal
kompost mal zostať pokope. Pokiaľ z neho
vytečie viac vody, musíte doň pridať suché
a hrubšie materiály. Pokiaľ sa po otvorení
ruky kompost rozsype a je suchý, treba ho
zvlhčiť pokropením vodou alebo pridaním vlhkého materiálu.

Kedy je kompost hotový
Pri dodržiavaní pravidiel je možné vyrobiť kompost v rozmedzí troch mesiacov
až jedného roka od založenia. Pri sadení

sa kompost používa zmiešaný so zeminou
v pomere 1 : 1. Na dostatočné zásobovanie
pôdy živinami stačí 1 – 2 cm vrstva kompostu ročne, čo je 10 – 20 litrov kompostu
na 1 m2.

 hcete zriadiť
C
komunitné kompostovisko?
Komunitné kompostovisko slúži potrebám určitej lokality, napríklad obyvateľov
bytových domov, školských zariadení či
záhradkárskych oblastí. Žiadateľ o zriadenie komunitného kompostoviska podá
vyplnenú žiadosť na adresu: Primaciálne
nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1.
Hlavné mesto po posúdení žiadosti
a splnení podmienok vydá v lehote 45 dní
stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné číslo. Náklady na samotné vybudovanie znáša žiadateľ.
Samozrejme, treba dodržať niekoľko
podmienok. Patrí k nim najmä umiestnenie mimo ochranného pásma vodného
zdroja, ihrísk a športovísk či pozemných
komunikácií.
Kompostovisko treba zabezpečiť proti
prístupu hlodavcov a iných zvierat, a to
aj zo spodnej strany pletivom alebo iným
vhodným spôsobom tak, aby sa nebránilo
prirodzenému odtoku prebytočnej vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov
a makroorganizmov. Dôležité je chrániť
kompostovisko pred priamym slnečným
žiarením, dažďom, silným vetrom. Malo
by byť teda umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom, v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity. Dôležité je umiestniť naň štítky s pokynmi, ktoré
odpady do kompostoviska patria a ktoré je
zakázané ukladať, ako aj uviesť kontakt na
kompostmajstra.
Beáta Humeníková, OLO, a. s.,
Jana Škutková
Snímky OLO

Podrobnú informačnú brožúrku o tom, ako správne kompostovať, si môžete
stiahnuť na stránke www.olo.sk alebo ju získate na Oddelení služieb zákazníkom
OLO, a. s., na Ivanskej ceste 22 v Bratislave.

Aj v záhrade sa uplatní etika
schopné fungovať udržateľne na danom
mieste donekonečna. Postupne zahrnula všetky sociálne aspekty udržateľného
rozvoja. Permakultúra vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov.
Jej cieľom je dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí poskytujúce potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne
a nemateriálne potreby udržateľnou cestou.“
Zuzana Rusková vysvetlila hlavné piliere permakultúrneho prístupu. Patrí
k nim predovšetkým etika v starostlivosti
o zem aj o ľudí, prijatie osobnej zodpovednosti za svoje konanie. Dizajnérsky
prístup uprednostňuje celistvosť a môže
sa zameriavať tak na malú záhradu, ako aj
na návrh celých miest. S prírodou netreba bojovať, naopak, využiť možno vzťahy
medzi rastlinami, ktoré odhalíme trpezlivým pozorovaním. Obvykle platí, že
problém je zároveň riešením. Namiesto
chemických postrekov pomôžu výluhy

z bylín a chorobám rastlín predídeme premyslenou kombináciou pri výsadbe, ktorá
využíva symbiózu rastlín, baktérií i živočíchov. Pred burinou, ale aj výkyvmi teploty
a eróziou ochráni pôdu vrstva nástielky.
Ako materiál sa využíva všetko, čo v záhrade vyrastie, ale aj štiepka či papierové
kartóny. Nezabúda sa na estetickú funkciu
záhrady a oči potešia kvety a bylinky aj
kúsok úmyselne ponechanej „divočiny“.
„Ak by ste nemohli urobiť nič viac, zamerajte sa aspoň na zachytávanie a recykláciu vody, tá je naším najdôležitejším
zdrojom,“ odporúča odborníčka.
Jana Škutková

