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rozvoňal levanduľou. 
Deň Zeme na snímke Jany Škutkovej

Sú ľudia nešťastní, že ani po rokoch žiadne nema-
jú. A sú aj takí, ktorí si zúfajú, ak sa nečakane objaví 
správa, že sa nejaké chystá prísť na svet. U každého 
z nás tak deti istým spôsobom patria k životu. Ich vý-
chova neraz bolí – nás aj ich. A netýka sa to tvrdej 
ruky ani remeňa, tobôž nie v dnešných časoch rodi-
čovskej aj učiteľskej tolerancie. Dnes sú vo výchov-
ných stretoch obvykle dôležitejšie argumenty. Jedno-
ducho, nie je nám jedno, kto zdedí, čo sme dosiahli.  
A najmä, na koho pleciach zostane, čo sme už ne-
stihli. A čo sme zbabrali... To posledné nám deti začali pripomínať dokonca „dobo-
vo“, na protestných pochodoch. Tie staršie už totiž chápu, že dedičstvo môže byť za 
istých okolností riadnym bremenom. Ak ide napríklad o čierne skládky. O riadenie 
štátu. Alebo o ohrozené životné podmienky na zemeguli... 

DETI A DEDIČI
1. júna je Medzinárodný deň detí

Milí čitatelia,

v poslednom mesiaci školského roka majú žiaci 
pred sebou ešte poriadnu zaberačku. Dobre však 
vedia, že keď zabojujú o posledné jednotky, čakajú 
ich chvíle oddychu, poznávania sveta a nových pria-
teľstiev. Kým vytúžené letné prázdniny prinesú ces-
tovateľské dobrodružstvá, doprajme si aspoň zopár 
rodinných víkendov v krásnych lesoch, ktoré Nové 
Mesto obklopujú. Zdá sa, že s novými pravidlami na 
obmedzenie výrubov, ale aj neprimeranej dopravy konečne svitá náv-
števníkom nášho lesoparku na lepšie časy.  

Parkovanie v Bratislave je zložitá téma, ktorá v ľuďoch vzbudzuje 
rozličné emócie. Dnes vám predstavíme návrhy a plány, o konkrétnych 
podmienkach parkovacej politiky by mali mestskí poslanci hlasovať na 
svojom júnovom zasadnutí.  

V jarnom období sa už tradične stretávame pri spoločnej práci. Mno-
hé základné a materské školy, občianske združenia či jednoducho ko-
munity susedov pozvali svojich priaznivcov, aby pomohli vyčistiť okolie, 
upravili deťom hracie plochy a ošetrili zeleň. Nie všetky neduhy sa dajú 
liečiť dobrovoľníckou prácou, no toho, čo po sebe dokážu zanechať stov-
ky párov šikovných rúk, je naozaj veľa. Rodičia, starí rodičia, učitelia  
a vychovávatelia dali tak navyše mladšej generácii príklad, ktorý nepo-
trebuje veľa slov. Že sa pri užitočnej práci všetci lepšie spoznali, je výho-
dou, ktorá im spríjemní vzájomné vzťahy i komunikáciu.  

Nemocnica na Kramároch patrí k miestam, ktoré už niekedy navštívil 
takmer každý Novomešťan. Málokto si pritom uvedomil, že toto zdra-
votnícke zariadenie bolo pomenované po jednom z najvýznamnejších 
bratislavských lekárov. Akademik Ladislav Dérer patrí medzi zaklada-
teľov slovenského interného lekárstva a počas svojej pedagogickej praxe  
vychoval celý rad odborníkov. V rubrike Potulky históriou vám ho pred-
stavíme aj v osobnom podaní člena rodiny MUDr. Wernera Scholza.

Prajem vám príjemné čítanie!

Jana Škutková
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DETI A DEDIČI
1. júna je Medzinárodný deň detí

Zelená ďalšiemu rozvoju,  
najviac dostane školstvo

Ďalšia modernizácia škôl a škôlok, re-
konštrukcia ciest, príprava na vybudo-
vanie zariadenia pre seniorov a centra 
včasnej intervencie či investície do ihrísk  
a športovísk. To je len niekoľko z viacerých 
priorít, s ktorými počíta rozpočet mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto na tento rok. 
Začiatkom mája ho schválilo novomestské 
miestne zastupiteľstvo.

Rozvojový rozpočet
Rozpočet je prebytkový – príjmy sú 

vyššie ako výdavky. Celkové príjmy bežné-
ho a kapitálového rozpočtu predstavujú  
28,2 milióna eur, výdavky 27,8 milióna 
eur. „Je to silne rozvojový rozpočet, ktorý 
nám umožní, aby v našej mestskej časti 
pokračoval intenzívny rozvoj najrôznej-
ších služieb pre ľudí. Máme množstvo plá-
nov a pripravených projektov,“ zhodnotil 
starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. 

Prioritou mestskej časti zostáva aj v roku 
2019 školstvo. V kapitálových aj bežných 
výdavkoch pôjde najviac peňazí práve na 
vzdelávanie – na chod škôl a na ich rekon-
štrukciu a modernizáciu spolu takmer 
13,8 milióna eur.  Investície budú smero-
vať napríklad do rekonštrukcie škôl na 
Sibírskej, Jeséniovej, Cádrovej, či škôlok 
Na Revíne a Cádrovej. Mestská časť chce 
začať aj s výstavbou novej materskej školy 
na Teplickej. Ak získa Nové Mesto dotáciu 
z úradu vlády, rekonštrukcia sa plánuje aj 
na škole na Kalinčiakovej. Na základných 
školách na Sibírskej, Riazanskej a Jesénio-
vej budú zriadené špecializované učebne. 

Nové Mesto pripravuje ďalšie veľké pro-
jekty, pre ktoré bude tento rok dôležitý  
z hľadiska prípravy projektovej dokumen-
tácie, získania financií či povolení, aby už 
budúci rok mohlo prebehnúť verejné ob-
starávanie a začať samotná realizácia. Reč 
je o novej škôlke s jasličkami na Vihorlat-
skej, vybudovaní zariadenia pre seniorov 
so samostatným bývaním a starostlivosťou 
pri parku Jama či zriadení Centra včasnej 
intervencie na Makovického pre rodiny so 
zdravotne znevýhodnenými deťmi a deťmi 
s rizikovým vývinom.

Rozpočet počíta aj s rekonštrukciou 
dôležitých ciest, napríklad na Jedenástej. 
Ešte tento rok chce mestská časť začať  
s revitalizáciou parku na Bellovej a pripra-

viť dokumentáciu a povolenia pre nový 
park na Filiálke. V pláne má aj prípravu 
ďalších projektov: cyklotrasy, klub mla-
dých, rekonštrukciu veľkých športovísk na 
Kramároch, Riazanskej a Sibírskej, či nové 
sídlo pre EKO-podnik VPS.

Výsledok kompromisov
Podľa najväčšieho poslaneckého klu-

bu Žijeme Novým Mestom je rozpočet 
2019 výsledkom kompromisov a konsen-
zov mnohých stretnutí a rokovaní medzi 
jednotlivými poslaneckými klubmi resp. 
klubmi a starostom. „Očakávame vyššie 
príjmy z podielových daní, dane z nehnu-
teľnosti a poplatku za rozvoj. Na strane 
výdavkov by sa dal nazvať rozvojovým,“ 
uviedol člen poslaneckého klubu a vicesta-
rosta Stanislav Winkler. Za prioritu považu-
je poslanecký klub spomínanú rekonštruk-
ciu škôl a výstavbu nových škôlok, taktiež 
riešenie dynamickej a statickej dopravy, re-
konštrukciu ciest na Kolibe a Kramároch, 
vybudovanie nových parkovacích miest na 
Nobelovej, spracovanie Územných plánov 
zón (Vlárska, Na Revíne, Krahulčia, Zátišie 
– Hattalova), detské ihriská, či nové parky 
na Vlárskej a Bellovej. Pripravené sú aj ur-
banisticko-architektonické súťaže projek-
tov Snežienka a Tržnica.

Prvý dôležitý krok
Poslanec z Klubu nezávislých poslancov 

a predseda finančnej komisie Pavol Galam-
boš dúfa, že schválený rozpočet je prvý 
dôležitý krok k budúcim opravám škôl, 
škôlok, ciest či chodníkov. Ako dodal, roz-
počet mestskej časti nemá byť reklamným 
produktom, ale elementárnym ekonomic-
kým dokumentom pri financovaní potrieb 
obyvateľov. „Prioritou rozpočtu sa po na-

šich úpravách stali opravy škôl a škôlok 
(ZŠ Sibírska a Cádrova), oprava Bárdošo-
vej ulice, rekonštrukcia MŠ Vihorlatská, 
príprava realizácie denného stacionára 
pre seniorov, príprava materského centra 
na Športovej ulici a revitalizácia objektu 
Konskej železnice,“ skonštatoval Pavol Ga-
lamboš. 

Predseda poslaneckého Klubu novo-
mestskej zmeny Juraj Petrovič tvrdí, že 
rozpočet má tri základné nedostatky. „Bol 
schválený neskoro, jeho príjmová aj roz-
počtová stránka sú nafúknuté a jeho roz-
sah je do konca roku nerealizovateľný.“ 
Podľa jeho názoru sa proces prijímania 
rozpočtu začal trojmesačným mlčaním 
úradu a následne na svoje otázky nedostá-
vali takmer žiadne odpovede. „Rozpočtové 
provizórium predstavovalo čoraz väčší 
problém, takže sme sa po dosiahnutí mi-
nimálnych zmien rozhodli napriek veľkej 
nespokojnosti zaň hlasovať,“ dodal Juraj 
Petrovič.  

Starosta Rudolf Kusý s tým nesúhlasí. 
Upozorňuje, že návrh rozpočtu bol zve-
rejnený na internete mestskej časti viac 
ako dva mesiace, poslanci tak mali dosta-
tok času sa s ním oboznámiť, diskutovať  
o ňom, niekoľkokrát bol aj na rokovaniach 
komisií. „Verím, že noví poslanci, ktorí ne-
majú ešte dostatok skúseností s procesom 
tvorby rozpočtu, budú pri príprave toho 
ďalšieho natoľko zorientovaní, aby sme 
ho prijali určite skôr,“ dodal starosta. 

Schválené znenie rozpočtu Nového  
Mesta na rok 2019 nájdete na stránke 
www.banm.sk

Ján Borčin, snímky Jana Plevová
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Parkovacia politika: Nové Mesto žiada  
primátora o zmenu pravidiel

Nové Mesto odmietlo znenie kľúčo-
vých dokumentov pripravovanej celo-
mestskej parkovacej politiky, ktoré mu na 
schválenie predložil primátor Bratislavy. 
Návrhy všeobecne záväzného nariadenia 
a zmeny štatútu nezískali podporu májo-
vého novomestského miestneho zastu-
piteľstva. Poslanci však hlavnému mestu 
posielajú viacero pripomienok a zmien 
pravidiel navrhovaného regulovaného 
parkovania. Žiadajú primátora, aby ich 
zapracoval do návrhov a tie najneskôr 
v septembri 2019 predložil na opätovné 
pripomienkovanie a verejnú diskusiu.

