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Postavíme novú škôlku na Teplickej ulici
ZŠ Kalinčiakova má najmodernejšie športoviská
Ušný chirurg varuje pred šmejdmi

Milí čitatelia,

Čo chýba slovenským
učiteľom?
str. 6

zdá sa mi, že dvakrát v roku vyvoláva reklama
mimoriadnu nevôľu u veľkej časti obyvateľstva.
Raz, keď vianočné melódie a ozdoby naplnia obchodné centrá div nie v polovici jesene. A druhý
raz, keď sa v auguste objavia v uliciach bilbordy
s nápismi „Hurá do školy!“ Nejeden žiačik si vtedy
povzdychne, ako rýchlo zabúdajú dospeláci na svoje detstvo. Dúfajme, že posledné letné týždne nám
doprajú ešte trochu oddychu a slniečka, aby sme sa
pred novým štartom dostatočne zregenerovali.

Športová poradňa
pre rodičov

V mnohých školách a škôlkach našej mestskej časti pracovali cez prázdniny čaty stavbárov a remeselníkov, aby deťom pripravili zdravšie a modernejšie prostredie. My zasa v septembrovom čísle Hlasu už tradične
venujeme viacero príspevkov vzdelávaniu, možnostiam športovania alebo rozvíjania talentov mladých ľudí. Či už nasmerujete svojich potomkov k basketbalu, plávaniu, tenisu, joge alebo inej aktivite, pomôžete im
nájsť zmysluplný spôsob uplatnenia ich schopností, zdravého vybitia prebytočnej energie, ale aj vytvorenia nových kamarátskych vzťahov.
V obľúbenej rubrike Potulky históriou pripomíname významného slovenského vedca i umelca Samuela Mikovíniho. Zaslúži si to, zanechal po
sebe naozaj veľký kus práce. Veríme, že si naň spomeniete, keď si po ulici
s jeho menom pôjdete oddýchnuť do parku na Račianskom mýte.
Do pozornosti odporúčame aj rozhovor s ušným chirurgom profesorom Jurajom Klačanským. Tento špičkový odborník dokáže hovoriť
o všetkom, čo sa spája s našimi ušami a sluchom, jasne, zrozumiteľne,
a pritom s humorom.
Napokon vás srdečne pozývam na podujatie pripravené na záver nášho Kultúrneho leta. Potešia vás koncerty Emmy Drobnej a skupiny Polemic, bohatý detský program, výborná country kapela pri vatre aj tradične veľkolepý ohňostroj.
Takže čoskoro dovidenia!
Rudolf Kusý
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Sima valcuje hip-hopovú scénu
a páčila sa aj novomestskému
publiku.
Atmosféru Kultúrneho leta
zachytila Jana Plevová

Chorejú nám predzáhradky
Pred rodinnými domami bývali u nás tradične
predzáhradky plné kvetov. Najmä v radovej zástavbe, kde mali dostatočné rozmery na to, aby v nich
domáci predviedli svoje záhradnícke umenie. Prechádzka takou uličkou pohladila človeku všetky
zmysly – ako na obrázku od našej čitateľky. Nečudo, že dnes mnohí vravia: „Škoda, že predzáhradky
miznú“. Je to čosi ako nákaza... Najprv sa bez stopy
stratí plot, potom záhony. Nanajvýš nejaká popínavka skazu prežije, ak rástla kdesi pri domovom múre.
Pribudne betónová plocha a nakoniec hlavný hrdina – automobil. Niektorí ho chcú predviesť svetu,
iní vravia, že ani prístrešok nemajú kde postaviť.
A tak sa nám menia nielen centrá, ale aj okrajové
štvrte, postupne sú čoraz menej zelené... škoda.

Pomoc mládeži aj
mnohodetným rodinám
Športovanie detí, oprava škôlky, pomoc ľuďom bez domova.
Tam všade smeruje finančná podpora našej mestskej časti,
o ktorej rozhodlo novomestské zastupiteľstvo na svojej júnovej
schôdzi.
Futbalový Novomestský športový klub
1922 pôsobí úspešne na celoslovenskej
úrovni hneď vo viacerých kategóriách
– od detí, dorastencov až po dospelých
a výborne reprezentuje aj tím žien. Klubu, ktorý má registrovaných 450 športovcov a funguje len na amatérskej báze,
sa darí vytvárať hráčom dobré podmienky aj vďaka podpore mestskej časti. Veľký priestor dostáva mládež – NMŠK má
v týchto vekových kategóriách dokon-

ca viac tímov a hráčov ako prvoligové
kluby. Miestne zastupiteľstvo schválilo futbalistom ďalšiu dotáciu vo výške
22 500 eur. „Všetky prostriedky budú
použité na chod a rozvoj klubu, údržbu
hracích plôch, organizovanie majstrovských zápasov a turnajov,“ spresnil prezident NMŠK Marian Beliansky.
Poslanci schválili aj dotáciu pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko,
ktorá pomáha ľuďom bez domova. Suma
3 000 eur sa použije na prevádzku útulku a zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, ktoré slúžia chorým ľuďom bez domova. Z peňazí sa nakúpi zdravotnícky
a hygienický materiál, strava a výživové
doplnky pre chorých klientov.
Nové Mesto rieši aj vážnu situáciu na
Kolibe – v dôsledku zmeny odtokových
pomerov podzemných vôd a prívalových dažďov začala do priestorov kotolne a tried Materskej školy na Jeséniovej
zatekať voda. Havarijnú situáciu bolo

Na Teplickej vybudujeme
novú škôlku
V Novom Meste vyrastie nová materská škola pre sto detí. Mestská časť vyhlásila v júli verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý ju na Teplickej ulici postaví.
V materskej škole vzniknú štyri triedy,
jedáleň pre 50 detí, v ktorej sa deti budú
stravovať v dvoch skupinách. Všetky
vnútorné a vonkajšie priestory sú navrhované v bezbariérovej úprave.
Predpokladané náklady na vybudovanie škôlky sú takmer 800 000 eur, presná suma však vzíde z verejného obstarávania. Výstavba škôlky bude financovaná
najmä z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Ďalšou zložkou financovania bude štátny rozpočet a peniaze mestskej časti.

Vďaka tomuto projektu sa podarí zvýšiť kapacity v obecných materských
školách v Novom Meste. „V priebehu niekoľkých rokov sme skoro všetky naše
škôlky zrekonštruovali, deti sa môžu
hrať v bezpečných a zmodernizovaných
interiéroch aj ihriskách. Najdôležitejšie
je, že každý rok v škôlkach vytvárame
deťom nové miesta a triedy,“ informoval starosta Rudolf Kusý. Za uplynulých
osem rokov pribudli v Novom Meste dve
nové materské školy, ďalším dvom škôlkam pribudlo poschodie a ďalšie dve sa
rozširovali. Vďaka tomu sa počet miest
v škôlkach zvýšil o 33 percent.
Marek Tettinger

potrebné riešiť neodkladne, preto zastupiteľstvo schválilo 108 000 eur z rezervného fondu na opravu.
Rodiny s tromi a viacerými deťmi
budú aj naďalej oslobodené od mesačného poplatku, ktorý sa uhrádza za pobyt
dieťaťa v materskej škole. Zachovaním
tejto pomoci viacdetným mladým rodinám v schválenom všeobecne záväznom
nariadení prichádzajú škôlky o časť svojich príjmov, preto podľa starostu Rudolfa Kusého bude potrebné nájsť v rozpočte peniaze, ktoré škôlkam tento výpadok
vykompenzujú.
Zastupiteľstvo odobrilo aj záverečný účet mestskej časti za rok 2018.
Nové Mesto hospodárilo vlani s kladným výsledkom – so zostatkom vo výške
1 112 773,87 eura.
Prerokované materiály nájdete na
stránke banm.zastupitelstvo.eu
Ján Borčin, snímky Jana Plevová

Prázdniny pre
deti zo sociálne
slabších rodín
Nie každé dieťa má to šťastie prežiť prázdniny na peknej dovolenke.
Aj preto sa naša mestská časť každý
rok snaží spríjemniť leto deťom zo
sociálne slabších rodín a vezme ich
na týždenný pobyt do niektorého zo
slovenských rekreačných stredísk.
Tento rok nebol výnimkou. Trinásť
novomestských detí strávilo na prelome júla a augusta týždeň v príjemnom
prostredí s množstvom aktivít na Duchonke v rekreačnej oblasti Prašice.
Pobyt detí odobrila aj komisia sociálnych vecí novomestského miestneho
zastupiteľstva a bol hradený (celkovo
2 275 eur) v súlade so schváleným
rozpočtom mestskej časti na rok 2019.
(bor)
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Najmodernejší školský
športový areál v Bratislave
Naša základná škola na Kalinčiakovej ulici sa zameriava na šport a zdravý životný
štýl. Kde inde by mal preto vyrásť moderný
športový areál, ak nie práve tu? Škola sa už
môže pochváliť novým unikátnym futbalovým ihriskom s umelou trávou a chladením
či atletickou bežeckou dráhou. A to nie je
všetko.
Počas uplynulých týždňov vyrástlo
v areáli ďalšie futbalové ihrisko – so „živým“ trávnikom. Aj v tomto prípade ide
o tzv. vyvolanú investíciu v prospech Novomešťanov, ktorú vedenie našej samosprávy
vyrokovalo s investorom susedného Národného futbalového štadióna. Veľká vďaka patrí riaditeľovi školy Dušanovi Nogovi,