Inzercia 02 – 05 – 2019

Ako pestovať plodiny bez použitia chémie, sa učili mamy a otcovia z rodinného
centra Kramárik. Krajinná architektka
Zuzana Rusková je nielen zanietená fanúšička permakultúrneho záhradkárčenia,
ale aj skúsená praktička, ktorá má na každý problém poruke dobrú radu.
Podrobné vysvetlenie pojmu permakultúra ponúka internetová encyklopédia Wikipédia: „Pôvodný význam pojmu
permakultúra bol permanentné poľnohospodárstvo, teda poľnohospodárstvo
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Alzheimerfórum pomáha
domácim opatrovateľom
Starostlivosť o pacienta s demenciou
je fyzicky, ale aj psychicky veľmi náročná. Väčšina opatrovateľov, ktorí sa starajú o vlastných rodinných príslušníkov,
nemajú skúsenosti s tým, ako riešiť každodenné problémy a správne komunikovať s pacientom. Centrum MEMORY,
n. o., pripravilo projekt Alzheimerfórum pre rodinných opatrovateľov,
ktorého cieľom je informovať o problematike demencie a vzdelávať ich v praktických zručnostiach potrebných pri starostlivosti o pacientov.
„Pripravili sme
sériu 10 edukačných inštruktážnych videí, ktoré
pomôžu
rodine
správne a včas
identifikovať prejavy
demencie.
Ukazujú, akým
spôsobom sa dajú
zvládať
problematické situácie vyplývajúce z ochorenia. Vysvetľujú, aké mýty sa spájajú
so zabúdaním, informujú o rizikových
faktoroch vzniku demencie, diagnostike, liečbe a pomoci rodine. Jeden
z dielov sa venuje potrebe rodinnej súdržnosti, radí, ako využiť stereotyp, vytvoriť priateľské prostredie pre človeka
s demenciou, ako reagovať na zmätenosť, agresivitu a ako napriek ťažkej situácii zostať sám sebou,“ hovorí
PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka
Centra MEMORY. Ku každému dielu pripravili odborníci bedeker s podpornými
informáciami a cvičeniami k jednotlivým témam.

Súčasťou projektu Alzheimerfórum pre
rodinných opatrovateľov bol prieskum
zameraný na zistenie najdôležitejších
poznatkov o ochorení. „Z analýzy dotazníkov vyplynulo, že najčastejšie sa
o pacientov s demenciou starajú ženy
vo veku 40 až 50 rokov, sú opatrovateľkami v 94 % prípadov. V starostlivosti
o pacienta najčastejšie riešia jeho
bezpečnosť, dezorientáciu,
zabúdanie, agresivitu,
úteky z domu,
problémy s komunikáciou,
nespoznávanie najbližšej rodiny, ktoré je
psychicky náročné

pre všetkých. Okrem problémov s pacientom často samy bojujú s vlastnou vyčerpanosťou, bezmocnosťou, vyhorením,
nepochopením rodiny a okolia. Cítia sa
izolované a nevedia, na koho sa môžu
obrátiť,“ informuje liečebná pedagogička
Mária Wirth.

Čo je to demencia?
Pojem demencia sa týka celej skupiny
ochorení, novší termín je neurokognitívna porucha. Demencia býva dôsledkom poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových
štruktúr, neurodegeneratívneho ochorenia mozgu, ale aj následkom škodlivých
procesov, ako napríklad otravy organizmu, úrazu hlavy, či dôsledkom poškodenia cievneho zásobenia mozgu. Príčinou

PRAKTICKÉ TIPY PRE OPATROVATEĽOV:
•	
Informujte ostatných členov rodiny o ochorení svojho blízkeho a naplánujte
si spôsob starostlivosti do budúcna.
•	
Snažte sa ako rodina vzájomne sa podporovať.
•	
Dbajte na pravidelné návštevy u lekára chorého.
•	
Vytvárajte pacientovi dostatok príležitostí na aktivity, ktoré zvládne vykonať
čo najsamostatnejšie.
•	
Snažte sa v domácom prostredí pridržiavať stereotypov.
•	
V komunikácii zachovajte jeho dôstojnosť aj vtedy, ak sa prejavuje neobvyklým spôsobom.
•	
Nepokúšajte sa o zlepšenie orientácie v realite, ak to nie je potreba pacienta.
•	
Ak je príbuzný zmätený, snažte sa získať porozumenie pre jeho stav, všímajte
si jeho emocionálnu stránku a oslovte ju.
•	
Pamätajte, že najdôležitejšie nie sú slová, ktoré vyslovíte, ale emócia, ktorú
svojimi slovami zanecháte.
•	
Snažte sa vo svojom príbuznom objaviť opäť vám blízku osobu, potvrdzujte
ich pocity – je to pre teba ťažké, ako sa cítiš? Máš strach? Čoho sa bojíš?
Čo je pre teba najhoršie?
•	
Ak pacient opakuje otázky alebo výroky, snažte sa zachytávať emocionálne
nabité slová, ktoré sú nositeľmi nenaplnenej potreby, a zaujímajte sa o ne.
•	
Zapájajte do rodinnej komunikácie aj svojho blízkeho a prispôsobte mu tému
aj zložitosť kladenia otázok.
•	
Ak sa prejavuje agresívne, nesnažte sa jeho emóciu tlmiť, pokúste sa ju s ním
zdieľať.
•	
Po hnevlivom správaní analyzujte situácie, čo sa stalo pred tým, než sa emócia
objavila.
•	
Starajte sa aj o vlastné duševné zdravie navštevovaním podporných skupín
a vzdelávacích podujatí v regióne.
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demencie môže byť až 60 rôznych ochorení. Niektoré sú liečiteľné, no väčšina
nie.