Viacerí novomestskí poslanci vytýkali 
predloženým materiálom neaktuálnosť, 
keďže magistrát avizoval, že už pracu-
je na úpravách niektorých ustanovení, 
niektorí zase trvajú na tom, aby boli par-
kujúci Bratislavčania viac zvýhodnení 
oproti „cezpoľným“, a viacerí sa zhodli, 
že je ešte potrebný čas na dopracovanie 
ustanovení. 

39 či 49 eur za kartu?
Svoj návrh prišiel priamo na rokovanie 

novomestského zastupiteľstva obhájiť 
aj primátor Matúš Vallo. „Ide nám o to, 
aby sa zlepšila situácia v parkovaní,  

v doprave, ovzduší a verejnom 
priestranstve. Je čas sa ponáhľať,“ po-
vedal poslancom. Informoval, že okrem 
pripomienok od miestnych zastupiteľ-
stiev dostal na sociálnych sieťach viac 
ako tisíc podnetov od Bratislavčanov  
a aj na ich základe dochádza ku korek-
ciám pôvodne predstavenej parkovacej 
politiky. „Čaká nás debata o detailoch, 
ale dôležité je konečne začať. Treba si 
uvedomiť, že parkovacou politikou 
nejde o získavanie peňazí pre mesto  
a mestské časti, ale o zlepšenie situácie 
s dopravou, aby Novomešťania mali 
šancu zaparkovať, keď prídu večer  
z práce,“ upozornil starosta Rudolf Kusý. 

Podľa návrhu parkovacej politiky  
z dielne hlavného mesta si budú Brati-
slavčania kupovať ročnú rezidentskú 
kartu. Podľa prvotne zverejnených zák-
ladných téz by mala pre karta pre prvé 
auto v bratislavskej domácnosti stáť 49 
eur a pre druhé 150 eur. Primátor však 
na zastupiteľstve informoval, že uvažu-
jú o znížení ceny – na 39, resp. 120 eur. 
Ak má rodina aj tretie auto, zaplatiť by 
mala za kartu 500 eur. Držiteľ rezident-
skej karty by mal vo vlastnej rezidentskej 
zóne k dispozícii aj 100 hodín voľného 
parkovania pre návštevy a bezplatne 
by mohol parkovať dve hodiny denne  
v ktorejkoľvek inej parkovacej zóne Bra-
tislavy. Novomestskí poslanci však žia-
dajú viac – schválili pripomienku, ktorá 
hovorí až o štvorhodinovom bezplatnom 
parkovaní pre prvé auto rezidenta.

Ako sa rozdelia výnosy
Ak má Bratislavčan vlastnú garáž ale-

bo parkuje na dvore svojho rodinného 
domu, podľa návrhu magistrátu mu sta-

čí registrácia za 10 eur. Tá mu taktiež 
umožní parkovať dve hodiny denne  
v platených zónach a získa aj 100 hodín 
vo vlastnej zóne pre iné vozidlá. Aj tu 
chce Nové Mesto zmenu – občan s ga-
rážou by získal spomínanú registráciu 
zdarma. Ako odmenu za to, že sám nevy-
užíva na parkovanie verejný priestor. 

Vášnivú debatu vyvolal aj návrh pre-
rozdelenia výnosov z regulovaného 
parkovania. Primátor presadzuje, aby sa 
peniaze delili v pomere 50 k 50 za rezi-
dentské karty a v pomere 85 k 15 v pro-
spech hlavného mesta za ostatné výnosy 
(hodinové parkovanie, abonentské karty 
pre podnikateľov). Novomestská samo-
správa chce však viac pre mestskú časť 
– presadila návrh, aby sa ostatné výnosy 
delili podľa kľúča 70 % pre Bratislavu  
a 30 % pre Nové Mesto. 

Prvé zóny v roku 2020
Vedenie hlavného mesta tvrdí, že pe-

niaze získané z parkovacích poplatkov 
pôjdu primárne do rozvoja dopravnej 
infraštruktúry vrátane záchytných par-
kovísk, prestupných uzlov na MHD, ale 
aj parkovacích domov, ale aj na výrazné 
posilnenie mestskej polície, ktorá bude 
dodržiavanie parkovacej politiky kontro-
lovať. 

Spustenie nového systému parkova-
nia v prvých zónach predpokladá mesto  
v druhej polovici roka 2020. 

Nové Mesto je pripravené na parkova-
ciu politiku už niekoľko rokov. Na Tehel-
nom poli má už aj vyznačené miesta na 
rezidentské parkovanie, k dispozícii sú 
aj ďalšie schválené projekty. Parkovaciu 
zónu Tehelné pole chce vedenie Nového 
Mesta presadiť za jednu z pilotných par-
kovacích zón na území Bratislavy. Ako 
jediná mestská časť má zriadenú aj Novo-
mestskú parkovaciu spoločnosť. 

Ján Borčin, snímky Jana Škutková
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Oddychové miesta ako Železná studnič-
ka či Kamzík a obľúbené lesy, ktoré ich 
obkolesujú, znamenajú pre obyvateľov No-
vého Mesta čistý vzduch, pokoj a únik od 
rušného mesta. Na prechádzku sem zájdu 
seniori a rodiny s deťmi, ideálne podmien-
ky v nich nájdu športovci. Preto sú výruby 
stromov problém, ktorý všetci návštevníci 
vnímajú veľmi citlivo. Našťastie, práve tu 
nastali pozitívne zmeny.

Nové vedenie mesta sa v spolupráci  
s ochranármi a občianskou verejnosťou 
rozhodlo výrazne podporiť rekreačnú 
funkciu a zvýšiť ochranu prírody v mest-

ských lesoch. Schválením zonácie mest-
ským zastupiteľstvom vznikajú v lesopar-
ku ucelené oblasti bez ťažby dreva, pričom 
výstavba rekreačných prvkov sa bude kon-
centrovať do najviac navštevovaných od-
dychových areálov.

Zóna pokoja bude tvoriť až 50 percent 
lesoparku, ťažba dreva v nej bude úplne 
vylúčená. Taký vysoký podiel územia bez 

ťažby nemá ani väčšina našich národných 
parkov. Už od roku 2014 sa ťažba dreva  
v mestských lesoch utlmuje, pričom cie-
ľom je dostať sa na takú úroveň, že sa budú 
odstraňovať iba suché a nebezpečné stro-
my pri turistických a cyklistických trasách. 
Zonáciou nepribúdajú žiadne zákazy ani 
obmedzenia pre návštevníkov, jasné pra-
vidlá sa stanovujú len pre manažment úze-
mia a ťažbu dreva. 

Zonácia, na ktorej som aktívne spolu-
pracoval, prináša jasné pravidlá pre citlivý 
rozvoj rekreačných miest a lepšiu ochranu 
prírody pri úplnom zachovaní voľného 
pohybu osôb. Je to kľúčová zmena vníma-
nia prímestských lesov na Slovensku. Ako 
mestský poslanec za Nové Mesto mám jas-
ný cieľ, aby sa bratislavský lesopark stal in-
špiráciou aj pre štátne lesy, ktoré na území 
Bratislavy hospodária nešetrne.

Text a snímky Jakub Mrva, poslanec  
a predseda OZ Iniciatíva Naše Karpaty

Od roku 2015 sa mi podarilo spoločne 
s kolegami presadiť na Kamzíku viacero 
pozitívnych zmien. Na základe našej ini-
ciatívy pribudli prvky na cvičenie v prí-
rode, detské ihrisko, toalety, smetné koše 
či zástavka elektrobusu. Pod Kamzíkom 
sme vybudovali novú rozhľadňu. Dobro-
voľníci z občianskeho združenia BUN-
KRE tu kompletne zrevitalizovali kavernu  
z obdobia prvej svetovej vojny a vytvorili 
v nej jedinečné múzeum vojenskej histó-
rie. V spolupráci s občianskym združením 
Slobodný biker sa tiež podarilo rozšíriť 
bikepark na Kolibe. Atraktívna lokalita, 
ktorá je navštevovaná najmä cez víkendy, 
však  trpela veľkou nedisciplinovanosťou 
vodičov, ktorí tu vytvárali často  rôzne ne-
bezpečné kolízne situácie. Najmä počas 
voľných dní dochádzalo ku konfliktom 

medzi pešími, cyklistami a parkujúcimi au-
tami a bolo nebezpečné prejsť s kočíkom 
od parkoviska k detskému ihrisku alebo  
k bufetom. Preto sme viacerí poslanci, vrá-
tane Jakuba Mrvu, ktorý sa téme intenzív-
ne venuje, dlhodobo žiadali Mestské lesy 
v Bratislave, aby situáciu riešili. Nové ve-
denie Mestských lesov BA sa rozhodlo po 
diskusii s odborníkmi, mestskou políciou 
a na základe opakovaných sťažností od 
návštevníkov lesoparku zrušiť nelegálne 
parkovanie medzi zástavkou elektrobusu 

a bufetmi. Asfaltová cesta medzi zástavkou 
a bufetmi sa tak postupne zmení na prí-
jemnú promenádu pre peších a cyklistov. 
Kto by z rôznych dôvodov potreboval ísť 
na Kamzík a Kolibu autom, možností par-
kovať je aj naďalej viac. Stále sa dá parko-
vať na parkovisku pri reštaurácii Stroodel 
a cez pracovné dni aj na hornom veľkom 
parkovisku. Cez víkendy návštevníkov do 
lesoparku vyvezie linka elektrobusu č. 144 
nadväzujúca na trolejbus č. 203. Elektro-
bus zastavuje v smere na Kamzík tiež na za-
stávke Koliba, parkovisko pri reštaurácii za 
križovatkou Cesty na Kamzík a Brečtano-
vej ulice. Je prispôsobený aj na prepravu 
imobilných občanov na vozíčku, resp. aj  
s kočíkmi. Cez voľné dni premáva každých 
15 minút od 9. do 17. h. 

Text a snímka Tomáš Korček, (mmh) 

V lesoparku vznikne rozsiahle  
územie bez rúbania stromov

Mestské lesy zrušili nelegálne parkovanie na Kamzíku
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Len pár metrov od Račianskeho mýta 
na rohu Račianskej a Kominárskej ulice 
nájdeme industriálnu budovu z roku 1953 
s piatimi vysokými stĺpmi na priečelí. Za 
čias socializmu v nej sídlila kníhtlačiareň 
Svornosť a mnohí pamätníci si ešte spo-
menú na dobrodružný knižný rad STOPY, 
ktorý tlačili a šili práve tu. Tlačiareň už 
niekoľko desaťročí neslúži svojmu účelu  
a niet divu, že budova a jej ďalší osud priťa-
hovali pozornosť investorov.

V súčasnosti prebieha na stavebnom úra-
de Bratislava-Nové Mesto územné konanie 
o prestavbe a dostavbe bývalej tlačiarne 
na polyfunkčnú budovu s prevažujúcou 
funkciou bývania. Po dlhých rokovaniach 

s vedením mestskej časti ustúpil stavebník 
od svojho pôvodného zámeru nahradiť 
priemyselnú stavbu novou architektúrou. 
„Industriálne budovy z Bratislavy takmer 
úplne vymizli. Je to škoda, väčšinou sú 
pripomienkou a zaujímavým svedectvom 
svojej doby, spoluvytvárajú charakteris-
tický kolorit tej-ktorej lokality. Snažíme sa 
ich v Novom Meste zachovať v čo najväč-
šej miere a som rád, že sa to podarilo aj  
v tomto prípade,“ uviedol starosta Kusý.