Miestny úrad
Bratislava-Nové Mesto,
Junácka 1, 832 91 Bratislava
hľadá pracovníka na pozíciu
referent Oddelenia životného
prostredia a územného plánovania.
Požadujeme vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra,
urbanizmus, územné plánovanie alebo
stavebníctvo.
Hlavná pracovná náplň:
- tvorba stanovísk
k investičnej činnosti,
- podávanie územnoplánovacích
informácií,
- čítanie a interpretácia územného plánu hl. m. SR Bratislavy, ako aj územných
plánov zón na území mestskej časti,
- obstarávanie územných plánov zón
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
- vypracovanie stanovísk v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
Pozícia je vhodná aj pre absolventa.
V prípade záujmu prosíme zaslať pracovný životopis na e-mailovú adresu
zuzana.lehocka@banm.sk
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ktorý dozeral na práce aj počas letných
prázdnin. „Ihrisko bude slúžiť v prvom
rade škole a trénovať a hrať na ňom zápasy budú deti z prípravky. Nové ihrisko
bude mať aj umelé osvetlenie,“ priblížil
riaditeľ Noga. Ihrisko by deti mohli začať
využívať už koncom septembra. Na Kalin-

čiakovej to však nie je ani zďaleka posledná novinka. „Čaká nás ešte rekonštrukcia
multifunkčného ihriska, vybudovanie
šatní, toaliet... Postupne vytvoríme najlepší športový areál pri základnej škole
v Bratislave,“ avizuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.  Text a snímka Ján Borčin

Leto je čas rekonštrukcií
Na viacerých miestach sa počas prázdnin opravovalo, prestavovalo či rekonštruovalo. Najmä školy sa snažia využiť obdobie, keď stavebné práce deti nevyrušujú
ani neohrozujú.
V základnej škole na Riazanskej vymaľovali cez prázdniny dve triedy a chodby do
telocvične, opravili steny, osvetlenie a tiež
nainštalovali dve interaktívne tabule. Rovnako sa podarilo zrekonštruovať učiteľské
toalety. Časť prác sa hradila z rozpočtu školy, niečo urobili svojpomocne, na niektoré
práce získala škola príspevok z externých
zdrojov.
Školáci Za kasárňou sa potešia novému
workoutovému ihrisku, ktoré vzniká na
školskom dvore pred telocvičňou. „Jeho
vybudovanie financujeme z prostriedkov vyzbieraných na podujatí Food Fest.
Príspevkom zo svojho fondu v Komunitnej nadácii nás podporil starosta Kusý
a zemné práce uhradila firma Immocap,“ informovala riaditeľka školy Monika
Hulenová. Na betónové podlažie položia
stavbári liaty tartan a doň upevnia prvky

na cvičenie, ako sú šikmá lavička, bradlá
či rebríky. Slávnostné otvorenie ihriska
naplánovali na 3. septembra a bude spojené s ukážkami cvikov predvedených
profesionálnymi trénermi. „Našu akciu
obohatí nezvyčajný program. V projekte
spoločnosti Kaufland sme vyhrali ovocie
pre deti na celý rok zdarma. Firma si vybrala našu školu na spoluprácu pri uvedení svojho projektu, a tak popri otváraní
ihriska zažijeme aj prvú donášku ovocia
spojenú s workshopmi, interaktívnymi
hrami, prednáškami o zdravej výžive,“
uviedla s potešením pani riaditeľka. (jš)
Snímka Jana Plevová

Privítali sme malých obyvateľov
Aj v júni sa mladé rodiny so svojimi najmladšími členmi stretli v Stredisku kultúry na Vajnorskej. V radoch Novomešťanov
uvítali predstavitelia samosprávy 83 mládenčekov a 71 malých
slečien. Odovzdali im finančný príspevok vo výške 200 eur
a drobné darčeky, ktoré budú pripomínať prvú oficiálnu udalosť dieťatka. Nadviazať kontakty a porozprávať sa s ostatnými
mamičkami či oteckami je rovnako dôležité. Veď prebehne len
pár mesiacov a budú spoločne objavovať najlepšie pieskoviská,
hojdačky či preliezačky na novomestských detských ihriskách.
(jš), snímky Jana Plevová

Prváci sa stali členmi
Klubu priateľov Knihomila
Prv, než sa začali letné prázdniny a deti z 1. B Základnej školy
na Sibírskej ulici opustili lavice, boli pasované za rytierov. Kráľovnej knižnice, riaditeľke Jane Sedláčkovej, prisahali na rozprávkovú knihu, že budú pravidelne čítať, a tým sa stali členmi
klubu priateľov Knihomila. Ich vychovávateľka Drahomíra Némethová prisľúbila, že bude s deťmi počas ďalšieho školského
roka pravidelne navštevovať knižnicu, aby im pomohla naplniť
prísahu. Zostáva len veriť, že obe strany svoj sľub dodržia.
Lucia Sedláčiková, snímka Jana Plevová
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Slovenskí učitelia potrebujú pomoc
Nadácia pre deti Slovenska spustila
v školskom roku 2018/19 pilotný ročník
grantovo-vzdelávacieho programu Škola
inkluzionistov. Zamerala sa na inkluzívne
vzdelávanie na bežných slovenských základných školách. Zúčastnených 20 škôl
absolvovalo ročný vzdelávací program,
v rámci ktorého sa školy zapojili do kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu.
Jeho výsledky poukazujú na znepokojivý
stav v našom školstve.
Program na podporu inkluzívneho
vzdelávania „Kto chýba?“ finančne podporili hostia 18. dobročinného Plesu
v opere sumou 254 620 eur. Jeho cieľom
bolo vytvoriť počas jedného školského
roku spolu s vedením školy, pedagógmi,
asistentmi a odbornými konzultantmi
priestor na rozvoj vzdelávania, ktoré rešpektuje individuálne potreby všetkých
detí. Súčasťou vzdelávacieho programu
bolo identifikovanie východiskovej situácie v škole a hľadanie ciest, ako prispôsobiť jej fungovanie reálnym potrebám
inkluzívnej praxe. „Publikovali sme
niekoľko desiatok rozhovorov a odborných článkov, organizovali odborné
semináre a verejné diskusie, aby sme
verejnosti ukázali, že inklúzia nepredstavuje prínos len pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
ale pre každého – pre učiteľov, deti aj
rodičov,” uviedol riaditeľ Nadácie pre
deti Slovenska Ondrej Gallo.
Každý účastník získal na obdobie jedného školského roku systematickú pomoc v podobe regionálnej konzultantky
s dlhoročnou odbornou praxou. Konzultantky programu sú odborníčky v práci
s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebami a typmi zdravotného znevýhodnenia
i v zavádzaní inkluzívneho vzdelávania.
Ich úlohou počas pilotného ročníka
bolo konzultovať situáciu v škole, identifikovať problémy, zlepšiť či naštartovať
proces inklúzie či podporovať účastníkov a ich kolegov vo vzdelávaní.

Kvantitatívny
a kvalitatívny výskum
V rámci ročného vzdelávania absolvovali školy kvantitatívny a kvalitatívny
výskum. Prostredníctvom neho skúmala
mimovládna organizácia CVEK atmosféru v školách, hodnotenie vývoja a materiálneho zabezpečenia či vzťahov medzi
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jednotlivými aktérmi (učiteľmi, rodičmi,
žiakmi). „Výskum poukázal na to, že
v zapojených školách si učitelia uvedomujú nárast počtu detí s rozmanitými
vzdelávacími potrebami a potrebu sa
tejto téme venovať. Učitelia nechcú takéto deti vylučovať zo škôl, ale zároveň potrebujú výraznú podporu pri ich
vzdelávaní. Ešte dôležitejšie je zistenie,
že deti samotné vnímajú rozmanitosť
v škole ako obohacujúcu a myslia si, že
je pre všetkých prínosom,“ hodnotí za
realizátorov výskumu Elena Kriglerová
Gallová, riaditeľka organizácie CVEK.
Prácu učiteľom komplikuje nedostatok kvalitných učebníc. Zvyčajne si
pripravujú rôzne vzdelávacie materiály
sami, čo na nich vytvára tlak. Výrazne negatívne hodnotili, že si často musia nosiť
prácu so sebou domov. Žiaci vnímajú
atmosféru v škole ako súťaživú, napätú
a stresujúcu častejšie ako učitelia. Napätie medzi učiteľmi obvykle nastáva v určitých obdobiach roka, keď sa akumuluje veľa práce (začiatok, koniec polroka,
testovanie) alebo keď sa realizuje naraz
veľa projektov a učitelia to v tej chvíli
považujú za veľkú záťaž. Kým vzťahy
s vedením a medzi učiteľmi boli hodnotené prevažne ako veľmi dobré, v prípade vzťahov s rodičmi ich za „veľmi dobré“ označilo len 15,2 % zamestnancov
školy. Ako podstatné sa ukazuje, že učitelia považujú komunikáciu s rodičmi
za veľmi dôležitú. Až 70 % zo všetkých
respondentov uviedlo, že pre efektívne
vzdelávanie detí je spolupráca s rodičmi
kľúčová. Aktívni rodičia často prinášajú
nápady na zlepšenie školského prostredia alebo vzdelávacieho procesu.
Žiaci hodnotia svojich učiteľov ako
dobrých. Viac ako štvrtina ich považuje za veľmi dobrých, ktorí veľa naučia,
a viac ako 60 % za celkom dobrých. Za
„veľmi slabých” ich považovalo z celej
vzorky len 14 % žiakov. Podobne sú vnímané aj vzťahy medzi žiakmi navzájom.
Rozhovory s učiteľmi a odbornými zamestnancami ukázali, že časté sú triedne
kolektívy, v ktorých vznikajú konflikty
a napätie. Zároveň sú deti v súčasnosti
podľa učiteľov veľmi zahltené informáciami, často prestimulované a nemajú
nikoho, kto by im vedel pomôcť, pretože
dospelí vyrastali v inej spoločenskej situ-

ácii. Mnohí rodičia sú veľmi zaneprázdnení alebo nevenujú svojim deťom toľko
času a pozornosti, ako by potrebovali.
Učitelia tiež poukazujú na to, že v školách je rozšírená šikana.