Najčastejšou príčinou
demencie u dospelých
je Alzheimerova choroba
Ide o progresívne degeneratívne
ochorenie, pri ktorom dochádza k hromadeniu chorých bielkovín v mozgu.
Dôsledkom ochorenia je úbytok neurónov, zmena štruktúry mozgu a jeho
celková atrofia. Neuróny nemôžu vzájomne komunikovať a vykonávať svoju
funkciu – prenos informácií. Ochorenie
sa postupom času zhoršuje, zhoršuje sa
pamäť, negatívne ovplyvňuje správanie
a komunikačné schopnosti človeka. Zvyčajne sa začína zábudlivosťou a končí
úplnou odkázanosťou na druhých. V súčasnosti nie je známy žiadny spôsob, ako
demenciu vyliečiť alebo zastaviť.

 o si na svojich
Č
blízkych všímať?
Prejavy Alzheimerovej choroby sa vyvíjajú pomaly a nenápadne. Pacientovi
sa zhoršuje krátkodobá pamäť, môže zabudnúť na rozhovor spred niekoľkých
minút. Nevie, aký je deň, zabudne nakúpiť veci, užívať lieky. Sprievodnými prejavmi sú zmeny v správaní pacienta ako
výbušnosť, krik, nepokoj, dezorientácia.
Obviňuje najbližších z toho, že mu berú
veci, alebo vidí rôzne postavy (hovoríme
o bludoch a halucináciách). Môže mať
narušený spánkový cyklus – v noci chodí
po byte, nespí a deň naopak prespí. Píska si, opakuje slová, vety, pohmkáva. Ak
sa objaví agresivita, zvyčajne je to odpoveď na neporozumenie okolia.
Tieto zmeny rodina často nesprávne
pripisuje starnutiu, ale pri Alzheimerovej chorobe sa schopnosti postupne
zhoršujú. Postihnutý človek má ťažkosti
s učením sa nových vecí. Nevie napríklad ovládať nový mobilný telefón, mikrovlnku, nedokáže zodpovedne plánovať
isté situácie a rozhodovať sa. Na začiatku

AKO SA SPRÁVNE PÝTAŤ?
ČO NEPOVEDAŤ

ČO POVEDAŤ

Čo si mal dnes na obed?

Ako ti dnes chutil obed?

Koľko je hodín?

Dnešný deň ale rýchlo letí, že?

Čo si dnes robil?

Aký máš dnes deň?

Čo by si mal chuť teraz robiť?

Máš chuť ísť sa poprechádzať?

Máš na sebe nový sveter?

Aký pekný sveter. Nepamätám si, že by som
ho na tebe predtým videl/videla.

Kto je ten človek, ktorý sedí tam?

Ten človek vyzerá byť milý. Poďme sa s ním
porozprávať.

Vieš, kto som?

Ahoj, som šťastný/šťastná, že ťa vidím.

teda zlyháva krátkodobá pamäť, časová
a priestorová orientácia, prichádza zabúdanie bežných slov. V počiatočnej fáze
dlhodobá pamäť nie je porušená. Nespomenie si na aktuálnu adresu, telefón,
spomenie si však na adresu a číslo telefónu miesta, kde býval pred niekoľkými
rokmi. Na začiatku ochorenia môžu byť
niektorí pacienti depresívni, pretože si
uvedomujú svoje časté zlyhávania. Prvé
štádium ochorenia trvá zvyčajne 2 až
3 roky. Pacient stále môže bývať sám vo
svojom byte a stačí len občasný dohľad
a pomoc príbuzných.
Choroba prechádza do druhého, najdlhšieho štádia. Môže trvať v priemere
6 až 10 rokov. Stále väčšie ťažkosti mu
robia činnosti, ktoré boli predtým pre
neho bežné a ľahké ako vedenie domácnosti, varenie, starostlivosť o seba, obliekanie a osobná hygiena. Progresiou
ochorenia sa stáva, že pacient zabúda
pomenovávať a používať predmety dennej potreby – zubnú kefku, uterák, príbor, ceruzku. Môže zablúdiť a stratiť sa,
zabudnúť, že nevypol plyn, nedostatočne rozumie tomu, o čom sa hovorí. Nepamätá si mená svojich detí, oslovuje ich