 Aké sú plány na rekonštrukciu  
a prestavbu? 
Návrh investora, ktorým je spoločnosť 

WERKS, s. r. o., predpokladá odstránenie 
podkrovia a nadstavbu siedmeho, ustú-
peného ôsmeho podlažia a deviateho 
podlažia s rovnou strechou. Z pôvodné-
ho dizajnu vychádza navrhovaná podoba 
fasády zo sklobetónu. V objekte by malo 

vzniknúť celkovo 64 bytových jednotiek, 
z toho 40 bytov, 22 loftov, dva apartmány 
a šesť štúdií. V dvorovej časti pozemku sa 
plánuje vybudovanie troch podzemných 
podlaží určených na parkovacie státia  
a ďalších parkovacích miest na streche pod-
zemného objektu. Potrebám nájomníkov  
a hostí tu má celkovo slúžiť 124 parkova-
cích miest. Architektonický návrh počíta 
s rozdelením budovy na tri samostatné 
vchody, cez ktoré sa bude vstupovať do 
bytov, ako aj s umiestnením priestorov  
v parteri určených na prenájom. 

Na rekonštrukcii spolupracuje investor 
s oceňovaným ateliérom GutGut, ktorý 
pripravuje novú architektonickú štúdiu. 

S obnovou industriálnych priestorov má 
bohaté skúsenosti, podpísal sa napríklad 
pod vydarený novomestský projekt re-
konštrukcie Mlynice na Turbínovej ulici 
(Hlas o nej informoval naposledy v čísle 
4/2019). Pôvodná výrobná hala poskytuje 
vynikajúce možnosti prestavby na origi-
nálne loftové bývanie. Takéto byty nie sú 
v našich končinách príliš rozšírené, veď 
vznikajú obvykle v súvislosti s prestavbou 
priemyselných objektov a továrenských 
hál, ktorých nemáme nadbytok. Nezvyčaj-
ne vysoké stropy ponechávajú priestorom 
svetlo a vzdušnosť, často chýbajú aj prieč-
ky medzi jednotlivými izbami.

Okolie Račianskeho mýta poskytuje 
vysokú mieru občianskej vybavenosti  
a jednoduchú dostupnosť do iných častí 
mesta, preto investor predpokladá vysoký 
záujem o pripravované bytové i nebytové 
priestory. „Nie je to však jediný spôsob, 

akým chceme spolupracovať s mestskou 
časťou a podporovať miestnu komunitu. 
Aby sme zlepšili podmienky detí v blíz-
kej materskej škole na Šancovej, prispeli 
sme na výmenu kúrenia a rekonštrukciu  
jej ďalšieho vybavenia sumou viac než 
100 000 eur,“ hovorí Martin Mistrík, kona-
teľ spoločnosti WERKS.

Na základe dohody s miestnymi oby-
vateľmi prisľúbil investor kompletnú re-
konštrukciu športoviska na Kominárskej 
ulici, a to podľa projektu, ktorý spracuje 
mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Na 
jeho opravu vrátane oplotenia, osvetlenia 
a úpravy bezprostredne súvisiaceho okolia 

poskytne 50 000 eur. K ďalším dohodnu-
tým investíciám v prospech pôvodných aj 
budúcich obyvateľov patrí bezbariérová 
rekonštrukcia chodníkov na Kominárskej 
ulici, minimalizácia počtu parkovacích 
miest na povrchu a ich presun do podze-
mia a tiež odstránenie múru a zazelenenie 
pozemku za budovou, ktorý sa stane súčas-
ťou vnútrobloku.

Lýdia Ondrušová, Jana Škutková
Vonkajší pohľadu na budovu  

projektová štúdia ateliéru GutGut, 
historické snímky Lofty, s. r. o.

Dnes už historická električka pred tlačiarňou Svornosť a pohľad do pôvodného 
vnútrobloku Unitas

Bývalú tlačiareň Svornosť  
čaká rekonštrukcia
Industriálny charakter budovy plánuje investor zachovať
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Počas mája a júna sa v participatívnom rozpočte rozpraco-
vávajú projektové návrhy, ktoré boli včas prihlásené a zaregis-
trované na stránke pr.banm.sk. Tento rok ich bolo možné za-
registrovať do 30. apríla 2019. V našej mestskej časti nemusíte 
prihlásiť vypracovaný projekt, stačí prísť s nápadom. Cieľom 
tohto opatrenia je čo najviac znížiť bariéry, ktoré môžu byť 
prekážkou zapájania sa do participatívneho rozpočtu. Mno-
hým ľuďom chýbajú skúsenosti s vypracovávaním projektov. 
Nechýbajú im však zaujímavé nápady a ak o ne nechceme 
prísť, nemal by ich nedostatok skúseností odradiť. Dobrý ná-
pad však môže vyjsť navnivoč aj z iných dôvodov. Stačí, aby ste 
napríklad nepoznali niektoré z obmedzení, ktorými je regulo-

vané využívanie zdrojov z verejných rozpočtov. A odstránenie 
problematických častí projektu pritom môže byť veľmi jedno-
duché. Aj pre tieto, no aj pre mnohé ďalšie dôvody, poskytuje 
Kancelária pre participáciu dôležitú službu verejnosti – spolu-
prácu pri rozvíjaní nápadov do podoby projektov.

Ako vzniká z nápadu projekt?
Po prihlásení nápadu sa začína relatívne dlhé obdobie 

prípravy projektov. Počas tohto obdobia sa na pracovných 
stretnutiach pravidelne stretávajú navrhovatelia a navrhova-
teľky projektov. Tento rok sa ich v Novom Meste nazbieral re-
kordný počet – až 27. Nie každý nápad sa podarí úspešne roz-
pracovať do podoby projektu, nárast záujmu o zapojenie sa do 
participatívneho rozpočtu je však v tomto roku viditeľný. Na 
pracovných stretnutiach na úvod všetci predstavia svoje záme-

ry a spoločne s pracovníkmi Kan-
celárie pre participáciu ich začnú 
rozvíjať. Spolupráca verejnosti so 
zamestnancami úradu je skutoč-
ným naplnením snáh o zapájanie 
obyvateľstva do rozhodovania o podobe našej mestskej časti. 
Táto spolupráca je navyše nesmierne obohacujúca a efektív-
na. Občania si môžu precvičiť svoju schopnosť vystupovať na 
verejnosti a opakovane dostávajú spätnú väzbu od ostatných 
zapojených. Pracovné stretnutia vytvárajú priestor na neustále 
vylepšovanie nápadov a odstránenie problematických miest 
v projektoch. Zároveň je každý rok nesmierne zaujímavé sle-
dovať, ako sa v tomto procese z jednotlivcov reprezentujúcich 
spočiatku predovšetkým samých seba a svoje záujmy, postup-
ne stáva komunita aktívnych Novomešťanov, ktorí spoločne 
hľadajú čo najlepšie riešenia pre celú mestskú časť. Pri vypra-
covávaní projektovej dokumentácie dostávajú navrhovateľky 
a navrhovatelia spätnú väzbu aj od oddelení miestneho úradu, 
do ktorých pôsobnosti spadajú aktivity obsiahnuté v projek-
toch. Všetky nápady zároveň prechádzajú posudzovaním rea-
lizovateľnosti. Nemôže sa tak stať, že by do rozhodovacej časti 
procesu postúpil projekt, ktorý by sa realizovať nemohol. Po 
ukončení diskusií a zapracovaní pripomienok budú projekty 
zverejnené na stránke pr.banm.sk a pripravené na septembro-
vú verejnú prezentáciu a následné hlasovanie.

Peter Vittek, snímka archív KPPV

Novinky z Kancelárie pre participáciu

Z úcty k mamám

Čo nás ešte čaká v tomto roku?
Postupne sa realizuje 10 najúspešnejších projektov z mi-

nulého roka. O tom, ako práce na nich pokračujú, sa viac 
dozviete na stránke pr.banm.sk. Zároveň nás čaká závereč-
ná časť prípravy projektov participatívneho rozpočtu na 
rok 2020. Po ich odovzdaní sa na začiatku septembra pred-
stavia verejnosti na oficiálnej prezentácii, ktorá odštartuje 
hlasovanie. Každý občan Nového Mesta, ktorý dovŕšil vek 
16 rokov, bude môcť zahlasovať za viacero projektov. Všetky 
projektové formuláre s detailnými informáciami budú pred 
verejnou prezentáciou zverejnené na stránke pr.banm.sk. 
Ak si chcete dobre vybrať, čo svojím hlasom v Novom Meste 
podporíte, stojí za to obetovať trochu času a námahy a oboz-
námiť sa s občianskymi projektmi dôkladnejšie. Výsledok 
rozhodovania bude zverejnený pred koncom septembra. 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa aj tohto roku stala 
partnerom najväčšej celoslovenskej oslavy Dňa matiek. V so-
botu 11. mája hostil areál prírodného kúpaliska Kuchajda ro-
dinné popoludnie s bohatým programom. MÍĽA PRE MAMU 
pritiahla stovky záujemcov zblízka aj zďaleka, aby spoločne 
vykročili na symbolickú míľovú prechádzku a vzdali ňou 
poctu svojej mame.O dobrú náladu sa postarali Cirkus Kus,  
Thalia Teatro, ale aj vystúpenia bratislavských detských súbo-
rov a krúžkov. (jš), snímka Jana Plevová
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Viaceré novomestské školy a škôlky sa 
od minulého roka zapájajú do projektu 
Interreg BIG SK-AT, vďaka ktorému sa 
slovenské deti učia nemčinu a rakúske 
deti z pohraničných oblastí zase získava-
jú základy slovenčiny. Pre deti aj učiteľov 
je dôležité lepšie spoznať aj bežný život  
v susednej krajine, veď vzájomné náv-
števy dávajú výučbe jazyka praktický 
zmysel. V marci navštívili rakúski hostia 

materskú školu na Letnej ulici a sloven-
ské deti s pedagógmi sa zase vybrali na 
návštevu do NO-Landeskindergarten  
v Marcheggu. My sme sa predstavili  
slovenskými ľudovými tradíciami, hu-
dobno-tanečným programom a pripra-
vili sme spoločné zdobenie tradičných 
kraslíc. Druhá strana sa prezentovala 
zážitkovým učením a pôsobivým experi-
mentom s farbami. Pre obe skupiny bola 
návšteva zaujímavá a podnetná.

Na návšteve v Rakúsku nám riaditeľka 
marcheggskej škôlky Christine Flescher 
priblížila pravidlá tamojšej prevádzky. 
Budovu v tvare osemuholníka postavili 
pred desiatimi rokmi a všetko zariadenie 
je z dreva. Zapísaných je tu 22 detí vo 
veku od dva a pol roka, ide o jednotried-
ne zariadenie. Atmosféra je veľmi uvoľ-
nená, deti môžu desiatovať kedykoľvek 
a voľne sa pohybujú po celom objekte. 
Zaujímavým spestrením programu je 
napríklad starostlivosť o zajace. Škôlkari 
tu nespávajú, väčšina chodí len na dopo-
ludnie. Prevádzka od 7. do 13. h je pre 

rodičov bezplatná, za popoludňajší čas 
sa dopláca. Deťom, ktoré zostávajú dlh-
šie, sa popoludní nevenuje učiteľka, ale 
trávia čas s vychovávateľkou. 