Rozmanitosť v triede i škole
Inkluzívne vzdelávanie sa netýka len
detí so zdravotným znevýhodnením. Ide
o typ vzdelávania, ktoré rešpektuje určité princípy spravodlivosti pre všetky deti
a snaží sa zapájať ich do procesu vzdelávania. V dotazníku dostali učitelia otázku, či je rôznorodosť žiakov pre školu
skôr záťaž ako prínos. Pre deti bola otázka formulovaná opačne, teda či je dobré,
ak do školy chodia čo najrozmanitejší žiaci a je to pre ňu skôr prínos. Pri učiteľoch
a odborných zamestnancoch sa ukázalo,
že na túto tému nie je úplne jednoznačný
názor. Najčastejšie rozmanitosť vnímajú
ako zaťažujúcu učitelia druhého stupňa,
ktorí sa s týmto výrokom stotožnili úplne alebo čiastočne v 60 % prípadov, kým
učitelia prvého stupňa v 48 % prípadov.
Kvalitatívny výskum ukázal, že mnohí
učitelia vnímajú rôznorodosť v triede
ako principiálne dobrú vec, avšak má
svoje limity, ktoré, ak nie sú zvládnuté,
pôsobia na učiteľa veľmi zaťažujúco. Vysoký počet integrovaných detí, najmä ak
majú ťažšie zdravotné znevýhodnenie, je
pre učiteľov zaťažujúci, ak nemajú dostatočnú podporu.
Veľmi zaujímavé je, ako na otázku odpovedali samotní žiaci. Až 60 % z nich sa
čiastočne alebo úplne stotožnilo s výrokom: „Je dobré, ak sa v triede vzdelávajú
rozmanití žiaci, je to pre nás všetkých
prínos.“ S tým, že v triedach by malo

pôsobiť viac dospelých, aby mohli reagovať na rôzne potreby detí, sa stotožnila absolútna väčšina pedagogických
zamestnancov (75 %). Postupne si však
uvedomujú dôležitosť toho, aby neboli
na triedu sami, najmä v prípadoch, keď
majú čoraz vyšší počet integrovaných
detí. Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania je považovaná táto téma za doteraz
veľmi podceňovanú, ale zároveň kľúčovú pre vzdelávanie detí. Jeden učiteľ
nemá dostatočné kapacity, zručnosti
a ani možnosti zvládať pri súčasnom nastavení a bez podpory iných odborníkov
vzdelávanie vo veľmi rozmanitej triede.
Obzvlášť v prípade, ak má vzdelávať deti
so zdravotným znevýhodnením alebo
výraznými ťažkosťami v učení.

 zdelávanie detí so špecificV
kými výchovno-vzdelávacími
potrebami (ŠVVP)
Prostredníctvom dotazníka odpovedali pedagógovia aj na otázku, či dochá-

dza k nárastu počtu detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami
v školách a kde vidia príčiny tohto javu.
Podľa 92,1 % učiteľov sa počet takýchto
detí v školách zvyšuje. Čo sa týka príčin,
viac ako tretina opýtaných si myslí, že sa
zlepšila diagnostika žiakov, ktorí majú
v učení rôzne špecifické potreby. Viac
ako štvrtina učiteľov je toho názoru, že
v porovnaní s minulosťou sú dnes školy ochotnejšie vzdelávať ich. Podľa 1/5
respondentov narastá počet takýchto
žiakov preto, lebo rodičom a deťom vyhovuje, že dostanú na základe diagnostiky úľavy a myslia, si, že je to pre nich
pohodlnejšie.
Ako najúčinnejšie opatrenia pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP vnímajú učitelia
prítomnosť pedagogického asistenta
v triede, ďalej kvalitné vzdelávacie materiály, prítomnosť odborného personálu
v škole (špeciálny pedagóg, psychológ,
asistenti učiteľa), nižší počet žiakov
v triede a individuálny plán práce so

žiakmi so ŠVVP. Prevažne ide o opatrenia, s ktorými už učitelia majú skúsenosť. Za menej účinné považujú opatrenia, ktoré sa zatiaľ až tak často vo
vzdelávacom procese neuplatňujú, ako
skupinové či blokové vzdelávanie, elektronické pomôcky, domáce vzdelávanie
atď. Ďalej učitelia formulovali potrebu
vzdelávacích materiálov, ktoré by sa dali
použiť pre žiakov so ŠVVP. Mohli by mať
podobu zjednodušených učebníc alebo
pracovných zošitov. V praxi sa už stretli
s takýmito vzdelávacími materiálmi pre
deti s poruchami zraku a sluchu. Myslia
si, že podobné vzdelávacie materiály by
bolo možné vytvoriť aj pre ďalších žiakov so ŠVVP.
Do druhého ročníka programu Škola
inkluzionistov sa prihlásilo 39 škôl zo
všetkých krajov Slovenska. 20 z nich sa
zapojí do nového ročníka a stanú sa súčasťou siete škôl na ceste k inklúzii.
Zo zdrojov Nadácie pre deti
Slovenska spracovala Jana Škutková

Športová poradňa pre rodičov
Aktuálna doba ma veľmi zlý vplyv na
naše deti a ich potreby. Majú nedostatok spánku, konzumujú nezdravé potraviny, trávia viac času za počítačom,
s tabletom či iným herným zariadením.
Omnoho častejšie sú choré, taktiež sa
nevyhnú pôsobeniu stresu. Hlavne však
majú nedostatok pohybu na čerstvom
vzduchu, či už pred domom v parku,
alebo v prírode. Dôsledkom toho je
znížená telesná zdatnosť a gramotnosť, vzrastá počet obéznych detí, detská agresivita, nesprávne držanie tela
a mnoho ďalších problémov pri vývoji.
V tomto čísle vyspovedal poslanec
Vladimír Volf šéftrénera Michala Hadidoma, ktorý sa venuje deťom v Tenisovej akadémii Edmunda Pavlíka v
priestoroch AŠK Inter v Bratislave.
Michal, od akého veku je pre deti
vhodný tenis?
Je to veľmi individuálne. Každé dieťa má iné pohybové schopnosti a zručnosti. Vo všeobecnosti je vek, keď deti
začínajú s tenisom, tie štyri roky, ale
musím podotknúť, že máme v akadémii
detičky aj tri a polročné alebo pred dovŕšením štyroch rokov.

Môže sa hocikedy na tenis prihlásiť hocikto?
Áno. Samozrejme, robíme vždy dvakrát do roka nábory tenistov koncom
marca a augusta. V prvom rade nechceme „škatuľkovať“ deti a súdiť niekoho,
že ty na to nemáš a ty áno. U nás má každý priestor naučiť sa hrať tenis na určitej výkonnosti, ktorá mu to dovoľuje.
Aké sú výhody tenisu pre deti?
Tenis nie je len o odbíjaní loptičiek.
Je aj o zdokonaľovaní základných lokomočných pohybov (behy, skoky, hody),
o rozvíjaní koordinácie a priestorového
vnímania (odhad na loptičku, vnímanie
kurtu), o rozvoji rýchlosti (zmeny smeru), vytrvalosti a sily.
Je tenis finančne náročný?
So zabezpečením kvalitného tréningového procesu, keď sa tréner venuje
maximálne štyrom deťom, sú, samozrejme, spojené určité náklady. Myslím
si však, že mesačné členské pod 100 eur
je pre rodičov prijateľné. Deti navyše
dostanú bezplatne tenisovú raketu, takže rodičia nemajú dodatočné náklady.
Má tenis aj vedľajšie výhody?
Určite áno. Šport je vo všeobecnosti
dobrý základ aj do života. Naučí vás byť

disciplinovaným, samostatným, sústredeným, vyrovnať sa s prehrou a naopak,
prijať výhru s pokorou.
Ak majú rodičia záujem o skúšobnú hodinu, ako sa môžu prihlásiť?
Pre všetkých novomestských rodičov sme pripravili špeciálnu skúšobnú
hodinu tenisu, treba len zavolať na tel.
č. 0910 950 976 alebo poslať e-mail na
adresu pavlik@headtenis.sk a povedať,
že vedia o nás z Hlasu Nového Mesta.
Michal, ďakujem za príjemný rozhovor, v ktorom si nám odpovedal na veľa
dôležitých otázok.
Do ďalšieho čísla Hlasu Nového Mesta pripravujeme rozhovor s futbalovým
trénerom z Novomestského športového klubu.
Rubriku pripravuje Vladimír Volf
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OLOmánia učí rešpektu k životnému
prostrediu už sedem rokov

Téma „odpady“ je globálna celospoločenská otázka. Ľudia sa musia zamýšľať nad dôležitosťou svojich aktivít vo vzťahu k životnému prostrediu a predovšetkým k ďalším generáciám. Pretože, ako
hovorí jeden z ambasádorov výchovno-vzdelávacieho projektu OLOmánia, filmový dokumentarista
Jaroslav Blaško, „našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.“
Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO) sa prostredníctvom projektu OLOmánia snaží deťom a žiakom zdôrazniť ich
dôležitosť v celom odpadovom reťazci. Ak
sa každý jeden z nás – a nezáleží na veku,
vzdelaní či spoločenskom postavení –
bude správať zodpovedne, môže zmeniť
myslenie tých druhých a posunúť veci

k lepšiemu. Odborníci tvrdia, že výsledky
ekologickej výchovy sa ukážu po dvadsiatich až tridsiatich rokoch, je to teda beh
na dlhé trate. Cieľom je naučiť všetkých
obyvateľov hlavného mesta, a to práve
cez deti, ako správne narábať s komunálnym odpadom, osvojiť si pojmy recyklácia,
ochrana životného prostredia, separácia
odpadu a spoločenská zodpovednosť.
Za sedem ročníkov projektu OLOmánia
sa vyzbieralo 1 049,6 tony papiera a 209,3
tony plastu.
V minulom školskom roku sa do súťaže v zbere papiera a plastov zapojilo 116
základných, materských a špeciálnych
škôl. Počas obdobia realizácie projektu
pripravili organizátori pre deti takmer 50
podujatí. Filmový festival je potešením očí
a mysle, OLO art je oslavou umenia z recyklovaného odpadu, exkurzie sú nielen
výletom, ale tiež sledovaním recyklácie
v praxi a vyvrátením pochybností o tom,
či má naozaj zmysel triediť odpad. Bonusy

OLOmánie – návšteva bratislavskej ZOO či
absolvovanie mobilnej dopravnej výchovy
potešili každého účastníka projektu. Tento rok bola OLOmánia poctená spoluprácou s organizátorom majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji. Účastníci vo vypísanej
súťaži dokázali, že im ekologické témy nie
sú ľahostajné a ich odmenou bolo 60 lístkov na hokej.