napríklad menami svojich súrodencov.
Možno sledovať závažnejšie poruchy
v reči a v schopnosti vyjadrovať sa. Pridružuje sa inkontinencia. Objavujú sa
bludy a halucinácie, ktoré menia správanie blízkeho človeka. V poslednom
štádiu, ktoré trvá 1 až 3 roky, je apatický
a spavý, ležiaci, nekomunikuje alebo naopak neustále bezcieľne chodí. Alzheimerova choroba je smrteľné ochorenie,
môže postupovať rýchlejšie a vtedy trvá
približne tri až štyri roky, u starších ľudí
je priebeh pomalší a môže trvať až pätnásť rokov. Obvykle má pozvoľný priebeh, ale neustále sa zhoršuje.

Na čo by ste mali myslieť
Empatia vytvára dôveru. Dôvera vytvára istotu a istota dáva silu, ktorá obnovuje sebavedomie a znižuje stres. Zachytávajte signály starého človeka a „oblečte“
ich do slov. Tým mu vraciate jeho dôstojnosť.
Zdroj: Rozhovory s ľuďmi
chorými na Alzheimerovu chorobu,
Claudia J. STRAUSS 2001
Viac informácií získate na stránke
http://centrummemory.sk/
alzheimerforum/
V spolupráci s Centrom MEMORY, n. o.,
spracovala Jana Škutková,
Snímky Centrum MEMORY, n. o.
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Pod hrozbou „červeného kohúta“ (2)
Koniec cechov znamenal novú kapitolu v dejinách hasičstva
Po sérii katastrofálnych požiarov v roku
1800, ktorým padlo za obeť vyše 180 domov, vydalo naše mesto nový Požiarnohasičský poriadok pre slobodné kráľovské
mesto Bratislavu (vyšiel roku 1804). Ešte
vždy bol založený na organizácii mestských cechov, ale mnohé z predchádzajúcich nariadení a zvyklostí vývoj medzičasom pozmenil. Napríklad aj vývoj za vlády
Márie Terézie a Jozefa II., ktorí ochrane
pred ohňom prikladali značnú dôležitosť.
Predovšetkým sa oproti minulosti rozšíril počet skladov protipožiarneho materiálu. Bolo ich už päť a ich obsah sa podstatne
odlišoval od niekdajšieho skromného vybavenia skladu na radnici: popri vozoch na
vodu a veľkých kadiach s vodou tu boli už
nielen háky na strhávanie striech a kožené
vedrá, ale aj dobová technika – požiarne
striekačky a požiarne rebríky rozličných
rozmerov (medzi nimi už aj požiarne rebríky na kolesách). Vo všetkých štvrtiach mesta pôsobili stále požiarne stráže a vlastné
úlohy si plnili aj príslušníci celouhorského
cechu kominárov.
Požiarna ochrana

pod krídlami spolkov
Z posledných desaťročí tohto storočia
máme už prvé „úradne doložené“ a zverejnené správy o požiaroch na území dnešného Nového Mesta. Sú to správy z vtedajších
novín Pressburger Zeitung, ktoré si bratislavskí hasiči mohli odvtedy zaraďovať do
svojich análov. Zničujúci oheň vzplanul
napríklad v Jurajovom dvore (o tomto grófskom majeri a priľahlej kolónii písal HLAS

v ročníku 2017) a čo bolo horšie, na deň
presne o rok sa skaza zopakovala. Vyvoláva
to podozrenie, že požiar bol založený úmyselne. Aj termíny tomu nasvedčujú: 25. augusta 1884 a 25. augusta 1885. Zakaždým
v čase, keď už bolo zožaté všetko obilie
a škoda bola obrovská, majer vyhorel
takmer celý.
Na pomoc vtedy prišli vraj hasiči z Vajnôr a Rače aj oddiel ženistov. Pri požiari,
ktorý vypukol ďalší rok v areáli továrne
Dynamit Nobel, sa spomínajú hasiči z Bratislavy, Rače a Pezinka. Našťastie sa týkal administratívnej budovy, nezasiahol výrobné
priestory, najmä nie sklady s výbušninami
– to by bolo vyzeralo inak!
V novinových správach však už nikde nie
sú spomínané nijaké cechy, nijakí ich remeselníci, ktorí dovtedy hrali hlavnú rolu všade, kde horelo. V hasičskej histórii muselo
dôjsť medzičasom k závažnému dejinnému
zvratu. Aj došlo a bol to zvrat, ktorý sa vonkoncom netýkal iba hasičov.
V prvej polovici devätnásteho storočia sa
udiali zmeny, ktoré si vynútili nové formy
protipožiarnej ochrany. Tradičné poriadky
v bratislavských cechoch sa tak ako inde
začali rozpadať pod náporom počiatkov
manufaktúrnej výroby. Tá spôsobila, že
z niektorých remeselníkov sa postupne
vyvinuli podnikatelia, z iných sa stali námezdní robotníci. Bratislava sa rýchlejšie
rozrastala, počet jej obyvateľov sa zvyšoval.
Protipožiarne zabezpečenie väčšieho mesta si vyžadovalo účinnejšiu modernú techniku, no k nej zároveň aj odborne pripravenú a vycvičenú obsluhu. Už istý čas pred