Vo väčšine rakúskych škôlok si deti 
nosia desiatu z domu, tu však zvolili spo-
ločnú prípravu stravy externou firmou 
za menší príplatok. Miestny úrad, ktoré-
mu budova patrí, platí asistentky, stará 
sa o údržbu a úpravu areálu. Finančne 
podporuje materiálne vybavenie, hrač-
ky aj didaktické pomôcky. Doplnkovým 
zdrojom financovania sú, podobne ako  
u nás, drobné zbierky medzi rodičmi, no 
aj sponzorské príspevky firiem.

V najbližších týždňoch máme napláno-
vaný spoločný výlet do Domu Národné-
ho parku Waldschule Lobau vo Viedni  
a deti aj pedagógovia sa tešia na opätov-
né stretnutie.

Veronika Macháčová, MŠ Letná

Do výchovy detí sa čoraz intenzívnej-
šie zapájajú otcovia. Žiadajú si to eman-
cipované ženy, ekonomická situácia ro-
diny, ale predovšetkým ich vlastná túžba 
byť dobrým rodičom. Neraz však stoja 
pred dilemou, ako byť dobrým otcom 
pre svojho syna a ako pre svoju dcéru. 
Ako ovplyvňuje pohlavie detí spravodli-
vý prístup vo výchove? A ako byť dobrým 
príkladom svojmu synovi? Odpovede na 
tieto otázky budú hľadať účastníci konfe-
rencie AKÝ OTEC, TAKÝ SYN. Jej druhý 
ročník sa uskutoční 15. júna v bratislav-
skom hoteli Double Tree by Hilton. 

„Veľký záujem o prvý ročník konfe-
rencie ukázal, aké dôležité bolo tému 
výchovy a vzdelávania chlapcov otvo-
riť. Z celkového počtu viac ako 240 
účastníkov bolo 70 % mužov. Stali sme 
sa tak prvou konferenciou o výchove 
a vzdelávaní detí, ktorej sa zúčastnilo 
viac mužov ako žien,“ hovorí Katarína 
Rácz z občianskeho združenia Asrow. 

Tohto roku budú medzi prednášajú-
cimi aj významní českí odborníci Ma-
rek Herman, Jan Svoboda a Jiří Halda. 
Pedagóg a lektor Marek Herman bude 
hovoriť o úlohe otca z pohľadu histórie,  
o prechodových rituáloch u chlapcov, 
ale aj o tom, prečo je 21. storočie nazý-
vané storočím zlyhania otcov či „krízy 
povinnosti“. Špeciálny pedagóg a perso-
nálny poradca Jiří Halda sa zameria na 
problematiku vzťahov v rodine a rodin-
ných rituálov. Trojicu českých hostí uza-
vrie psychológ Jan Svoboda prednáškou 
o agresivite chlapcov. 

„V ďalších blokoch sa s Evou Taračo-
vou pozrieme na typológiu rodín z hľa-
diska skutočnej situácie na Slovensku, 
výchovu k hodnotám priblíži sociálna 
pedagogička Katarína Winterová. Za-
kladateľ magazínu Mužom.sk Peter 
Podlesný ponúkne zamyslenie, aký má 
byť mužský vzor a čo má otec odovzdať 
svojmu synovi. Lektor a poradca v ob-

lasti timemanažmentu David Kálmán 
prinesie praktické tipy, ako si nájsť čas 
na rodinu,“ prezrádza Katarína Rácz.

Viac ako kedykoľvek predtým dnes 
panuje nesúlad medzi predstavami ro-
dičov a učiteľov o tom, ako sa správa  
a funguje „dobre vychované“ dieťa. Or-
ganizátori preto pripravili aj miniKonfe-
renciu OHÝBAJ MA MAMKO, ktorej cie-
ľom je spájať pohľad rodičov a učiteľov 
na výchovu detí. 14. júna od 16. do 20. 
h si môžete vypočuť prednášku Mareka 
Hermana „Co mě sytí“ o sebapoznaní, 
rozvoji osobnosti a dôležitosti pravidiel 
vo výchove detí.

Viac o programe a možnostiach účasti 
nájdete na stránkach www.konferen-
ciaotecasyn.sk a www.ohybajma-
mamko.sk. Podobne ako minulý rok, 
niečo z obsahu prednášok predstavíme 
v spolupráci s organizátormi aj na strán-
kach nášho časopisu.

Jana Škutková

Výmena skúseností  
so susedmi spoza hraníc

Ako vychovávať chlap(c)ov?   

Dobrej komunikácii pomáha, keď sa 
partneri projektu spoznajú aj osobne
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Zdá sa vám, že dnešné deti nie sú pohy-
bovo zdatné ani húževnaté a väčšinu ich 
voľného času „zhltne“ mobil? Tento neduh 
doby sčasti vyvažuje medziškolská športo-
vá súťaž ŠINTER liga. Kolektívne loptové 
hry sprevádza férovosť, súťaživosť, bojov-
nosť až do konca či nevzdávanie sa, čo sú 
dnes cenné cnosti.

Na treťom turnaji sezóny 2018/2019, 
tentoraz s prívlastkom „veľkonočný“, si 
zmerali sily a súhru družstvá zo Školy pre 
mimoriadne nadané deti na Teplickej, zá-
kladných škôl na Riazanskej a hostiteľskej 
Cádrovej. Na úvod pani riaditeľka Mária 
Dolnáková spolu s jedným z najlepších 
basketbalistov v histórii SR Radoslavom 
Rančíkom pokrstili úplne nové basketbalo-
vé dosky s košmi a stali sa tak prvými, ktorí 
do nich loptou úspešne trafili. A čo deti?

Tie súťažili v štafetách, zručnostiach  
s loptou a korbáčom, streľbe na kôš a aj  
v basketbale. Víťazstvo aj na tomto turnaji 
obhájili žiačky a žiaci zo ŠpMND na Teplic-
kej pred Riazanskou a Cádrovou. Víťazovi 
patrí uznanie a obdiv, ale pochvalu si zaslú-
žia aj deti z Riazanskej a Cádrovej, ktoré na-
priek mladšiemu veku nedali víťazom nič 
zadarmo a zlepšujú sa každým tréningom.

Posledná akcia sezóny, turnaj o Majstra 
ŠINTER ligy, sa uskutoční v Športovej hale 
na Pasienkoch (EUROVIA Aréna) dňa  
25. 6. 2019 od 8:30 do 12:00. V bratislav-
skom finále zabojujú o titul po tri ZŠ z No-
vého Mesta a Vrakune. Očakáva sa veľká 
návšteva divákov, lebo okrem basketbalu 
bude v prestávkach zaujímavý sprievodný 
program vrátane súťaží pre divákov a exhi-
bičného zápasu, v ktorom nastúpia staros-
tovia mestských častí, legendy basketbalu 

a známe osobnosti, ktoré budú pre všet-
kých prekvapením.

Hlavný organizátor projektu Martin 
Huňa neskrýval spokojnosť: „Nech sa deti 
hýbu, nech sú kamaráti, to je pointa.  
A nech víťazí úsmev, to je motto ŠINTER 
ligy.“

Šinter liga: Basketbalová  
šibačka na Kramároch   

Letný Šinter kemp
Rodičia, prihláste deti (narodené od 1. 1. 2004 do 
31. 12. 2010) na týždňový letný Šinter kemp v ter-
míne 12. 8. − 16. 8. 2019. V programe budú lopto-
vé hry, atletická abeceda, basketbalová angličtina  
a ďalšie pohybové kolektívne aktivity formou 
denného tábora od 8:00 do 16:00 hod v priesto-
roch ŠKOLAK klubu pri ZŠ na Riazanskej. Bližšie 
informácie o kempe a prihláške si vyžiadajte do 
30. 6. 2019 na info@sportimus.sk alebo na čísle  
0905 872 186. V cene 99 eur je zabezpečenie 
programu, kvalifikovaných lektorov a polpenzie  
(desiata, obed, olovrant a pitný režim).

Miroslav Švec,  
o. z. ŠINTER,  

snímky Marián Csano

Deti prišla podporiť legenda slovenské-
ho basketbalu Radoslav Rančík

Víťazstvo si vybojovali deti zo ŠpMND 
Teplická, ale zvíťazil predovšetkým 
úsmev

V štafetách rozhodol výkon každého 
jednotlivca



Po dvoch úspešných ročníkoch hry 
Tajomné Kramáre, ktorých sa zúčastnilo 
vyše 120 účastníkov, pripravilo Rodinné 
centrum Kramárik tretí ročník podujatia, 

tentokrát s názvom Tajomné EKO Kramá-
re. Zameranie podujatia na ekologické  
a environmentálne aktivity pre deti a ro-
dičov je výsledkom environmentálneho 
smerovania centra v poslednom období. 
Vytvorili sme komunitnú záhradu, zor-
ganizovali viacero prednášok, zaviedli 
separovaný zber a kompostovanie. 

Rodiny sa vydajú na cestu so začiat-
kom na krížovej ceste nad NOÚ, cez les 
prídu na lúku nad Kramármi, kde bude 
spoločná opekačka. Aby mali deti moti-
váciu prejsť trasu a ísť do kopca, cestu im 
spestria rôzne interaktívne stanovištia – 
pohybové, tvorivé či náučné. Zistia, že aj 
hlinou sa dajú maľovať krásne obrázky 
alebo spoločne postavia stan zo starých 
látok.

Príďte 8. júna stráviť príjemné komu-
nitné doobedie s rodinami z Kramárika. 
Táto aktivita sa uskutoční vďaka finanč-
nej podpore Nadácie ZSE. Bližšie infor-
mácie nájdete na www.rckramarik.sk

Text a snímka Jana Líšková

Tajomné EKO Kramáre
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Poznáte to. Stále viac áut, málo par-
kovacích miest, „rezervované“ miesto 
na zeleň, chodníky pre mamičky s ko-
číkmi, cyklotrasy, pešia zóna v centre, 
platené parkovanie... To všetko sú často 
spomínané témy pri riešení otázky: 
Ako ďalej s dopravou v čoraz viac 
preplnených mestách a sídliskách?

E-mobilita je riešením
Ide väčšinou o malé a ľahké dopravné 

prostriedky, ktoré svojimi parametrami 
umožňujú jazdu aj po chodníkoch ale-
bo cyklotrasách. Dokonca sú často skla-
dacie, a tak sa stávajú skvelým sprievod-
com aj na dovolenke.

 Elektrická kolobežka –  
malý, no šikovný pomocník
Čoraz obvyklejším dopravným pro-

striedkom je elektrická kolobežka. Je 
veľmi praktická, ľahká a v súčasnosti je 
na trhu mnoho modelov, ktoré svojimi 
parametrami prekvapia aj náročných 
užívateľov. Rýchlosť, akú dosahuje, sa 
pohybuje okolo 25 km/hod. Nabíja sa 

asi tak dlho ako bežný mobilný telefón. 
Dnešné kolobežky bývajú vybavené 
skladacou konštrukciou, tie lepšie ob-
sahujú aj bluetooth reproduktory, elek-
tronickú brzdu kombinovanú s mecha-
nickou, predné a zadné svetlo, pričom 
to druhé dokonca reaguje na brzdenie. 
Majú praktický stojan, po jazde necháte 
e-kolobežku elegantne čakať na ďalšie 
použitie. Keďže vo výbave je alarm, ne-
privlastní si ju len tak hocikto. Pri jazde 
na e-kolobežke nepotrebujete prilbu 
ani špeciálny odev, sú preto obľúbené 
pri ceste do práce, za zábavou alebo do 
preplneného centra.