(red), snímka OLO

Škola rozvíja talenty
Talent je charakterizovaný ako vlastnosť človeka spojená s rozvojom špecifických schopností a predpokladov na výnimočnú realizáciu určitej činnosti. Vieme,
že talent je len časť úspechu, ktorý musí
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byť doplnený systematickou, cieľavedomou a dlhodobou činnosťou, tréningom
či štúdiom. Z týchto dôvodov je významná výchovno-vzdelávacia práca škôl, aby
konkrétne talenty žiakov podporovali,
oceňovali a rozvíjali ako súčasť komplexného rozvoja ich osobností. Nielen počas
vyučovania, ale aj mimo neho – v športových, kultúrnych, prírodovedných, technických či iných záujmových krúžkoch,
ktoré v nadväznosti na školu rozvíjajú obsahové naplnenie voľného času.
Rad talentovaných žiakov v rozličných oblastiach má aj Základná škola
s materskou školou na Odborárskej
ulici v Bratislave. Za úspešnú činnosť,
školské výsledky a reprezentáciu im poskytla odmenu formou poznávacieho
zájazdu spojeného s návštevou firmy
Petrus, ktorá produkuje ručne vyrába-

ný papier v Prietrži-Podhorí, a mohyly
generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Žiaci sa oboznámili
s technológiou ručnej výroby papiera
a mohli si vlastnoručne vyrobiť papiero-
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Dôležitou súčasťou práce s nadanými
deťmi je aj ich priebežné zapájanie sa
do súťaží či kultúrnych podujatí, k akým
patrí aj otvorenie Kultúrneho leta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Kuchajde. Predstavili sa na ňom žiačka piateho ročníka Sofia Vaceková, majsterka
Slovenska a Česka v gymnastike, žiačka
2. ročníka Viktória Lajchová, majsterka
sveta v tanci URBAN DANCE, výborní

karatisti Peter a Alexandra Šutákovci,
bratia Marenčíkovci, ktorí sú úspešní
v medzinárodných súťažiach v bikrose,
a rad ďalších. Ich talenty sú podporované a rozvíjané nielen rodičmi, trénermi
a učiteľmi, ale predovšetkým ich vlastnou usilovnosťou a cieľavedomou prácou.
Ľubica Daneková,
ZŠ s MŠ Odborárska

Skupina ENGIE od júla prevádzkuje tepelné
hospodárstvo v bratislavskom Novom Meste
Spoločnosť TERMMING, člen Skupiny ENGIE,
získala v júni tohto roku projekt prevádzky tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Od 1. júla prevzala do prevádzky
všetky technologické zariadenia. Skupina
ENGIE sa v rámci modernizácie tepelného
hospodárstva zaviazala preinvestovať v prvých
piatich rokoch prevádzky vyše 4,5 milióna eur.
S kupina ENGIE poskytuje široké portfólio komplexných služieb v oblastiach
energetiky, správy nehnuteľností a inštalácie technológií. Na Slovensku patrí
k najväčším privátnym výrobcom tepla.
Spoločnosť TERMMING podpísala 14. júna 2019 so zástupcami mestskej časti Nové Mesto koncesnú zmluvu na zabezpečenie
prevádzky tepelného hospodárstva. „Teší nás, že sa nám po niekoľkomesačnej práci našich odborníkov na energetiku podarilo
pripraviť ponuku, vďaka ktorej sme získali projekt prevádzky
a modernizácie tepelného hospodárstva. Vážime si dôveru, ktorú do nás vložili poslanci mestského a miestneho zastupiteľstva,
a urobíme všetko pre to, aby sme pre obyvateľov Nového Mesta
zabezpečili bezpečnú a stabilnú dodávku energie,“ hovorí Róbert
Ruňanin, riaditeľ divízie obchodných činností ENGIE Services.
Súčasťou koncesnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na 20 rokov,
je aj modernizácia vykurovacieho systému v celkovej hodnote
4,5 milióna eur. „Na základe výsledkov nášho auditu sme pripravili investičný plán, v rámci ktorého budeme rekonštruovať nielen rozvody tepla, ale aj samotné zdroje tepla, technické
a technologické zariadenia. Vzhľadom na celkový technický
stav vykurovacieho systému bude väčšina investičných prostriedkov použitá najmä na modernizáciu rozvodov. Náš návrh
zohľadňuje požiadavky odberateľov a jeho cieľom je zefektívniť
výrobu a distribúciu energie,” vysvetľuje Miroslav Pajchl, riaditeľ
úseku energetiky ENGIE Services.
Spoločnosť TERMMING v júli prevzala všetky objekty a technologické zariadenia a začala s ich prevádzkou. Podľa zmluvy bude
v súlade s platnou legislatívou zabezpečovať ich údržbu, servis
a revízie. „V letnom období bolo naším hlavným cieľom pripraviť celý systém tepelného hospodárstva na nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu. Ďalším krokom bude pripojenie tepelných zdroRÉFÉRENCES COULEUR
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jov na Centrálny dispečing ENGIE (24/7), vďaka čomu budeme
môcť promptne a operatívne reagovať na akýkoľvek problém
v systéme,“ hovorí Miroslav Pajchl.
Skupina ENGIE v Bratislave prevádzkuje tepelné hospodárstva
aj v ďalších mestských častiach – Ružinov, Rača, Vrakuňa a Staré Mesto. Vďaka tomu bude môcť využiť synergické prepojenie
prevádzky tepelného hospodárstva v Novom Meste s ostatnými
prevádzkami centrálnych vykurovacích systémov v susedných
mestských častiach.
„Sme presvedčení, že vďaka našim dlhoročným skúsenostiam
s poskytovaním služieb z oblasti energetiky, vysokou odbornosťou našich zamestnancov, mnohým podobným, úspešne zrealizovaným projektom a tiež využitím najmodernejších technológií sme viac ako pripravení splniť náš prvoradý cieľ, ktorým je
bezpečná, stabilná a efektívna dodávka energií pre obyvateľov
Nového Mesta,“ uzatvára Roman Doupovec, generálny riaditeľ
ENGIE Services.
Viac informácií o Skupine ENGIE: www.engie.sk

Skupina ENGIE na Slovensku
(výroba, distribúcia a predaj tepla)
• 17 tepelných hospodárstiev
• 459 tepelných zdrojov
• 175 km rozvodov
• Celkový inštalovaný výkon: 410 MW
• Predané teplo: 629 000 MWh
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vé hárky. Zároveň získali nové poznatky
o živote a práci najväčšieho Slováka generála Štefánika. Dozvedeli sa o súvislostiach, motívoch a postupoch výstavby
mohyly, v ktorej je pochovaný nezabudnuteľný hrdina slovenského národa.
Lebo aj jeho život, výsledky vedeckej, vojenskej, diplomatickej i politickej aktivity
môžu byť mnohým talentovaným žiakom
príkladom.
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Vedci skúmajú, ako predĺžiť zdravý vek seniorov
Priemerná dĺžka života Slovákov je takmer 74 rokov, avšak priemerná dĺžka „zdravého života“ Slovákov
je 54,5 roka u mužov a 57 rokov u žien. V rebríčku zdravia seniorov sa v rámci EÚ za nami umiestnili
už len Litva, Maďarsko, Lotyšsko a Rumunsko. Slovensko sa tak spolu s týmito krajinami podľa Eurostatu nachádza na konci rebríčka dožívania v zdraví. Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave
a Viedenskej univerzity chcú práve preto zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle.
Zdravý životný štýl vrátane stravy a fyzickej aktivity prispieva k výraznému zníženiu chronických ochorení a k zvýšeniu
kvality života vrátane duševného zdravia. Neustály nárast strednej dĺžky života
v strednej Európe, sprevádzaný chorobami spojenými s vekom, predstavuje spoločensko-ekonomickú výzvu, ktorá bude
v budúcnosti znamenať pre zdravotníctvo
výraznú finančnú záťaž. „Práve preto je
nutné zvýšiť povedomie seniorov a budúcich seniorov o výžive a strave a rovnako
tak aj odborného personálu a všetkých
ľudí, ktorí seniorov podporujú v ich životnej situácii,“ hovorí zodpovedná riešiteľka
projektu za slovenskú stranu Jana Muchová z Univerzity Komenského.