Vysúvacie rebríky znamenali svojho času značný pokrok...
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definitívnym rozpadom cechov (1872) sa
požiarna ochrana začala budovať na novom, spolkovom základe. V Európe s klíčiacim kapitalistickým spôsobom výroby
sa objavil nový pojem – dobrovoľný hasičský zbor. Do Uhorska prišla táto myšlienka
z Nemecka, na území dnešného Slovenska
vznikol prvý takýto zbor v Prešove (1847).

 asičstvo kombinované
H
s telocvikom
V Bratislave zapustila nová myšlienka
korene v podobe idey vytvoriť spoločný
telocvično-hasičský spolok, a to v roku
1863. Túto zvláštnu kombináciu priniesli
dvaja hlavní iniciátori idey, dobre známi
z neskoršej histórie mesta. Henrich Justi sa
čoskoro stal mešťanostom, učiteľ telocviku
Ferdinand Martinengo neskôr zasa prvým
veliteľom hasičského zboru. Cesta k novému spolku, pravda, nebola jednoduchá.
Prvé návrhy prípravného výboru so žiadosťou založiť ho boli Uhorským kráľovským
miestodržiteľstvom zamietnuté. Vládnuce
kruhy videli v každej iniciatíve tohto druhu
pokus o protištátne spolčovanie. Výbor sa
však nedal znechutiť ani zamietnutím odvolania, ticho sústreďoval prostriedky na
budúcnosť a vyčkával na žičlivejšiu atmosféru. Tá prišla až po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Prejavila sa v tom, že koncom novembra 1867 ministerstvo vnútra v Budíne
už súhlasilo so založením Dobrovoľného

... no takýto spôsob záchrany zranených
osôb z objektu bol dosť riskantný

Požiare v priemyselnom prostredí
bývali nebezpečné rozsahom uskladneného materiálu a neraz aj masívnymi výbuchmi

hasičského spolku v Bratislave, žiadalo jedine zaslať na schválenie jeho stanovy. Od
mestskej rady spolok dokonca získal „štartovné“ na svoju činnosť v podobe príspevku 1 000 zlatých. Ustanovil sa vo februári
1868, a to na radnici za účasti až 369 zakladajúcich členov.
Hasiči v mestách a menších obciach boli
v tých časoch organizovaní rozličným spôsobom – všade si museli pomôcť, ako vedeli. Buď vyhlásili službu v zbore za povinnú,
alebo si obec platila svoj zbor za pomoci
časti obyvateľov (nehasičov). Dobrovoľné
zbory, ktoré patrili spolkom, predstavovali
tretiu možnosť, na tie obec prispievala len
sčasti, lebo ich potreby čiastočne hradili
prispievajúci členovia spolkov, čiastočne
výnosy zo spolkovej kultúrno-spoločenskej činnosti. Vďaka tomu mali tieto zbory
vysokú mieru nezávislosti v rozhodovaní.
V Bratislave navyše hralo rolu aj to, že Henrich Justi, v tom čase už mešťanosta, bol zároveň predsedom spolku.
Cvičiteľa činných hasičov Júliusa Voita
vyslal veliteľ zboru Ferdinand Martinengo
na školenie do Viedne. Odtiaľ zbor neskôr
získal ďalšie cenné informácie, tam a neskôr vo Švajčiarsku zakúpil spolok aj najnovšiu protipožiarnu techniku, vysúvateľný rebrík a trojkolesový vodomet. Skúška
striekačky na Hlavnom námestí v auguste
1868 vyvolala živý záujem verejnosti. Bola
úspešná – prúd vody dosiahol až na vrchol
radničnej veže. Čoraz problematickejšia
bola však dovtedajšia signalizácia požiarneho poplachu z tejto veže, vo väčšom meste
už nestačilo, ani keď sa pridala aj Michalská veža, protipožiarni strážnici na vežiach
jednoducho už nedovideli do okrajových
štvrtí. Spolok navrhoval zriadiť požiarne
telegrafy, ale zastupiteľstvu na radnici sa
videlo, že je to príliš drahý špás. Až v roku
1880 sa podarilo presadiť ich. Vlastné hasičské depo na Radlinského ulici získal
spolok až koncom storočia. Vtedy už jeho
Dobrovoľný hasičský zbor niekoľko rokov