Elektrický bicykel
Elektrické bicykle sú vhodné, ak sa 

plánujete presúvať na dlhšie vzdiale-
nosti a chcete jazdu ešte o čosi urýchliť. 
Samozrejme, elektrický bicykel je svoji-
mi rozmermi o niečo väčší, ale jazda je 
komfortnejšia. Je to vec vkusu. Lepšie 
modely zvyknú obsahovať aj tzv. torz-
ný snímač, čo je prvok, ktorý v motore 
bicykla umožňuje regulovať silu výpo-

moci pri šliapaní do pedálov podľa sily 
záberu. Bicykel vám napríklad pomáha 
viac, ak idete do kopca, a naopak menej, 
ak sa spúšťate dolu kopcom.

Pýtate sa, kde takéto moderné elek-
trické prostriedky získate? Navštíviť 
môžete technologickú spoločnosť  
ANTIK Telecom na Račianskej 3. Je to 
blízko a ochotne vám povedia viac. Ale-
bo viete čo? Príďte si e-kolobežku do 
ANTIKu kedykoľvek zadarmo vyskúšať!

www.smartcity.bike

Elektromobilita – liek na preplnené mestá
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Televízny tábor  
štartuje už 15. júla!  

Chceš si vyskúšať rolu dabingového 
herca priamo v dabingovom štúdiu, 
navštíviť televízne štúdiá najsledo-
vanejších televízií či naživo stretnúť 
známe herecké tváre? Aj tento rok 
je pre teba pripravený Televízny tá-
bor Strediska kultúry na Vajnorskej. 
Mnohí detskí účastníci, ktorí vzišli 
práve z Televízneho tábora, sú dnes 
už aktívnymi dabingovými hercami 
či detskými moderátormi. Príď si užiť 
týždeň zábavy, nových dobrodruž-
stiev a zážitkov od 15. do 19. júla. Staň 
sa aj ty súčasťou tábora, ktorému od 
jeho účastníkov prischla prezývka 
„najobľúbenejší“. Viac informácií  
a prihlášky na televiznytabor@
gmail.com, info@skvajnorska.sk 
alebo tel. čísle 02 / 44 37 37 60.
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STEFANIK TRAIL je bežecká výzva na hrebeni Malých Kar-
pát. Samotné podujatie je zložené dnes už z troch bežeckých 
disciplín – štafetového behu sedemčlenných tímov, ultrabežec-
kej štafety, kde každý z dvojčlennej štafety zabehne trasu dlhšiu 
ako maratón a kráľovskou disciplínou je ultrabeh zväčša po les-
ných chodníkoch dlhý 145 kilometrov s prevýšením viac ako  
5 000 metrov. 

Poslednú menovanú disciplínu bežia horskí ultrabežci non-
stop často dlhšie ako 24 hodín. Tento beh pripomína dramatickú 
historickú udalosť z roku 1915, keď pilot a francúzsky dôstojník 
Štefánik po núdzovom pristátí v srbskom mestečku Alexandro-
vac putoval srbskými horami viac ako 120 kilometrov, aby si za-
chránil holý život pred postupujúcou nepriateľskou bulharskou 
armádou. Jeho priatelia, francúzski letci, mu vtedy zachránili 
život a zrejme tým ovplyvnili celý chod našich moderných dejín.

O novinkách tohto ročníka prezradil viac zakladateľ pretekov 
a rodák z Nového Mesta Martin Urbaník: „Radi by sme beh viac 
priblížili návštevníkom centra Bratislavy a ultrabežecké trasy 
povedú prvýkrát cez historické Korzo. Asi najvýznamnejšou 
zmenou je zaradenie STEFANIK TRAIL RUNNING FESTIVALU 
do programu podujatia. Vo štvrtok 6. júna pozývame Brati-
slavčanov na otvorený festival filmov, diskusií a prednášok. 
Začíname prezentáciou celej trasy týchto jedinečných a veľmi 
náročných pretekov. Po nej príde na rad pásmo štyroch krát-
kych motivačných filmov s bežeckou tematikou a krst knihy Ži-
vot za maratónom autorky Angeliky Kutišovej. Návštevníkov 
čakajú rozhovory s bežeckými osobnosťami, protagonistami 

filmov a výstava bežeckých fotografií. Poslednou zmenou je 
spustenie nového tréningového programu #ZAŽIULTRA, ktorý 
trvá osem mesiacov a od polovice septembra 2018 pripravuje 
skupinu takmer 40 bežcov nováčikov na júnový výkon s cie-
ľom prekonať celú trasu STEFANIK TRAILU v časovom limite 
do 31 hodín.“ 

Štefánikova magistrála v podobe červenej turistickej značky 
prechádza územím Rače, Nového Mesta, Starého Mesta, Karlovej 
Vsi, Dúbravky, Devína. Účastníci bežia veľmi peknými zelený-
mi časťami Bratislavy, ako sú Koliba, Horský park, Líščie údolie,  
Jezuitské lesy, Dúbravská hlavica, Švábsky vrch, Devínske vino-
hrady, Kráľova hora, a mnohými ďalšími krásnymi miestami. 

„Obyvatelia i predstavitelia mestskej časti Nové Mesto majú 
blízko nielen k pretekom, ale aj samotnému behu a naša spo-
lupráca je už tradičná. Partia STEFANIK TRAILU dobrovoľníc-
ky pomáha na podujatí Kamzík – Baba – Kamzík, radi vyu-
žívame na tréning okolie Koliby a Kamzíka. Popri trénovaní 
som vymyslel tiež charitatívne preteky Ultralanovka pre hospic 
Plamienok, ktoré sa v apríli uskutočnili po štvrtý raz a behu 
za dobrú vec sa už zúčastnili starosta Rudolf Kusý aj viacerí 
novomestskí poslanci. V budúcnosti chceme hľadať nové spô-
soby zapojenia mladých rodín s deťmi a aktívnych seniorov 
do nášho podujatia, či už formou dobrovoľníctva, alebo účasti 
na nových sprievodných športových aktivitách ako nordic wal-
king, detský beh a turistika. Plánov máme veľa, ale musíme ísť 
na to postupne,“ dodáva Martin Urbaník.

Jana Škutková

Ultrabeh STEFANIK TRAIL  
prinesie zaujímavé novinky 
Preteky v horskom behu STEFANIK TRAIL, ktoré vedú od Štefánikovej mohyly na Bradle 
po jeho sochu na bratislavskom nábreží Dunaja, napíšu 7. a 8. júna už svoju siedmu  
kapitolu. Novým Mestom prechádza jedna z kľúčových častí trate na Kamzíku. 
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Rezidenčné projekty rozširujú portfólio 
služieb a prevádzok nielen pre obyvateľov 
nových bytových domov, ale aj pre celé 
okolie. Úspešným príkladom môže byť Ur-
ban Residence, v ktorom už sídli niekoľko 
predajní a v horizonte niekoľkých mesia-
cov sa otvoria ďalšie obchodné priestory.

 Aké prevádzky nájdete  
v projekte Urban Residence?
Od kaviarne cez cykloobchod až po ob-

chody s lokálnymi potravinami. Developer 
stavil na dopyt po kvalitných produktoch 
a službách a priniesol rovno pod okná 

a balkóny rezidentov nových obytných 
domov rôznorodé portfólio prevádzok. 
V budúcnosti ho plánuje dopĺňať tak, aby 
skladba prevádzok poskytla rezidentom 
aj návštevníkom plnohodnotný výber 
produktov a služieb bez nutnosti opúšťať 
štvrť. 

Aktuálne nájdete medzi obchodnými 
priestormi otvorenú prevádzku zo sie-

te Starý Otec, ktorá ponúka tradičné 
farmárske mäsové aj mliečne výrobky či 
ekopotraviny, Drogerie 101 so širokou 
ponukou kozmetického sortimentu alebo 
obchod Cyklospeciality s potrebami pre 
cyklistov. Ten je veľmi vhodne umiestne-
ný na konci cyklocesty, ktorá leží priamo 
pred prevádzkami. Klienti môžu už teraz 
navštíviť pobočku Slovenskej sporiteľ-
ne s bankomatom orientovaným do uli-
ce.

Pečivo bude onedlho k dispozícii aj 
v pekárni NAGLREITER, ktorá na prípra-
vu využíva múku z regionálnych mlynov. 
Očakávané je tiež otvorenie mäsiarstva 
Mäso od Romana, ktoré je naplánované 
na začiatok leta 2019. V prvej fáze retailo-
vých priestorov má spustiť prevádzku ka-
viareň Cafe Urban a Lekáreň Urban. 
Do konca roka pribudne obchod Malina  
s čerstvou ponukou pečiva aj šalátov. K dis-
pozícii bude aj kaderníctvo Hair bar, kto-
ré by sa malo otvoriť už onedlho.

V bloku B bude sídliť Praktická Ambu-
lancia so všeobecným lekárom. 

 Služby dostupné  
nielen rezidentom
Výhodou projektu je aj jeho napojenie 

na mestskú hromadnú dopravu. Pria-
mo pred budovu A1 a A2 sa môžete dostať 
z centra aj z Vinohradov či Rače. Frekven-
tovanosť električiek je veľmi priaznivá, 
približne každých 7 minút je na zastávke 
Ursínyho k dispozícii jeden zo spojov 3, 5 
alebo 7 obomi smermi.

Zákazníci prevádzok majú možnosť par-
kovať v garáži zadarmo 15 minút. Niektoré 
prevádzky svojim zákazníkom dokonca 
poskytnú garážové parkovanie zadarmo aj 
v prípade, že sa pri nákupoch zdržia dlh-
šie.

 Dôraz na retail aj  
na zelené plochy
Súčasťou projektu je zelený vnútroblok, 

ktorý už teraz poskytuje rezidentom či 
okoloidúcim niekoľko lavičiek a možnosť 
posedieť si v príjemne upravenom verej-
nom priestore s hustým trávnikom a mla-
dými stromami. Na začiatku vnútrobloku 
sú umiestnené aj stojany na bicykle, ktoré 
budú onedlho kryté pred vplyvmi počasia.  

Urban Residence prináša dostupnosť  
služieb v Novom Meste
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Smetiari nie sú povinní automaticky 
upratovať odpad okolo zberných nádob. 
V zmysle Všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) hlavného mesta o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými stavebný-
mi odpadmi je každý obyvateľ povinný  
ukladať odpad do zberných nádob na to 
určených tak, aby sa dali uzavrieť a od-
pad z nich nevypadával. Ukladanie od-
padu mimo zberných nádob je zakázané  
a považuje sa za priestupok. 

Zodpovednosť za čistotu 
Za každé stanovište zberných nádob 

sú zodpovední nielen užívatelia bytov  
a nebytových priestorov, ale najmä správ-
ca nehnuteľnosti. Práve správca je povin-
ný zabezpečiť, aby sa na stanovišti nachá-
dzalo dostatočné množstvo zberných  
nádob, aby bol odvoz odpadu vykoná-
vaný dostatočne často, aby boli nádoby 
v deň odvozu prístupné, a tiež zabez-
pečuje čistotu stanovišťa. V prípade, 
že sú zberné nádoby preplnené, môže 
objednať častejší odvoz odpadu alebo 
viac zberných nádob. Ak sa na stanovišti 
zberných nádob nachádza objemný od-
pad alebo neporiadok, správca je povin-
ný objednať mimoriadny odvoz odpadu 
a dočistenie stanovišťa. Tieto služby sú 
spoplatnené.