Výsledkom projektu Výživa a zdravé
starnutie (Nutriaging) bude vybudovanie
dvoch nových laboratórií so špičkovým
prístrojovým vybavením na definovanie
markerov starnutia, pomocou ktorých sa
bude monitorovať vplyv niektorých živín
(proteínov, vitamínu D a omega-3 mastných kyselín), ako aj fyzickej aktivity na

zdravie seniorov. V spolupráci s partnermi
z Viedenskej univerzity sa budú stanovovať
markery starnutia na viacerých úrovniach
– na úrovni experimentálnych modelov
a na humánnej úrovni.
Projekt by mal pomôcť najmä seniorom,
ale aj profesionálnemu personálu (lekárom, fyzioterapeutom, ošetrovateľom)
v uplatňovaní nových poznatkov o vplyve životného štýlu v praxi. Riziká spojené
s nezdravým starnutím sa snažia eliminovať najmä zavedením poznatkov do sylabov budúcich lekárov, odborníkov na výživu, fyzioterapeutov, geriatrov a lekárov
prvého kontaktu. Výstupmi budú aj návody na „zdravé starnutie“, letáky, príručky
a prednášky. 
(ts)

Opäť sa prihovárame jubilantom
V Hlase Nového Mesta sme vás už
viackrát informovali o slávnostnom
stretnutí jubilantov. Aj 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 pri malom
darčeku, občerstvení a peknom kultúrnom programe strávime príjemné slávnostné chvíle. Najstaršieho z jubilantov
navyše vždy čaká milé prekvapenie.
Peknú tradíciu chceme zachovať, avšak z dôvodu zmeny legislatívy nemôže Stredisko kultúry poslať jubilantom
osobnú pozvánku bez toho, aby od nich
malo predchádzajúci písomný súhlas.
Preto sa na vás, milí Novomešťania,
opätovne obraciame s prosbou o spo-

luprácu. Ak ste jubilujúci obyvateľ s trvalým pobytom v Novom Meste a máte
záujem o podujatie, prosím, vyplňte
priloženú prihlášku a pošlite (alebo prineste) ju na adresu: Stredisko kultúry,
Vajnorská 21, 831 03 Bratislava. Využiť
môžete aj odkazovač na telefónnom čísle 02/44 37 37 82 – po vypočutí odkazu
a zaznení tónu nám nadiktujete meno,
priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a my vám pozvánku na
oslavu jubilantov pošleme priamo do vašej poštovej schránky. Ak viete o niekom
(rodinný príslušník, sused alebo známy),
kto sa onedlho jubilantom stane, dajte

mu prosím vedieť, aby tiež mohol vyplniť prihlášku alebo zavolať.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0903 929 244,
prípadne 02/44 37 37 60.

Prihláška na verejnú gratuláciu
Meno a priezvisko: ..............................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................
Dátum narodenia: ................................................................................................................................
Označte termín najbližší k vášmu jubileu:
£ 25. 9. 2019 o 15. h

£ 27. 11. 2019 o 15. h

Dňa: ................................................
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.................................................................
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.“

Jesenné upratovanie je za dverami
Veľkoobjemové kontajnery na odstránenie väčšieho odpadu z domácností
budú v rámci jednotlivých obytných
štvrtí pripravené počas októbra. Veľké
predmety treba rozobrať na jednotlivé

diely a odpad uložiť výlučne do kontajnera. Je zakázané umiestniť do nich elektrospotrebiče a elektronické prístroje,
chemické látky, oleje, ropné látky a ich
obaly, akumulátory, motory, stavebný

odpad, ako aj recyklovateľné materiály,
ako sú papier, sklo a plasty. Kontajnery
budú pristavené podľa harmonogramu
vždy v čase od 10. do 17.30 h.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
ulica
1. Teplická
2. Sliačska ul.
3. Za kasárňou
4. Ovručská ul.
5. Ľudové námestie
6. J. C. Hronského
7. Muštová
(prvá križovatka od Sliačskej)
8. Pri Bielom kríži
9. Varšavská
10. Unitas, Šancová 23
11. Družstevná
12. Škultétyho – Plzenská
13. Bartoškova – Športová
14. Mestská – Osadná
15. Čsl. parašutistov
16. Jeséniova

stojisko
roh Sliačskej
konečná MHD
pri trafostanici
pri parkovisku
pri parku
pri garážach
roh Horskej

termín
1. 10. 2019
1. 10. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
3. 10. 2019
8. 10. 2019
8. 10. 2019

pri potoku
pri garážach
v dvore
Kalinčiakova pri vjazde
parkovisko
pred garážami
pri parku
pri škôlke
pri HMÚ

8. 10. 2019
10. 10. 2019
10. 10. 2019
10. 10. 2019
15. 10. 2019
15. 10. 2019
15. 10. 2019
16. 10. 2019
16. 10. 2019

ulica
17. Odborárska
18. Pluhová
19. Matúškova/Jaskový rad
20. Višňová
21. Jahodová
22. Guothova
23. Magurská
24. Horská
25. Mierová kolónia
26. Pri starom ihrisku
27. Záborského
28. Brečtanová
29. Hrdličkova
30. Česká
31. Stará Klenová
32. Budyšínska

Polícia upozorňuje na podvody
pri finančných transakciách
Nedávno prijalo Okresné riaditeľstvo
PZ v Bratislave III trestné oznámenie od
občana, ktorý prišiel podvodným konaním o finančné prostriedky. Neznámy
páchateľ zavolal poškodenému na pevnú linku, predstavil sa ako zamestnanec
banky, pričom poškodeného oslovil jeho
priezviskom a krstným menom a zároveň povedal aj dátum jeho narodenia
a poškodený údaje potvrdil. Muž povedal
poškodenému, že v banke sa vyskytol nejaký systémový problém, ktorý sa týka účtu
poškodeného, a potrebuje overiť jeho prístupové práva a heslo na internet banking.
V domnienke, že ide o skutočného pracovníka banky mu poškodený údaje poskytol.
Vzápätí, po tom, ako sa rozhovor skončil,
prišla poškodenému SMS správa z banky,
že z jeho účtu odišla suma vo výške 679
eur, následne prišla druhá SMS správa, že
z jeho účtu mu odišla ďalšia suma vo výške
490 eur, a to v jednej z predajní s elektronickým tovarom. Platby boli uskutočnené
prostredníctvom internet bankingu.

Polícia upozorňuje občanov, aby
si chránili svoje úspory.
1. Banka si od vás nikdy nebude pýtať
heslo k účtu telefonicky ani e-mailom.
2. Nebuďte prekvapení, ak osoba pri
telefonickom kontakte ovláda vaše osobné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia. Páchatelia sú vždy dobre pripravení a potrebné údaje si dopredu zistia!
3. Ak máte pochybnosti, neprezrádzajte svoje heslo, ale ukončite hovor
a kontaktujte svoju banku osobne alebo
telefonicky. Overte si, či je takáto požiadavka pravdivá, príp. či naozaj prišlo k
nejakej poruche, resp. systémovému
problému.
4. Ak si napriek tomu nie ste istí, či ide
o pravdivý e-mail alebo telefonát, alebo
si neviete poradiť, kontaktujte svojich
príbuzných alebo políciu na tel. č. 158.

stojisko
garáže pri ZŠ
dvor č. 4 – 6
roh ulíc
parkovisko
pri detskom ihrisku
č. 9 – 11
č. 3 – 5
roh Jurskej
Tylova ul.
pri záhradách
stojisko pri parkovisku
roh Cesty na Kamzík
č. 32 – súkr. parkovacie boxy
roh Kukučínovej ul.
podľa voľného miesta
podľa voľného miesta

termín
17. 10. 2019
17. 10. 2019
17. 10. 2019
22. 10. 2019
22. 10. 2019
22. 10. 2019
23. 10. 2019
23. 10. 2019
24. 10. 2019
24. 10. 2019
24. 10. 2019
29. 10. 2019
29. 10. 2019
31. 10. 2019
31. 10. 2019
31. 10. 2019

Chcete sa stať
osobným asistentom?
Agentúra osobnej asistencie hľadá
osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Osobná asistencia
sa vykonáva podľa potrieb a pokynov
človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, čas a miesto výkonu sa dohaduje priamo s ním a práca je veľmi
flexibilná. Potrebujete predovšetkým
empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov a spôsobilosť na právne úkony.
Štátom stanovená odmena je 4,18
eura za hodinu. Agentúra poskytuje aj
bezplatné sociálne poradenstvo pre
ľudí so zdravotným postihnutím a ich
rodiny. Zápis v agentúre a jej služby
sú bezplatné.
Ak vás táto ponuka zaujala, napíšte
na adresu Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR – Agentúra osobnej
asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava.
Využiť môžete aj elektronický kontakt agenturaba@osobnaasistencia.sk
alebo tel. 0948 529 976, www.osobnaasistencia.sk, www.omdvsr.sk
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Cvičenie jogy spája telo, ducha i myseľ
Nová výstavba dnes už kladie dôraz
na to, aby v obytných budovách vznikali
nielen byty či administratívne priestory,
ale aby sa rozšírila aj ponuka obchodov,
služieb a možností trávenia voľného
času – tak pre nových, ako aj starých
obyvateľov štvrte. V komplexe Pri mýte
(Račianska 24 E) našli vhodné prostredie manželia Selkovci, ktorí tu založili
centrum zdravého pohybu Starclub zamerané predovšetkým na cvičenie jogy
a cvikov pre zdravú chrbticu.
Popri klasickej joge sa tu inštruktori venujú jogovej terapii. Je medzistupňom pre tých, ktorí majú problém
s pohybovým aparátom či iný zdravotný
problém a nemôžu hneď cvičiť so zdra-

vými ľuďmi. Podporuje liečbu, ale slúži
predovšetkým ako prevencia. Jej zmyslom je uzdraviť telo a ducha a pripraviť
človeka na jogu. Cieľom jogy je potom
duchovný rast, poznanie, sebarealizácia a vyslobodenie. „Dnes už aj západná medicína uznala, že choroby majú
psychosomatický základ, sú výsledkom
nerovnováhy na jemnejších úrovniach
nášho tela (myseľ, emócie, dych...). Pomocou vedomého pohybu v súlade s dychom a vedomím prispievame k obnoveniu základných funkcií organizmu,
k uzdravovaniu‛ duchovného zdravia,
odstraňovaniu nerovnováhy, k podpore a pochopeniu morálnych a etických
princípov. Prostredníctvom fyzického
tela dávame signál nervovému systému
a ten endokrinnému systému, aby telo
12

začalo vylučovať potrebné hormóny.
Dôležité je pritom nastavenie mysle.
Nemáme rozmýšľať nad povinnosťami,
ale byť pozornosťou v pozícii, pri dychu,
v sebe,“ vysvetľuje Tomáš Selko.
Často je potrebné korigovať problémy, ktoré vznikli nesprávnym cvičením,
a podporiť správne pohybové návyky.
K nim patrí napríklad vzpriamený stoj,
ktorý má fyzický i psychosomatický význam. Človek s ramenami padnutými
dopredu a zvesenou hlavou je človek
s nízkym sebavedomím. Ovládnutím stoja získava kontrolu nad sebou samým,
čo vedie k zlepšeniu psychického stavu,
dychu a, samozrejme, telesnej štruktúry.