niesol zodpovednosť za všetku požiarnu
ochranu v meste. To znamená, že sa starali aj o všetky protipožiarne sklady – v tom
čase ich bolo už sedem. Zachoval sa presný
súpis všetkého, čo sklady obsahovali, lebo
komisia hasičského zboru dostala za úlohu
vyhotoviť ho – od striekačiek, sacích hadíc
a rozličných rebríkov na vozoch až po šraubováky a olejničky (1878). Komisia poctivo
zaevidovala aj dva balíky masti na popáleniny...
Požiare sa novej techniky, pravda, nezľakli. Ani Martinengovej prísnej, takmer
vojenskej organizácie a disciplíny v zbore,
kde mal každý príslušník roty a niektorej jej
čaty určené úlohy v prípade hasenia požiaru. Jedno aj druhé si vedenie mesta mohlo
preveriť napríklad počas marcovej noci
4. 3. 1891 na Dobytčom trhu (dnešnom Trnavskom mýte), keď tam horeli veľkosklady sena, slamy a dreva. S hasením horľavého materiálu sa trápili celú noc. V ďalších
rokoch sa požiare vyskytovali skôr v priemyselných areáloch – v našej dobre známej
továrni Stollwerck, v rafinérii ropy Apollo
a inde. Ba ukázalo sa, že ani požiare na dunajských plavidlách nebolo možné celkom
vylúčiť.
Problémy pretrvávali pri rýchlom prevážaní protipožiarnej výzbroje a techniky, ak
boli niekde zrazu súrne potrebné. Platilo
staré nariadenie, že majitelia koní sú v takom prípade povinní vyjsť hasičom v ústrety, no v praxi to dopadalo všelijako. Stávalo
sa, že sami hasiči sa zapriahli do naložených vozov a ťahali ich na miesto požiaru,
aby sa nestrácal vzácny čas.

 ratislavskí hasiči –
B
dediči cennej tradície
Prešporský dobrovoľný hasičský zbor si
za pár rokov získal uznanie široko-ďaleko.
Keď vznikol Uhorský krajinský hasičský
zväz (v Šoproni roku 1870), v predsedníctve mal, prirodzene, i zástupcu Bratislavy.
Existuje dokument z roku 1937, v ktorom

stojí, že „prešporský zbor sa za niekoľko
rokov stal jedným z najlepších v bývalom
Uhorsku, bolo to hasičstvo často spomínané ako jedno z najukáznenejších, primerane dobe najlepšie vystrojených a vyzbrojených“. Uhorský zväz mal propagovať
vznik ďalších hasičských spolkov a potom
im pomáhať pri zdokonaľovaní výcviku
a vybavenia ich hasičských zborov. Hasičské spolky sa v tom období v Uhorsku skutočne množili ako huby po daždi, začiatkom osemdesiatych rokov 19. storočia ich
evidovali už vyše dvesto.
Vznikali aj v obciach okolo Bratislavy.
Postupne si zorganizovali svojich vlastných hasičov všade – v Petržalke, Prievoze,
Devíne, Záhorskej Bystrici, v Lamači, Rači
i v Podunajských Biskupiciach. Stalo sa

Takéto vážne škody narobil oheň kedysi
budove dnešného Slovenského národného múzea, cennej architektúre od Milana
M. Harminca
dobrou tradíciou, že pri väčších požiaroch
si zbory vzájomne vypomáhali a táto tradícia pretrváva dodnes. Záchrancovia ľudí,
zvierat, domov, stromov a ďalších materiálnych hodnôt zrejme cítia vnútornú spriaznenosť vďaka spoločným úsiliam a cieľom.
Dúfajme, že to tak aj zostane...
Z publikácie Miroslava Kamenického
a kol. Príspevky k dejinám požiarnej
ochrany v Bratislave, 1991,
spracovala Viera Vojtková
Historické snímky z archívu
Jána Liberčana
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Šport, ktorý donúti pohnúť rozumom
Po úspechu Areálu kontrol pre orientačný beh, ktorý bol minulý rok vybudovaný
na Kamzíku, sa klub ŠK Sandberg rozhodol vybudovať ešte jeden, tiež na území
Nového Mesta. Orientačný beh je športové
odvetvie vytrvalostného charakteru, úlohou je prejsť alebo prebehnúť trať len s pomocou mapy a buzoly za čo najkratší čas.
V teréne nie je trať vyznačená, sú v ňom
umiestnené iba kontrolné stanovištia.
Realizačný tím si pre druhý takýto areál
v Bratislave vybral lokalitu v lesoch nad
Peknou cestou. Na Slovensku sa mimo
hlavného mesta nachádzajú už len dva podobné, vo Vlkolínci a v Košiciach.
Areál bude situovaný v lese a bude pozostávať z dvoch tratí. Jedna bude určená
deťom, nenáročným bežcom a ľuďom
s hendikepom, táto trať bude mať dĺžku
jeden až dva kilometre. Druhá, náročnejšia trať s dĺžkou tri až päť km bude určená
dospelým.