Ako správne vyhadzovať odpad?
Odpad je potrebné správne roztriediť 

aj umiestniť do zberných nádob. Do zele-
nej nádoby patrí sklo, do žltej nádoby sa 
umiestňujú plasty, kovové obaly a tetra-
paky a do modrej papier. Kartónové kra-
bice, plastové fľaše či obaly je potrebné 
pred vyhodením do nádoby zošliapnuť, 
aby nezaberali veľa miesta. Do čiernej 
nádoby patrí zmesový komunálny odpad, 
teda zvyšok po vytriedení, a tiež bioodpad 
z kuchyne a domácností. Odpad musí byť 
uložený tak, aby sa nádoba dala zavrieť 
a odpad z nej nevypadával. Do všetkých 
zberných nádob je zakázané ukladať aký-
koľvek horľavý a nebezpečný odpad. 

Čo robiť s objemným odpadom?
Objemný odpad ako nábytok, matrace, 

elektronika či stavebný odpad v žiadnom 
prípade nepatrí do zberných nádob. Je 
potrebné odovzdať ho v zbernom dvore. 
Existujú však aj ďalšie možnosti. Objed-
nať si môžete pristavenie veľkokapacit-
ného kontajnera alebo službu OLO taxi 
– mobilný zberný dvor. Služba je určená 
na odvoz objemného odpadu, ktorý je 
možné energeticky zhodnotiť, teda spáliť  
v spaľovni odpadu. Cena služby je 25 eur 
a zahŕňa dopravné náklady, nakládku od-
padu, ktorý musí byť pripravený pred ob-

jektom na dostupnom mieste na zvozovú 
techniku, odvoz a vykládku odpadu. Služ-
bu je možné objednať si cez webstránku 
OLO alebo zákaznícke centrum, pričom 
maximálny objem vozidla je 7 kubických 
metrov, váha odpadu maximálne tri tony. 
Elektroodpad je možné odovzdať aj pria-
mo distribútorovi elektrozariadenia alebo 
v rámci oddeleného zberu organizované-
ho výrobcom elektrozariadení.

 Možnosť uzamknutia  
stanovišťa zberných nádob
Stáva sa, že ešte v ten deň, ako zamestnan-

ci OLO odvezú odpad, sú nádoby znova pre-
plnené a ich okolie znečistené. Vhodným 
riešením je stanovište uzamknúť tak, aby 
bolo prístupné len obyvateľom bytového 
domu, ku ktorému patrí. Ak sa rozhodnete 
stanovište uzamknúť, oslovte spoločnosť 
OLO, ktorá navrhne možnosti akcepto-
vaného bezplatného uzamknutia stano-
višťa. Kontaktovať ju môžete na tel. čísle  
02/50 110 111, e-mailom na zakazka@olo.sk 
 alebo osobne na Ivanskej ceste 22 od pon-
delka do piatka v čase od 7. do 16. h.

(OLO)

Občianske združenie Biely kríž patrí  
v našej mestskej časti k najaktívnejším  
a svojím počtom 132 členov aj k najväč-
ším. V apríli sa jeho členovia stretli na 
výročnej schôdzi, vyhodnotili dokončené 
projekty a prediskutovali, na čo sa budú 
sústrediť v budúcnosti. Môžu sa pochvá-
liť dlhodobým vysádzaním stromov okolo 
Račianskej ulice, v ktorom plánujú pokra-
čovať. Možnosti získania finančnej podpo-
ry na podobné komunitné akcie prezen-
tovali účastníkom stretnutia zástupcovia 
Kancelárie pre participáciu. A keďže ze-
leň a čistota sú pre tunajšiu komunitu mi-
moriadne dôležité, dohodli hneď aj jarnú 
brigádu na vyčistenie okolia potoka.

V októbri 2018 bola v tejto lokalite vy-
hlásená stavebná uzávera. Má pribrzdiť 
novú výstavbu, kým bude spracovaný 
územný plán zóny. Na mnohé otázky tý-

kajúce sa jej výhod i nevýhod odpovedal 
poslanec a architekt urbanista Peter Vaš-
kovič. Ponúkol obyvateľom aj ďalšie po-
radenstvo a pomoc pri rekonštrukciách 
a výstavbe. Základné zásady pripravova-
nej parkovacej politiky zhrnul zástup-
ca starostu Stanislav Winkler a v závere 
schôdze spoločne so starostom Rudolfom 
Kusým odpovedali na množstvo rôznoro-
dých otázok.

Text a snímka Jana Škutková

OZ Biely kríž postupne  
plní svoje ciele  

Úhyn rýb na Kuchajde 
spôsobilo ochorenie  
Obyvatelia si všimli 
a upozornili, že vo 
vode Kuchajdy sa 
vyskytujú uhynuté 
ryby. O odpoveď sme 
požiadali kanceláriu 
miestnej organizá-
cie Slovenského rybárskeho zväzu Bratislava IV. 
Ako redakciu informovala jej pracovníčka pani 
Banovičová, úhyn rýb vzniká v jarných mesiacoch 
pravidelne a je normálny. Ryby na Kuchajde však 
tohto roku postihlo ochorenie, kvôli ktorému bol 
dočasne vyhlásený všeobecný zákaz lovu a zruše-
né boli aj rybárske preteky plánované na začiatok 
mája. Každé ráno sa uskutočňuje zber uhynutých 
rýb, ktoré rybári odvážajú na kontrolu do Štátneho 
veterinárneho úradu a v spolupráci s odborníkmi 
sa snažia situáciu zvládnuť.

(jš), snímka Jana Plevová

Ako si poradiť s neporiadkom?   
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Darček planéte ku Dňu Zeme  
Novomešťania všetkých vekových kategórií, ktorým čistota  

a zeleň ležia na srdci, považujú Deň Zeme za ideálnu príležitosť 
na spoločnú prácu. Už tradične sa počas jarných týždňov zapá-
jajú do dobrovoľných brigád školy, materské školy, občianske 
združenia aj iné inštitúcie. 

V sobotu 27. apríla sa do práce pustili žiaci, rodičia aj pe-
dagogickí pracovníci v škole Za kasárňou, v škole a materskej 

škole na Cádrovej a Na Revíne. Rukávy si vyhrnuli aj obyvatelia  
z okolia filiálky a z Bieleho kríža. Podporu nielen materiálnu, 
ale aj v podobe mnohých pracovitých rúk, im poskytujú zá-
stupcovia mestskej časti vrátane starostu, poslancov, pracovní-
kov miestneho úradu i EKO-podniku VPS.

(jš), snímky Jana Plevová, Jana Škutková

V škole a materskej škole na Cádrovej sa k pedagógom  
a žiakom pridali rodičia detí z Materskej školy Na Revíne.  
Sadenie, úprava drevín, ale aj upratovanie, čistenie  
a zametanie im šlo od ruky.

V škole Za kasárňou  
vznikla zdravá záhradka  
s ovocnými kríkmi, pribud-
li stromčeky, živý plot  
i kvetinové záhony. Žiakov 
potešili nové stojany na 
kolobežky, záhradný gril  
i externé knižničky. 
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Poradenské centrá S.O.S. bezplatne 
radia spotrebiteľom pri nevybavení re-
klamácie chybných výrobkov a nekvalit-
ných služieb, odstúpení od zmluvy, pri 
problémoch so zmluvami o dielo, nepri-
jateľnými zmluvnými podmienkami, ne-
kalými praktikami či inými problémami 
z oblasti spotrebiteľskej ochrany. Zodpo-
vedia otázky spotrebiteľov a v prípade 
mimosúdneho riešenia ich v komuniká-
cii s predajcami či inštitúciami aj aktívne 
zastupujú. Bezplatné poradenstvo posky-
tujú osobne, mailom i telefonicky. 

V Bratislave nájdete kontaktné miesto 
na Grősslingovej ul. 4, VI. poschodie, 
kanc. 618. S odborníčkou Ing. Soňou 
Ďurčovou sa tu môžete poradiť v ponde-

lok od 12. do 16. h, v stredu od 8. do 12. h 
a vo štvrtok od 10. do 18. h, po dohode aj 
v iných hodinách (kontakt 0948 228 633, 
sona.durcova@sospotrebitelov.sk).

Problémy spotrebiteľov sa v roku 2018 
najčastejšie týkali finančných služieb – 
bankových a nebankových úverov či po-
istenia. Druhú veľkú skupinu podnetov 
tvoria reklamácie obuvi. Nasleduje elek-
tronika, najmä reklamácie mobilných 
telefónov a počítačov, problematické 
zmluvy o dodávke elektriny a plynu, pre-
daj mimoprevádzkových priestorov, sta-
vebné a remeselné práce, zmluvy o dielo, 
reklamácie nábytku, zájazdov a cestov-
ných služieb. Rastie aj počet reklamácií 
motorových vozidiel. 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov po-
skytuje aj špecializované poradenstvo 
predajcom a poskytovateľom služieb, 
seniorom a zdravotne hendikepovaným. 
Minulý rok zorganizovala jednodňový 
tréning pre zástupcov spotrebiteľských 
združení a iných vzdelávacích inštitúcií 
s názvom Pripravení na spotrebiteľské 
právo (ConsumerLaw Ready) s 20 vzdelá-
vacími workshopmi, kde malých a stred-
ných podnikateľov oboznámili predsta-
vitelia S.O.S. s európskou a slovenskou 
legislatívou na ochranu spotrebiteľa. 

Telefonické a online pora-
denstvo získate na 0944 533 011  
a info@sospotrebitelov.sk

(red)

Mestská spoločnosť OLO aj v roku 
2019 prevádzkuje sezónny zberný dvor 
v mestskej časti Bratislava–Rača na ulici 
Pri Šajbách. Bude otvorený do 30. no-
vembra 2019, vždy v utorok a vo štvrtok 
od 11. do 18. h a v sobotu od 8. do 15. 
h s výnimkou štátnych sviatkov. Zberný 
dvor v Rači môžu využívať aj obyvatelia 
ďalších dvoch mestských častí Bratisla-
va-Nové Mesto a Bratislava-Vajnory. 

Zberný dvor je určený pre pôvodcov 
komunálneho odpadu, ktorí sú zapo-
jení do systému množstvového zberu 
komunálneho odpadu v Bratislave. Pod-
mienkou vstupu je preukázanie trvalého 
alebo prechodného pobytu v uvedených 
troch mestských častiach, prípadne pre-

ukázanie vlastníctva alebo nájmu záhra-
dy, vyplnenie formulára návštevníka, 
dodržiavanie pokynov zamestnancov 
zberného dvora a vstup len s vozidlom 
do 3,5 tony. Na zbernom dvore je mož-
né bezplatne odovzdať objemný odpad 
(max. objem 150 kg osoba/rok), bio od-
pad zo záhrad a zelene (max. 3 vrecia 
osoba/týždeň), papier a lepenku, sklo, 
plasty, jedlé oleje a tuky. Odpad musí byť 
vopred roztriedený. Spoplatnené je odo-
vzdanie drobného stavebného odpadu 
sumou 0,078 eura/kg. 