 o si môžeme
Č
na Račianskej zacvičiť?
Tím skúsených inštruktorov, ktorí svoju kvalifikáciu a certifikácie získali štúdiom na vysokej škole, v rámci mnohých
medzinárodných kurzov, ale aj dlhoročnou praxou, pripravuje niekoľko typov
cvičení, aby si mohol vybrať skutočne
každý záujemca.
Asthanga joga je systém jogy, ktorého
hlavnou zložkou je dych. Keďže dýchaním je vedený pohyb, napomáha koncentrácii. Jeho „smerovaním“ a správnym používaním dokážeme telo udržať
v bezpečí a rovnováhe. Pomáha telu „roztopiť“ toxické látky a spotiť sa. Dôležité
na tejto joge je to, že sa učí a nepredcvičuje. Účastník kurzu sa najprv naučí základ a na každej hodine pridáva postupne
po malých častiach zopár pozícií. Potom
prichádza oveľa dôležitejšia časť kurzu

a tou je samotná prax doma. Pokrok sa
dá totiž dosiahnuť len disciplínou a pravidelnosťou, čo sú tiež základné prvky
praxe. Dozor inštruktora na začiatku je
veľmi dôležitý. Naučí vás jogu praktizovať bezpečne, s prihliadnutím na vlastné
predispozície či naopak, indispozície.
Zlepšiť kondíciu a výkonnosť, tvarovať
postavu a redukovať tuk pomôže funkčný tréning a tiež spinning, ktorý navyše
posilní srdcovocievny systém.
Ľudí so sedavým zamestnaním trápia
bolesti chrbta, preto je dôležité posilniť
svaly trupu a chrbta, získať správne držanie tela, pružnosť svalov a šliach a odľahčiť chrbticu. Zdravý chrbát je cvičenie,
ktoré sa zameriava presne na túto oblasť.
Jogové hry pre deti budujú u najmenších cvičencov lásku k pohybu a zdravému životnému štýlu, zlepšujú ich pozornosť a aktivujú všetky stránky osobnosti.
„Kladieme dôraz na individuálny
prístup a rodinnú atmosféru, cvičia
u nás klienti od 5 rokov až po dôchodkový vek. Snažíme sa ľuďom ukázať cestu
k zdraviu a spokojnosti nielen prostredníctvom športu, ale aj rôznych spoločenských podujatí, ako sú napríklad
wellness pobyty spojené s fyzickým i duševným cvičením. Organizujeme cykloturistické jednodňové pobyty, stretnutia
klientov na záver roka a podobne,“ doplnila Henrieta Selková.
Chceli by ste urobiť niečo pre
svoje zdravie a vyhovuje vám lokalita
v blízkosti Račianskeho mýta? Skúste to,
pretože na zdravý pohyb nikdy nie je
neskoro. Viac informácií nájdete na
www.starclub.sk
(red), snímky Henrieta Selková

Prečítané leto – zmysluplná
aktivita nielen pre rodičov a deti
Počas letných prázdnin, tak ako po iné
roky, prebiehal projekt Prečítané leto. Je
iniciatívou OZ Čítajme si spolu a ďalších
nielen čitateľských platforiem. Vymysleli
ho Viki Marcinová a Alžbeta Uríková, ktoré sa počas letných týždňov snažia ponúknuť inšpiráciu na knižné, ale aj iné aktivity
s deťmi. Aby sa škôlkarom a školákom cez
prázdniny celkom nevyprázdnili hlávky
a nestratili rytmus, ponúkajú čítanie ako

výborný recept proti stratám jazykových
a iných zručností. Citujúc samotné autorky, ide o letné knižkohranie pre celú rodinu, od najmenších až po veľmi zaneprázdnených rodičov.
Leto je rozdelené na 9 týždňov a každému týždňu je priradená jedna téma. Na tú
sa viažu tipy na knihy pre malých aj veľkých čitateľov. Toto leto sú to témy o vode,
o čokoláde, o bábätkách, o dopravných
prostriedkoch, o včelách a chrobákoch,
o počasí, o schodoch a rebríkoch, o spánku a o farbách.
Hlavným partnerom projektu je kníhkupectvo Martinus. Ku každému nákupu
knižiek pribalilo čitateľom brožúrku Prečítaného leta s nápadmi a aktivitami pre
rodičov a deti, knižné tipy a tiež recepty,
ktoré zvládnu malí aj veľkí. Brožúrka je
k dispozícii na stiahnutie aj na webovej
stránke projektu www.precitaneleto.sk.

Do prečítaného leta sa zapájajú blogeri,
knižnice na celom Slovensku aj materské
a rodinné centrá. Tento rok sa po prvýkrát mohli zapojiť materské školy a jednou
z nich bola novomestská MŠ Rešetkova.
Nové knižky potešili najmä deti, ktoré
v nich rady listujú, pozerajú obrázky a počúvajú príbehy. Pani učiteľka Hela Petričová dala deťom možnosť vybrať si, a tak spolu objavovali Slovensko, čítali o zázračnej
kolobežke, ale aj o túlavých pastelkách.
Aktívna mamička Majka Hvozdíková
spolu s Danielom Vrtíkom v pobočke novomestskej knižnice na Nobelovej ulici
pripravili tvorivé dielničky, dramatizované čítanie a pustili aj rozprávku. Zapojili
tiež malých lezúňov, budúcich čitateľov.
Uvoľnená a priateľská atmosféra stretnutí
potvrdila, že čítanie je skutočne príjemnou letnou aktivitou a určite sa v nej bude
pokračovať. 
Silvia Švecová

V Novej Cvernovke sa chystá
druhý ročník festivalu Nasuti
Prvý festival súčasného umenia s environmentálnym zameraním na Slovensku
spája umenie, dizajn, inovácie a ekologické myslenie. Tohto roku sa bude konať
21. septembra a svojim návštevníkom ponúkne prednášky, diskusie, workshopy či
kreatívnu produkciu vo forme prezentácií,
originálnych predstavení, objektov, dizajnov a inštalácií. Program sa začne o 10. h
panelovými diskusiami, prezentáciami
a detským sprievodným programom, vyvrcholí vernisážou výstavy Dancing on the
Ruins o 16. h a večerným koncertom.

Umenie
Medzinárodná skupinová výstava sa zameria na klimatické zmeny a s ňou súvisiacu klimatickú krízu, ktorá je najväčšou
výzvou súčasnosti. Je jasné, že pokračovanie v súčasnom spôsobe života vedie
k ničeniu planéty a k ohrozeniu ľudstva.
Umenie má inšpirovať, klásť otázky, ale aj
experimentovať s odpoveďami. A tiež pripomínať, že aktivita je najlepším liekom

proti negativite. Vystavovať budú Darina
Alster (CZ), Markus Hiesleitner (AT), Oto
Hudec (SK), Lenka Klodová (CZ), Milan Mikuláštík (CZ), Oliver Ressler (AT)
a Franz Tišek (AT).

Diskusie
Diskusie sa týkajú predovšetkým klimatickej krízy, zelenej architektúry a udržateľnej módy.
Dôležitú tému Človek v ére klimatickej
krízy otvorí teoretik a výskumník Lukáš
Likavčan. Venuje sa filozofii technológií
a politickej ekológii a vo svojej práci pretína akademickú prax s umením a dizajnom.
Diskusiu o zelenej architektúre uvedie
Peter Szalay prednáškou, ktorej cieľom je
vyvolať diskusiu o súčasnej situácii a o potenciáli architektúry a urbanizmu v dobe
klimatickej zmeny.
S módnymi tvorcami sa budeme rozprávať o nastavovaní procesov a vzniku udržateľnej módnej značky v prostredí Slovenska a Čiech. Všetci zúčastnení návrhári

nielenže pracujú s odpadovými materiálmi, ktoré vracajú späť do výrobného cyklu,
no snažia sa myslieť rozumne v celkovom
kontexte výroby.