Stretneme sa
v Novej Cvernovke?
1. MÁJ – deň otvorených ateliérov
je podujatie zamerané na prezentáciu
umelcov, ktorí sú súčasťou komunity
sídliacej v priestoroch Novej Cvernov-

ky na Račianskej ulici 78. Pozývame vás
na návštevu, prehliadku tvorby kreatívcov priamo v ateliéroch a bohatý kultúrny program. Ide už o deviaty ročník
podujatia. Od 10. do 22. h sa priestory
súkromných ateliérov grafických dizajnérov, maliarov, fotografov, architektov,
filmárov, ale aj hudobných skúšobní či
remeselných dielní sprístupnia verejnosti a ich nájomcovia odprezentujú
činnosť, ktorej sa počas roka venujú.
Keďže dátum 1. máj sa symbolicky spája so sviatkom práce, tento deň pracovného pokoja oslávia umelci prezentáciou svojich prác.
Informácie o programe sledujte
na webstránke novacvernovka.eu
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Trate budú označené kontrolnými stanovišťami v podobe drevených agátových
kolov pevne zabudovaných v zemi. V športovom areáli na Peknej ceste bude postavená informačná tabuľa, na ktorej bude
mapa aj presné pokyny na používanie.
Kto si bude chcieť vyskúšať orientačný
beh, vyzdvihne si mapu v neďalekom bufete alebo si ju stiahne na webovej stránke
ŠK Sandberg a sám si ju vytlačí. Ako funguje podobný areál na Kamzíku, sa môžete
dozvedieť na stránke http://sandberg.
orienteering.sk/kamzik/
Areál kontrol pre orientačný beh je primárne určený pre verejnosť, ktorá si chce
vyskúšať niečo nové, vyraziť do prírody,
pohnúť telom a tiež potrápiť hlavu mimo
sveta počítačových technológií. Môžu sa
v ňom zabaviť nielen športovci, ale aj tí,
ktorí sa za nich nepovažujú. Časť tratí sa
dá prejsť buď s kočíkom, alebo na vozíčku.
Zároveň je vhodnou alternatívou aj pre

orientačných bežcov, ktorí si tento terén
ešte neotestovali.
Vlasta Kostercová
Snímka ŠK Sandberg

90 rokov slovenského hokeja
Vždy, keď sa šatňou a chodbami štadióna ozývalo „ciki-caki ciki-cak“, bolo jasné,
že naši hokejisti majú za sebou vydarené
hokejové minúty. Slovenský hokej má za
sebou 90-ročnú históriu a už čoskoro
privítame 83. majstrovstvá sveta v hokeji.
Peter Rajčák a František Morvay pripravili
k týmto udalostiam knihu, ktorú v polovici marca spoločne pokrstili Ján Lašák
s deťmi z hokejových klubov. Prináša
zaujímavosti o slovenskom hokeji a najznámejších hráčoch, spomienky na okamihy, ktoré aj po rokoch spôsobujú prí-

jemné zimomriavky. Publikácia poteší
najmä najmladších fanúšikov, zabavia sa
pri zbieraní nálepiek, ktorými jej obsah
obohatia. Po nasnímaní mobilom ožijú
nálepky v interaktívnej knihe videami.
Športové legendy na nich predstavia
miesta, kde sa učili korčuľovať, urobili
prvý blafák či vyhrali buly. Knihu môžete získať aj ako darček od nás, ak pošlete
meno svojho obľúbeného slovenského
hokejistu na adresu hlas@banm.sk
(jš), snímka Martin Cintula