V roku 2018 sa na račianskom zber-
nom dvore realizovali viaceré úpravy. 
Boli zakúpené nové veľkokapacitné kon-
tajnery, váha na drobný stavebný odpad 

a špeciálny veľkokapacitný lis na plasty. 
Informačné tabule poskytujú návštev-
níkom väčší komfort a viac informácií 
o odpade, ktorý je možné na zbernom 
dvore odovzdať. Pribudol aj kamerový 
systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpa-
du mimo areálu zberného dvora. 

Spoločnosť OLO prevádzkuje tiež naj-
väčší zberný dvor v Bratislave na Starej 
Ivanskej ceste 2, ktorý ročne navštívi 
okolo 40 000 ľudí a odovzdajú v ňom 
viac ako 15 000 ton odpadu. Na tomto 
zbernom dvore je možné uložiť najviac 
druhov odpadov v hlavnom meste. Všet-
ky odpady sú pravidelne odvážané na 
ďalšie zhodnotenie. 

(ts)

Kde nájdu dobrú radu spotrebitelia   

Sezónny zberný dvor v Rači  

Obyvatelia  
nových domov 
z okolia filiálky 
patria medzi 
Novomešťanov len 
krátko, no aj oni 
prišli vyjadriť svoj 
vzťah k okoliu.
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Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava III upo-
zorňuje majiteľov rodinných domov, aby si riadne zabezpečili 
svoje príbytky. V posledných týždňoch bolo v Bratislavskom 
kraji zaznamenaných viacero krádeží vlámaním do rodinných 
domov. Páchatelia vstúpili do rodinných domov zo zadnej časti 
domu a vnikli do objektu po vypáčení dverí alebo okna. Zvlášť 
ohrozené sú domy, ktoré sa nachádzajú v okrajových častiach 
alebo v menej osídlenej zástavbe. 

Polícia odporúča:
• Dbajte na technické zabezpečenie objektu – napr. alar-

mom, bezpečnostnou kamerou a pod.
• Ak je to možné, nevykonávajte pravidelne tie isté činnosti, 

napr. pravidelné nákupy v určitom čase, pravidelné dovolenky 
v tom istom čase, odchod každý piatok mimo domu a pod. 

• V prípade, že odchádzate na viac dní, požiadajte susedov  
o občasnú vizuálnu kontrolu vášho domu. 

• Všímajte si osoby, ktoré „niekoho hľadajú“, napr. sťahova-
ciu službu, v prípade, že nemáte poznatky o tom, že sa budú 
vaši susedia sťahovať. Buďte opatrní, ak niekto tvrdí, že nieko-
ho hľadá a zazvoní na zvonček. Je možné, že zazvonením len 
upozorňuje páchateľov, ktorí sú už v dome (takýto prípad sa 
už vyskytol).

• Páchatelia si vždy zisťujú dôležité informácie, aby spoznali 
váš životný štandard, zvyky, majetkové pomery (šperky, ktoré 
nosievate, vozidlá vyššej triedy, zabezpečenie objektu, z ktoré-
ho je možné usúdiť majetkové pomery a pod.).

• Používajte žalúzie, rolety či závesy, aby nebolo možné vi-
dieť do vášho interiéru.

Ak si neviete rady alebo máte podozrenie, prípadne 
strach, neváhajte informovať políciu na telefónnom čís-
le 158.

(PZBA III)

Predíďte vlámaniu do rodinného domu  

HYUNDAI CENTRUM BORY, Lamač 6833, pri Bory Mall, Bratislava 
HYUNDAI CENTRUM RAČIANSKA, Račianska 69, Bratislava 
HYUNDAI CENTRUM PETRŽALKA, Panónska cesta 32, Bratislava 
+421 2 49 300 200, hyundai@autopolis.sk

Keď chcete výkon aj štýl 
i30 Fastback N Line

S bonusom až 

1 900 €

Kombinovaná spotreba: 4,6 – 8,3 l/100 km, emisie CO2: 120 – 188 g/km. Foto je ilustračné. Hyundai 5-ročná záruka 
bez obmedzenia poču najazdených km sa vzťahuje len na vozidlať Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného 

predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Hyundai i30 Fastback prináš�a eleganciu� športovosť� aj vysoký� vý�kon. 
 
Je na vás, či zostanete verní nadčasovej elegancii, zatúžite po skutočnej športovej emoócii alebo dokonca po brutálnom výkone s fantastickým zvukovým prejavom. 
Na výber máte: 
 
• elegantný i30 Fastback, 
• športovo ladený i30 Fastback N Line, 
• vysokovýkonný i30 Fastback N. 
 
Krásne päťdverové kupé, ovenčené viacerými prestížnymi oceneniami za dizajn, môžete mať s päťročnou zárukou bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov a s výhodným financovaním.  
 
Príďte na testovaciu jazdu alebo požiadajte o cenovú ponuku na www.autopolis.sk

H-ap-185_164-hlas.qxp_Layout 1  02/05/2019  13:28  Page 1
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Akademik Ladislav Dérer (1897 – 
1960) bol profesorom vnútorného lekár-
stva, členom Československej akadémie 
vied a zakladajúcim členom Slovenskej 
akadémie vied, významným vedcom  
a vysokoškolským učiteľom. Takmer po 
celý svoj profesionálny život pôsobil na 
internej klinike Fakultnej nemocnice 
Univerzity Komenského v Bratislave. 
Výnimkou bolo obdobie druhej svetovej 
vojny a posledné roky života, keď sa ve-
noval vedeckej práci v Slovenskej akadé-
mii vied.

Ladislav Dérer patrí medzi zaklada-
teľov slovenského interného lekárstva, 
pre ktoré vychoval celý rad odborníkov. 
Svojim žiakom vypracoval programy  
a načrtol životný plán odborného rastu 

v oblastiach, ktoré do toho času neboli 
rozvinuté. Aj preto odborná verejnosť 
právom hovorí o „Dérerovej škole“. Pri-
činil sa o zlepšenie zdravia obyvateľov, 
rozvoj a vybudovanie materiálnej zák-
ladne slovenského zdravotníctva. Profe-
sor Dérer učil svojich medikov, aby pri 
posudzovaní stavu pacienta brali do úva-
hy jeho rodinné aj pracovné prostredie  
a pozorne vnímali súvislosti. V tom čase 
nebola k dispozícii taká široká škála lie-
kov ako je v súčasnosti, preto dôležitou 
súčasťou terapie bola diéta a správne 
stravovanie.

Významné úspechy i medzinárodný 
ohlas dosiahol na poli vedeckého báda-
nia. Rozvíjal bohatú publikačnú činnosť, 
z ktorej často cituje svetová literatúra. 
Z množstva odborných a vedeckých 
publikácií a vysokoškolských učebníc 
spomeňme aspoň niektoré. I dnes je 
cenným informačným prameňom od-
borná monografia z oblasti propedeuti-
ky, kde sa okrem iného venoval význa-
mu ošetrovateľstva. V roku 1929 vydal 
ako spoluautor Klinickú fyziológiu krvi,  
s kolektívom spoluautorov napísal knihu 
Správna výživa zdravých a chorých. Spo-
ločne s MUDr. Sečanským získali v roku 
1950 slovenskú národnú cenu za publi-
káciu Zdravoveda. 

Akademik Dérer sa zaslúžil o vznik Slo-
venskej internistickej spoločnosti, ktorá 
sa stala fórom domácich a zahraničných 
odborníkov a reprezentantom výsled-
kov slovenského vnútorného lekárstva. 
S jeho menom je spojená aj história 
Ústrednej lekárskej knižnice v Bratisla-
ve, o ktorej vytvorenie sa pričinil s profe-
sorom MUDr. Gejzom Bárdošom. 

Život výnimočného odborníka pre-
trhla predčasná smrť vo veku 63 rokov. 
Na jeho počesť usporadúva Slovenská 
internistická spoločnosť každý rok Dére-
rov memoriál a udeľuje Dérerovu cenu 
za prácu v oblasti internej medicíny.

Nemocnicu na Kramároch postavili  
v roku 1968 a profesorovi žiaci presadili, 
aby dostala názov Nemocnica akademi-
ka Ladislava Dérera. Rovnako nesie jeho 
meno neďaleká bratislavská ulica.

Odborné pramene podrobne zazna-
menávajú profesorovu prácu a dielo. 
Trochu viac zo súkromia nám poroz-
prával MUDr. Werner Scholz, synovec  
„z druhého kolena“:

„Otec Ladislava Dérera bol advoká-
tom v Malackách, patril k veľkým ná-
rodovcom a v tomto duchu vychovával 
aj svoje deti. Založil a financoval školu, 
ktorá neskôr dostala jeho meno. S man-

želkou Paulou mali päť dcér a štyroch 
synov, pričom v rodine panovala úplná 
náboženská tolerancia. Chlapci boli 
evanjelici po otcovi, dievčatá katolíčky 
podľa mamy. Obaja manželia boli veľ-
mi rozhľadení...“

Dérerovská rodina bola bohatá na 
osobnosti, potomkovia väčšinou študo-
vali medicínu alebo právo. Verejnosti je 
známy starší brat Ivan, ktorý sa stal mi-
nistrom školstva za prvej českosloven-
skej republiky. Ester Šimerová Martinče-
ková, dcéra sestry Oľgy, je považovaná 
za prvú dámu slovenského moderného 
maliarstva.

„Moji rodičia žili v spoločnom dome  
s ďalším z bratov, s očným lekárom pro-
fesorom Jozefom Dérerom. Oftalmológ 
Jozef a internista Ladislav mali spoloč-
nú ordináciu na Poštovej ulici (v dome, 
kde bolo neskôr hračkárstvo Červená 
Čiapočka, na to si ešte mnohí Bratislav-
čania spomenú). Dostať sa k nim na vy-
šetrenie však nebolo jednoduché, dlho 
sa čakalo, obaja boli veľmi vychytení 
odborníci,“ spomína pán Scholz. „Mama 
pracovala ako sestrička u Jozefa, s ním 
som aj ja viac komunikoval počas štú-
dií. Strýko Ladislav bol náročný na 
seba aj na iných, no zároveň nesmier-
ne pokojný, seriózny a láskavý človek. 
Doslova žil pre svoju rodinu, kliniku 
a ordináciu. Za manželku si vzal kole-
gyňu, detskú lekárku z nemocnice na 
Bezručovej ulici. S ich deťmi Michalom 
a Oľgou som sa často hrával. Obaja sa 
stali špičkovými lekármi a za socializ-
mu emigrovali do zahraničia.“

V spomienkach doktora Scholza zosta-
lo aj to, že Ladislav Dérer nemal telefón  
a ani si ho nechcel dať zaviesť. Hovo-
rieval: „Ak niekto niečo chce, nech za 
mnou príde!“ Taktiež vraj neuznával po-
trebu auta a hneval sa, keď ho manželka 
kúpila. Radšej chodieval do práce peši...

Jana Škutková, snímky archív W. S. 
Zdroj: www.osobnosti.sk

V našej mestskej časti nájdeme niekoľko ulíc, miest alebo budov, kto-
ré sú pomenované po významných osobnostiach. Málokto však doká-
že povedať o ich zásluhách čosi viac, nanajvýš im priradíme správnu 
profesiu. Preto vám chceme priblížiť život a prácu lekára, po ktorom 
je pomenovaná najväčšia univerzitná nemocnica na Slovensku. 