Detský program
Sprievodný detský program pre návštevníkov od 5 do 12 rokov pripravili organizátori v spolupráci s „cvernovkárskym“ združením EDUdrama a Slovenským centrom
dizajnu. Vlastným ekoworkshopom výroby peňaženiek prispieva aj partner živej
kultúry v Novej Cvernovke – Nadácia VÚB.
Hlavným zámerom programu je viesť deti
k vnímavosti voči životnému prostrediu
a k nekonzumnému životnému štýlu.
Viac informácií nájdete na stránke
www.nasuti.eu
Zuzana Suchová
Snímka archív Novej Cvernovky
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Šinter liga v basketbale: O majstra Bratislavy
bojovali tri novomestské školy
Finále v štýle NBA sa uskutočnilo ešte v závere školského roka v hale na
Pasienkoch. Tisícka detí v hľadisku, stovka súťažiacich na ihrisku, desiatky účinkujúcich v prestávkach a množstvo osobností vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru na vyvrcholení druhého ročníka Šinter ligy.
Na štvrtom, finálovom turnaji sezóny
2108/2019 si zmeralo sily a súhru všetkých
šesť družstiev, ktoré sa zapojili do 2. ročníka Šinter ligy. Spomedzi novomestských
škôl najlepšie obstáli deti zo ŠpMND Teplická, ktoré vo všetkých súťažiach získali

Účastníci ukázali to najlepšie
Ťažko vybrať, ktorý moment bol najsilnejší. Už samotné výkony súťažiacich šinteriek a šintrov ukázali, že deti sa v porovnaní s minulým rokom neuveriteľne zlepšili.
V prestávkach svoju šikovnosť ukázali aj
mažoretky zo ZŠ s MŠ Riazanská, deti zo ZŠ
s MŠ Cádrová s folklórnym vystúpením či
deti zo ZŠ Železničná s akrobatickými skupinovými cvičeniami so švihadlami. Zaujímavá bola aj súťaž pre divákov o najkrajšie
transparenty, v ktorej mala svoje želiezko
každá zo zúčastnených škôl.

 eti podporili hviezdy
D
a významné osobnosti
Napínavé basketbalové zápasy nakoniec rozhodli o víťazovi celej Šinter ligy
66 bodov, čím zaostali za víťaznou ZŠ Rajčianska z Vrakune len o 8 bodov. Na treťom mieste sa umiestnili deti zo ZŠ s MŠ
Cádrová so stratou 16 bodov a na štvrtom
deti zo ZŠ s MŠ Riazanská s odstupom 20
bodov. Aj keď zručnosť dievčat a chlapcov preverili štafety, streľba na kôš a basketbalové zápasy, nakoniec zvíťazil úsmev
a radosť z pohybu. Podujatie malo okrem
súťaživej aj komunitnú, takmer rodinnú
atmosféru, lebo maminy napiekli dobroty
a významní aktívni aj bývalí basketbalisti
rozdávali deťom povzbudivé slová.

Dobrú náladu medzi deťmi šírili účastníci exhibičného zápasu
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Bolo aj veselo. Hlavný sponzor podujatia
Samsung sprostredkoval účasť Mateja Sajfu
Cifru, ktorý hodinu deťom rozdával auto-

Hliváka z Interu a taktiež otca Miloša a syna
Mareka Doležajovcov (Marek Doležaj hrá
basketbal za Syracuse Orange tím na Syracuse University s najvyššou návštevnosťou
zápasov spomedzi celej univerzitnej ligy
v USA). Súčasťou tímu bol aj Martin Porada, zástupca sponzora z reklamnej agentúry 2 create, a Martin Štúr, syn psychológa
a podporovateľa pohybu detí Ivana Štúra,
po ktorom je pomenovaný putovný pohár
pre víťaza.
Vrcholom celej akcie bolo odovzdávanie
cien pre víťazov, ktoré odovzdávali Marián Viskupič, riaditeľ úradu BSK, a Rudolf
Kusý, starosta MČ Bratislava-Nové Mesto.
Ďalším naozaj emotívnym vrcholom bolo
odovzdanie pamätných medailí Šinter legendám Stanislavovi Kropilákovi a Otovi
Matickému za rozvoj slovenského basketbalu. Rado Rančík, tretí spomedzi Šinter
legiend, deti navštívil v augustovom Šinter
kempe, kde si prevzal medailu aj on.

Nech pohyb a úsmev stále víťazia
Šinter liga bude pokračovať od septembra 2019 a rozšíri sa aj o ďalšie tri školy

Deti ocenili pamätnými medailami Šinter
legendy basketbalu Stanislava Kropiláka
(vpravo) a Ota Matického (vľavo)
gramy a potom predviedol niekoľko „tanečných“ pokusov o strelenie koša. Radosť
z pohybu ukázali aj účastníci exhibičného
zápasu, v ktorom sa pod vedením trénerov
a viacnásobných bývalých basketbalistov
roka Stanislava Kropiláka a Ota Matického
postavili proti sebe a v rámci zábavy aj bok
po boku Inter tím a Šinter tím. Na ihrisku
mohli diváci vidieť hrať Jara Slávika, porotcu zo súťaže Česko Slovensko má talent,
Sama Trnku známeho z televízie pod menom vedátor Karol, ale aj Mariána Viskupiča z BSK, Juraja Káčera a Valériu Láskovú
z Magistrátu či Davida Abrháma a Dalibora

v Podunajských Biskupiciach. V Novom
Meste môžu rodičia prihlásiť svoje deti do
Šinter krúžkov plných pohybu, loptových
hier a basketbalu na ŠpMND Teplická,
ZŠ s MŠ Cádrová a ZŠ s MŠ Riazanská.
Miroslav Švec,
Martin Huňa,
o. z. ŠINTER,
snímky Marián Csano,
Jana Plevová

Ulica Samuela Mikovíniho nesie meno
významného slovenského polyhistora
Neďaleko Račianskeho mýta nájdeme
Mikovíniho ulicu pomenovanú po jednom
z najväčších technických talentov Slovenska. S menom Samuela Mikovíniho sa spája práca v mnohých vedných odboroch.
Okrem astronómie k nim patrila matematika, geodézia, kartografia, vodohospodárstvo, bol vynikajúcim staviteľom, banským
odborníkom, fortifikátorom, ale aj zručným rytcom.
Významného muža nám pripomína
socha akademického sochára Františka
Gibalu na dunajskom nábreží, ktorá vznikla v roku 1970. Neďaleko nej je umiestnená tabuľa znázorňujúca nultý (základný)
poludník prechádzajúci severovýchodnou

vežou Bratislavského hradu. Nultý poludník slúžil na to, aby Samuel Mikovíni
vypočítal vzdialenosti od parížskeho, norimberského, bolonského, berlínskeho,
petrohradského a viedenského poludníka. Nepozdával sa mu ani jeden z dovtedy používaných poludníkov, poukazoval
na nezhody zemepiscov v tejto otázke
a rozhodol sa vytvoriť si vlastný, základný
prešporský poludník. Počas pobytu v hlavnom meste Uhorska vykonával Mikovíni
astronomické pozorovania a ich výsledky
využíval vo svojich kartografických prácach. Jeho observatórium sa nachádzalo
v dome na Laurinskej ulici, ktorý sa opieral o mestské hradby. Magistrát mu dovolil
vyrúbať do nich okienko a tiež sa zaviazal,
že sa postará o údržbu tejto časti hradieb.
Nevieme presne, kedy a kde sa Mikovíni
narodil. Záznamy bratislavského evanjelického lýcea hovoria, že sa zapísal na túto
školu ako 21-ročný a študoval tam v rokoch
1719 – 1721. Tu sa po prvýkrát stretol s Matejom Belom, ktorý bol pravdepodobne

jeho učiteľom. V Norimbergu sa učil medirytectvu u majstra J. G. Puschnera, na
Univerzite v Altdorfe študoval matematiku
a štúdium dokončil na Univerzite v Jene,
kde získal diplom inžiniera geodeta.
V oboch mestách našiel veľa motívov na
kreslenie a vytváranie medirytín. Norimberská séria, ktorá vyšla tlačou v roku
1727, obsahuje 37 rytín a plán mesta.
V nasledujúcom období pôsobil v Prešporku, kde sa zaoberal melioračnými prácami. Zväčša išlo o úpravy brehov Dunaja
a Váhu, ktoré mali zamedziť povodniam
a udržať splavnosť oboch riek. Z tohto obdobia jeho práce pochádza známa kolorovaná rukopisná mapa Dunaja pri Bratislave. V roku 1927 sa oženil s Annou Reginou
Giligovou zo Svätého Jura. Mali spolu päť
detí, z ktorých sa dospelosti dožili synovia
Karol Stanislav (geodet), Tomáš Ľudovít
(inžinier) a dcéra Alžbeta Kristína.
S Matejom Belom ho spájalo pevné priateľstvo. Svedčí o tom záznam z matriky,
v ktorej sú Belovci zapísaní ako krstní rodičia prvých dvoch Mikovíniho detí. Do jeho
diela Notície vypracoval Bel mapy jednotlivých uhorských stolíc i niekoľko pohľadov
na mestá a hrady s veľmi dobrým ohlasom.
V roku 1735 panovník Karol III. vymenoval Mikovíniho za cisársko-kráľovského
inžiniera dolnouhorských banských miest
a poveril ho, aby v Banskej Štiavnici založil

banskú školu, prvú tohto typu v Európe.
Zastával v nej funkciu riaditeľa a profesora a vychoval desiatky odborníkov. Zameral sa na vytvorenie vodných diel v okolí
Banskej Štiavnice. Vypracoval niekoľko
návrhov na úpravu a stavbu hrádzí, ktoré
vytvárali vodné nádrže. Umelé jazerá dodávali vodu na pohon banských strojov.
Keď sa rozprúdila rakúsko-pruská vojna
(1744), povolala cisárovná Mária Terézia
Mikovíniho opäť do Bratislavy. Vymenovala ho za vojenského inžiniera majora,
ktorého úlohou bolo organizovať obranu
na moravsko-sliezskych hraniciach. V roku
1749 sa podujal na ďalšiu úlohu – na základe poverenia cisárovnej mal postaviť kráľovský palác v Budíne. Vedec vypracoval
plány a stavbu aj viedol. Netrvalo však dlho
a prišla ďalšia výzva. Trenčiansky magistrát
sa obrátil na Uhorskú dvorskú komoru
v Bratislave s prosbou o pomoc pri protipovodňových regulačných prácach na
Váhu a v roku 1750 tam Komora vyslala
Samuela Mikovíniho. Táto cesta sa však
neskončila dobre. V sychravom marcovom
počasí ochorel a 23. marca 1750 po šesťdňovej chorobe zomrel. Stalo sa to na dosiaľ neznámom mieste medzi Trenčínom
a Banskou Štiavnicou.
Mikovíni zanechal za sebou veľký kus
práce, ktorá svedčí o jeho mimoriadnom
talente. Od roku 2013 udeľuje ministerstvo školstva Cenu Samuela Mikovíniho za
mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky.
Podľa knihy Ivana Szabóa
Významné osobnosti starého Prešporka
spracovala Jana Škutková.
Za súhlas s použitím textov
a fotografií ďakujeme autorovi
a vydavateľstvu Perfekt, a. s.
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Problémy so sluchom
neodstránia zázračné kvapky
V mnohých prípadoch však dokáže pomôcť ušný chirurg