Slováci z Nadlaku si svoju reč chránia
Študenti zo slovenského Teoretického lýcea J. G. Tajovského
v rumunskom Nadlaku predviedli v apríli v Stredisku kultúry
predstavenie Kubo. Hra v podaní mladých hercov z divadla Nádej
v réžii profesorky slovenského jazyka a literatúry Eleny Kmeťovej lahodila uchu aj oku. Divákov očarila ľubozvučná slovenčina,
ľudové piesne a nádherné autentické kroje. Scénu akademickej
sochárky Magdalény Burmekovej dozdobili hostia pôvodnými,
ručne vyšívanými textíliami.
„V časoch, keď je módou dokazovať si, kto je väčší Slovák, nám
dušu pohladili Slováci žijúci stovky kilometrov od vlasti. Ľúbia
svoju dedovizeň a chránia si zvyky, piesne a reč ako najvzácnejší poklad. Ale nezamykajú ho, práve naopak. Chcú, aby sa
z neho dostalo každému, kto má oň záujem,“ zhrnula pocity po
predstavení programová manažérka strediska Monika Luknárová.
Jana Škutková, snímka Monika Luknárová

Noc v knižnici plná príbehov
Narodeniny pána Andersena oslavujú knižnice v mnohých
krajinách tým, že svojim detským čitateľom umožnia stráviť
celú noc s literárnymi hrdinami. 29. marca sa knižnica na Pionierskej zmenila na indiánsky tábor a 21 dievčat a chlapcov si
precvičilo fantáziu, zabavilo sa veselými súťažami aj preukázalo
šikovnosť pri výrobe čeleniek. Modrí vlci, Orlie perá i Chlpatučkí bizónikovia dokázali, že sa ich kmene za svoj dorast nemusia hanbiť. A kým sa poukladali k spánku, potešil ich príbeh
na dobrú noc, ktorý im prišiel prečítať starosta.
(jš), snímka Jana Plevová

Od politiky k virtuozite
Marcovej talkshow Na kus reči s Jozefom Banášom sa tentokrát
zúčastnili dvaja naslovovzatí odborníci. V úlohe hlavného hosťa
sa predstavil politický analytik Ján Baránek. Porozprával nielen
o aktuálnych prezidentských voľbách a zákulisí politiky, ale zaspomínal aj na svoje detské časy. Ako hudobný hosť vystúpil Jarolím
Emmanuel Ružička a virtuóznym umením koncertného majstra
doslova nabil atmosféru veľkej sály Strediska kultúry na Vajnorskej energiou. 
Vratko Sirági, snímka Jana Plevová

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
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16. 5. od 11. do 12. h
„Desatoro bezpečného seniora“ – prednáška Vincenta
Moroza z Odboru prevencie kriminality MVSR
20. 5. od 18. do 19.30 h
Pozitívny vplyv cvičenia a tanca na Parkinsonovu chorobu.
Prednášku s praktickými ukážkami pripravili známe sestry
z OZ Pupalky.
Viac informácií o programe získate na tel. č.: 0907 977 211.
Zmena programu vyhradená.

INZERCIA
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
19

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
KONCERTY
23. 5. 2019, štvrtok 19. h
Bratislava Bluegrass Night No. 2
– koncert slovenskej skupiny Heartbeats
a českej skupiny Professional Deformation
KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok, 18. h
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu, začiatočníci,
vstup voľný
2. 5. 2019, štvrtok 16. h
Klub Patchwork – stretnutie klubu ručných prác
29. 5. 2019, streda 17. h
Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov
a záujemcov o odborné poradenstvo
31. 5. 2019, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia – pre záujemcov
o zdravú výživu

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h,
živá hudba 60. – 90. rokov, žrebovanie vstupeniek
4. 5. 2019 HS CHARLIE BAND
11. 5. 2019 HS FORTUNA
18. 5. 2019 HS PARTY TIME
26. 5. 2019 HS MERYTAN
VÝSTAVY
16. 4. až 11. 5. 2019
Štetcom a nožnicami – autorská výstava obrazov
maľovaných aj lepených z odstrižkov látok maliarky
Silvie Kravčíkovej
13. 5. až 18. 5. 2019
Život v Novom Meste – autentická výstava
najzaujímavejších fotografií z mestskej časti
Nové Mesto
21. 5. až 31. 5. 2019
Farebné etudy – výstava členiek výtvarného štúdia
pod vedením akademickej sochárky M. Burmekovej
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
4. 5. 2019, sobota od 8. h – 12. h.
VSZ mincí, pohľadníc, bankoviek, odznakov,
vyznamenaní, etikiet, filatélie, plagátov, kníh,
gramoplatní a pod.

18. 5. 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.: 02/44 37 37 60.
Zmena programu vyhradená.

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18
tel.: 02/54 77 11 48
dkkramare@chello.sk
www.skvajnorska.sk
KLUBOVÉ PODUJATIA
15. 5. 2019, streda 16. h
Klub Venuša – klubové stretnutie
Ligy proti rakovine
Predaj vstupeniek:
pondelok, utorok, od 16. h do 19. h
(vždy 2 týždne pred podujatím)
Zmena programu vyhradená.