Po kom je pomenovaná  
nemocnica na Kramároch?

Bratia Ivan, Ladislav a Jozef Dérerovci 



Leto sa nezadržateľne blíži – a v Novom 
Meste ho aj tento rok bude sprevádzať 
pestrá ponuka kultúrnych a športových 
aktivít. Začíname už 22. júna otvorením 
Kultúrneho leta 2019 na Kuchajde, ktoré 
bude opäť veľkolepé.

Dopoludnie od 10. h bude patriť rodi-
nám s deťmi. Čakajú na ne súťaže, tvori-
vé dielne, nafukovacie atrakcie aj bohatá 
tombola. 

V hlavnom programe zaznejú od  
15. h obľúbené rozprávkové skladby, ale 
aj najznámejšie hity skupiny Elán v poda-

ní kapely Pavúci. Spoločne to roztočíme 
so skupinou Vidiek a opäť k nám zavíta 
jedna z najpopulárnejších slovenských 
speváčok, aktuálna porotkyňa show  
The Voice Československo Jana  
Kirschner. Chýbať nebude ohňová šou, 
tombola a ohňostroj.

Vstup bude zdarma. Viac aktuál-
nych informácií nájdete na stránke  
www.banm.sk alebo na Facebooku 
(Kultúrne leto v Novom Meste). Tešíme 
sa na vás! 

Vratko Sirági, snímka Jana Plevová

Volejbalový klub Nové Mesto vznikol 
len pred dvoma rokmi a už sa nám po-
darilo druhýkrát zvíťaziť v ženskej Bra-
tislavskej volejbalovej lige (BVL). Naše 
družstvo tvoria vysokoškoláčky alebo 
hráčky, ktoré nedávno skončili vysokú 
školu. Spája nás láska k volejbalu, súťaži-
vosť a tímový duch.

Tohtoročná sezóna prebiehala od sep-
tembra do apríla. V ženskej lige súťažilo 
deväť družstiev, a to nielen z Bratislavy, 
ale aj zo Senca, Pezinka, Modry či Hamu-

liakova.  Spolu  sme odohrali 22 zápasov, 
raz u súpera a jedenkrát sme každého 
z nich privítali u nás v telocvični na ZŠ 
Cádrová na Kramároch. Napriek tomu, 
že zápasy boli veľmi kvalitné a vyrovna-
né, ligu sa nám nakoniec podarilo vyhrať 
so skvelým skóre. Prehrali sme len tri zá-
pasy a to z nás spravilo opäť víťazky BVL.

V novej sezóne chceme naďalej úspeš-
ne reprezentovať mestskú časť Bratisla-
va-Nové Mesto, ktorej touto cestou ďaku-
jeme za podporu.
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Kultúrne leto otvoríme 22. júna  
s Janou Kirschner a skupinou Vidiek

Pohár vybojovali  
novomestské volejbalistky

Presne s úderom polnoci z 12. na 13. 
apríla vyrazila skupina ultrabežcov na 
trojkilometrový lesný okruh s náročným 

stúpaním priamo popod lanovkou na 
bratislavskej Kolibe. Každý z pretekárov 
absolvoval trať toľkokrát, koľko vládal. 
Celých 24 hodín pretekov absolvovalo  
53 mužov a 6 žien. Spoločne nabehali  
1 450 kôl, čo predstavuje 4 350 km  
a 269 700 výškových metrov. Najlepší  
z mužov bol už po tretíkrát Patrik Hrotek. 
Za 24 hodín odbehol úctyhodných 49 
kôl, čo je 147 km  a 9 114 výškových met-
rov. Najlepší výkon medzi ženami podala  
Maria Amaya, ktorá zabehla 31 kôl, čo je 
93 km a 5 766 výškových metrov. Podľa 
vlastných možností a kondície sa na časť 
pretekov pridalo 227 dobrovoľných bež-
cov, ktorí spolu zabehli 886 kôl.

Minimálny štartovací poplatok pre bež-
cov predstavoval 100 eur, pričom vyzbiera-
ná suma sa stala základom finančnej zbier-
ky pre neziskovú organizáciu Plamienok. 
Športovci vyzvali Bratislavu a Slovensko, 
aby si prišli užiť atmosféru podujatia, za-
darmo sa previezli na lanovke a ušetrené 
peniažky darovali ťažko chorým deťom. 
Už v prvých dňoch sa podarilo vyzbierať  
15 571 eur. Zbierka naďalej prebieha a zapo-
jiť sa do nej môžete prostredníctvom stránky  
www.plamienok.sk/online-zbierky/
ultralanovka-pre-plamienok-2019- 
4-rocnik-21

Alexandra Královičová, snímka  
Vivafoto – Anna Viviane Fedorová

Ultrabežci ukázali veľké srdce 

Členky volejbalového družstva  
Nové Mesto
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Ilustrovaná kniha Bratislava – hľadaj a nájdi je určená 
najmenším čitateľom. Na obrázkoch nájdu známe budovy, 
historické i súčasné osobnosti hlavného mesta, pripomienky 
udalostí, ale aj strašidlá z prešporských povestí či obľúbené 
zvieratká. V úvode sa deti zoznámia s reálnymi i vymyslenými 

postavičkami, ktoré neskôr nájdu v ilustráciách Márie Nerádo-
vej. Hravou formou objavujú nábrežie Dunaja, Hviezdoslavovo 
námestie, Hlavné námestie, Bratislavský hrad či Železnú stud-
ničku. Dozvedia sa, že Hans Christian Andersen rád navštevo-
val Bratislavu a vraj u nás vymyslel rozprávku Dievčatko so zá-
palkami. Samozrejme, rozhovor s rodičom či starým rodičom 
dokáže obohatiť čítanie o ďalší dôležitý rozmer. 

„Keď sme cestovali po Európe, deti v aute s obľubou čítali 
knižku o krajine či meste, ktoré sa chystáme navštíviť. Zaba-
vili sa, ale najväčším bonusom bolo, že po príchode do cieľa 
spoznávali pamiatky a známe miesta. Keďže sa prirodzene 
zaujímali aj o mesto, v ktorom bývajú, zrodil sa nápad vy-

tvoriť knihu o Bratislave,“ spomínajú novomestské vydava-
teľky a autorky Martina Kráľová a Zuzana Revúcka. Finančné 
prostriedky na vydanie získali zbierkou cez crowdfundingový 
portál a samy sa pustili do riešenia všetkého, čo súvisí s distri-
búciou, propagáciou či predajom knihy.

Viac sa dozviete na stránke www.bratislavabook.sk, kde si 
knihu môžete objednať a zároveň stiahnuť veselé omaľovánky. 
Trom čitateľom Hlasu ju venujeme v spolupráci s vydavateľ-
stvom. Napíšte nám na adresu hlas@banm.sk, ktoré miesta 
Bratislavy považujete za najkrajšie na prechádzky s deťmi,  
a možno sa darček ujde práve vám.

Jana Škutková, snímka Matej Kmeť

Ako deti spoznávajú mesto

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

Každú stredu od 10. do 11. h 
Nordic walking

Štvrtky od 14. do 15. h 
Zážitkové čítanie pre seniorov s hrami

27. 5. od 18. do 19.30 h 
Posunkový jazyk – Pavol Roman, tlmočník v oblasti posun-
kového jazyka, porozpráva o tajomstvách tohto špecifického 
druhu reči

17. 6. od 18. do 19. h 
Zdravá výživa s výživovou poradkyňou Zdenkou Havettovou 

Viac informácií o programe na tel. č. 0907 977 211. 
Zmena programu vyhradená.

Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977

Oprava a čalúnenie nábytku: sedačky, starožitný nábytok, nové výrobky 
na objednávku. Čalúnnictvo Jozef Rusnák, Vajnorská 89, Bratislava.  
0902 757 644

INZERCIA

ORGANIZUJE  DENNÝ  TANEČNÝ  TÁBOR 
S VÝUKOU KLASICKÉHO TANCA

PRE DETI OD 7 - 14 ROKOV
TERMÍNY:  8.-12. JÚLA  a 19.-23. AUGUSTA 2019

0903 444 320, tutu@skolabaletu.sk 

www.skolabaletu.sk

TUTU tabor inzercia 91x61-2019 print:Sestava 1  15.4.2019  
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Učitelia a žiaci Obchodnej 
akadémie na Račianskej ulici 
majú radosť z nového špor-
tového areálu, ktorý bude 
slúžiť nielen škole, ale aj ve-
rejnosti. Jeho rekonštrukciu 
v hodnote približne 350 000 
eur zrealizoval Bratislavský 
samosprávny kraj. K dispozí-
cii sú tri bežecké dráhy, doskočisko, multifunkčné ihrisko, 
zariadenia na cvičenie, rovnako šatne a sociálne zariadenia. 
Jedným z prvých podujatí sa tu koncom apríla stal študent-
ský olympijský deň, počas ktorého si žiaci zmerali sily vo 
florbale, futbale, behu, štafete a skoku do diaľky. 

Mária Mydlová, snímka Monika Kováčová

Školské športovisko  
využijú aj obyvatelia  



Pozývame

 

STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA- 
NOVÉ 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

13. a 27. 6. 2019, štvrtok 18. h
Kryštálové misy – meditačný,  
relaxačno-liečivý koncert 

15. 6. 2019, sobota 17. h
Funny a kamaráti PREMIÉRA – nový interaktívny 
program pre deti, veľká show a skvelá zábava.  
Tešiť sa môžete na Funny a jej kamarátov –  
zvieratká Gugu, Lulu, Žužu, Joja a Doda.  
Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal.

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h, 
živá hudba 60. – 90. rokov, žrebovanie vstupeniek. 
 8. 6. 2019 HS SATURN 
 16. 6. 2019 HS COLOR     
 22. 6. 2019 HS CHARLIE BAND
 29. 6. 2019 HS PARTY TIME

KLUBOVÉ PODUJATIA

Každý pondelok, 18. h 
Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu – začiatočníci, 
vstup voľný 
6. 6. 2019, štvrtok 16. h
Klub Patchwork – stretnutie klubu ručných prác
25. 6. 2019, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov 
a záujemcov o odborné poradenstvo 
28. 6. 2019, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia – pre záujemcov 
o zdravú výživu

VÝSTAVY

4. 6. až 15. 6. 2019
Výstava prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ 
Hálkova 
18. 6. až 29. 6. 2019
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov –  
autorská výstava členov ateliéru

VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ) 

8. 6. 2019, sobota 8. – 12. h
VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto 
potrieb, hudobných nástrojov, železničných, 
automobilových, leteckých modelov a pod.

15. 6. 2019, sobota 8. – 12. h
VSZ mincí, pohľadníc, bankoviek, odznakov, 
vyznamenaní, etikiet, filatélie, plagátov, kníh, 
gramoplatní 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  

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

3. 6. 2019, pondelok 19. h 
Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho 
hosťami s podtitulom „Pocta Štefánikovi“ – 
hudobno-dramatická kompozícia k 100. výročiu 
úmrtia M. R. Štefánika

KLUBOVÉ PODUJATIA

12. a 26. 6. 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. 