Novomešťan, ktorého vám dnes predstavíme, patrí k špičkovým odborníkom v otorinolaryngológii a ušnej chirurgii. Má za sebou viac ako desaťtisíc operácií a pomohol zlepšiť sluch
pacientom doslova po celom svete. Profesorom v odbore ORL sa stal vo veku 45 rokov ako
jeden z najmladších chirurgov na Slovensku a za svoju prácu získal rad ocenení. Aj keď si
prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc., dnes užíva dôchodok a s radosťou sa venuje záhrade, vareniu či dokonca zaváraniu, kontakt s medicínou neprerušil. Naďalej operuje, prednáša, publikuje a venuje sa zdravotníckej osvete.
Pán profesor, predstavte nám na
úvod svoju profesijnú dráhu...
Venoval som sa najmä chirurgii stredného ucha, na túto oblasť som sa počas
svojej praxe špecializoval. Dve desaťročia
som pracoval na otorinolyryngologickej
klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava, veľká časť môjho pracovného života sa
spája s Otorinolaryngologickou klinikou
Lekárskej fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, pôsobil som v nemocnici
v Líbyi aj v Spojených arabských emirátoch.
Oči sa nám zhoršujú, chrbtice bolia
zo sedavého zamestnania, najmladšia
generácia má vraj zničené kĺby prstov
od ťukania do mobilov... Ako sme na
tom s ušami?
Nie je to žiadna katastrofa. Poznáme dve
hlavné poruchy sluchu. Jedna vzniká, keď
sa v dôsledku zápalu alebo úrazu poškodí
stredné ucho, čo sa stáva aj zamladi. Ľudia
majú pocit, akoby mali zaľahnuté v uchu.
Na Slovensku žije okolo 250 000 osôb
s takýmto poškodením, ale ak sa dostanú
na odborné vyšetrenie, vieme im pomôcť
a poruchu chirurgicky napraviť.
Druhú skupinu predstavujú najmä
starší ľudia, ktorých sú státisíce. Počujú, ale nerozumejú, často sa za to hanbia
a nepriznajú si problém. Radšej uveria
reklamám, že im pomôžu akési kvapky
a o 28 dní budú opäť dokonale počuť. Na
fotografiách v inzerátoch sľubujú falošní
„profesori“ zázraky, pritom je to úplný
nezmysel, zneužívanie dôverčivosti ľudí
a bohapusté vyťahovanie peňazí z ich peňaženiek, jednoducho podvod. Viackrát
som vystupoval na rôznych podujatiach
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a vysvetľoval ľuďom, aby neverili marketingovým bludom. Iný, no podobne
nezmyselný prostriedok na „prevratné
zlepšenie sluchu“ sú lacné načúvacie prístroje. Kúpite ich v obchodných reťazcoch za 9,90 eura a fungujú ako jednoduchý zosilňovač zvuku. Zosilnia zvuk, avšak
všetky frekvencie rovnakou silou! Starší
ľudia väčšinou počujú, no nerozumejú
reči. Je to preto, lebo zmyslové bunky na
vnímanie vysokých frekvencií v slimáku
stredného ucha starnú skôr, prestanú zachytávať sykavky a veta zrazu nedáva zmysel. Špeciálne načúvacie aparáty precízne
nastaví odborný lekár na základe vyšetrenia a audiogramu a zosilnia sa len tie frekvencie, ktoré pacient potrebuje. Sú maličké, takmer ich nevidno a neprekážajú
ani esteticky. Navyše, tieto pomôcky hradí
zdravotné poistenie, takže je klamstvo, že
sú pre pacientov finančne náročné.

Poškodila rocková hudba sluch
dnešných štyridsiatnikov či päťdesiatnikov, ako ich pred pár desaťročiami dôrazne varovali rodičia i lekári?
Nemyslím si, že by sa u súčasníkov prejavilo zhoršenie sluchu z tohto dôvodu. Aj
ja mám rád rockovú hudbu a tá musí hrať
nahlas. Ide o to, že hluk nesmie presiahnuť určitú intenzitu. Keď to na koncerte
naozaj hučí, chránim si uši, lebo častý a dlhodobý hluk môže sluch naozaj poškodiť.
Veľké reproduktory v malej miestnosti
s ozvenou, hudba, ktorá sa z auta rozlieha
po celej ulici či muzika pustená do slúchadiel, keď ju počujú aj ostatní cestujúci
v električke, to môže poškodiť zmyslové
bunky v slimáku. Organizmus sa chráni,
ako sa dá, no nedokáže odolávať dlho.
Veď aj oči si chránime slnečnými okuliarmi a nepozeráme priamo do slnka!

Európska únia nedávno zakázala
výrobu vatových tyčiniek z plastu
a niektorým ľuďom budú chýbať. Je
potrebné čistiť si uši takto dôkladne?
Nos aj ucho sú dokonalé samočistiace systémy. Hnedý maz, ktorý si tak radi
dolujeme z ucha, nie je zbytočný, chráni
kožu pred baktériami a vírusmi. Len málo
ľudí má takú vysokú produkciu ušného
mazu, že sa im upchá zvukovod, väčšina
si upchanie spôsobí skôr vatovými tyčinkami. Ak kožu „vyzlečiete“, tak ju dráždite
a ničíte. Sprej so slanou vodou, kvapky do
ucha či podobné medikamenty nikomu
nepomôžu. Je to len biznis, zdravý človek
si nemá prečo preventívne čosi kvapkať
do ucha alebo nosa. Samozrejme, pri nádche pomôžu nosové kvapky, ale nemali by
sme ich používať dlhšie ako 3 – 4 dni, inak
sa vyvíja závislosť.
Ako sme na tom v porovnaní so svetom, pokiaľ ide o otorinolaryngológiu?
Slovensko má špecializované pracoviská na európskej aj svetovej úrovni. Odborníkov máme dobrých, aj keď väčšina
z nich sú ambulantní lekári a operujúcich
nie je veľa. Vyzdvihol by som veľmi kvalitnú rinológiu, ktorá sa zaoberá chorobami
nosa a prekážkami v dýchaní. Stále ešte
pracujem v ambulancii a keď sa nazbierajú pacienti, zoperujem ich v Nemocnici
svätého Michala v Bratislave a vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku. No keď
treba, vycestujem aj do Trebišova, Žiliny
či iných miest. Kolegovia z regiónov mi
napíšu, pošlú snímky a konzultujeme postup. Pracujem aj bez nároku na odmenu,
lebo ma to stále baví a radosť pacienta,
ktorému vrátim dobrý sluch, je tým najväčším zadosťučinením.
Prečo nám píska v uchu? Dá sa s tým
niečo urobiť?
Jedným z prejavov starnutia ucha je
to, že prestávame rozumieť, ten sme už
spomínali. Súčasne sa často objaví pískanie, tinitus. Žiaľ, je to jedna z vecí, ktoré
nevieme vždy ovplyvniť. Ak sa na tento
zvuk zameria človek v tichu, nájde ho
v podstate vždy. No občas je jeho intenzita
otravná. Tu je dôležitá aj psychoterapia, sú
postupy, ako vnímanie pískania zmierniť.
Ľudia chcú na všetko liek, nechcú od lekára počuť, že starnú... No niekedy môže byť
pískanie spôsobené problémom s krčnou
chrbticou, vtedy ho vie odstrániť ortopéd
alebo neurológ. Treba cvičiť, nemať hlavu
príliš dlho v sklonenej polohe s pohľadom dole, neprospieva ani čítanie v posteli, keď si hlavu podložíme vankúšom.

Vyvinuli ste ušnú protézu, ktorá
dostala názov Klačanského protéza,
a navrhli ste aj ďalšie originálne chirurgické techniky a nástroje. Aké sú
moderné spôsoby záchrany sluchu
a ako vyzerá ušná protéza?
To, čo vieme operovať, sú poruchy po
zápaloch v strednom uchu. Najčastejšie
ide o perforáciu v blanke bubienka alebo
poškodenú reťaz kostičiek, v dôsledku
čoho nefunguje mechanizmus stredného
ucha a pacient zle počuje. Existujú rôzne
protézy, ktoré vedia opraviť stredné ucho
a zlepšiť prenos zvuku k zmyslovým bunkám vo vnútornom uchu. Protéza nahrádza sluchové kostičky – kladivko, nákovku
a strmienok. Vyrobili sme ju v čase, keď
bol nákup podobných takýchto protéz zo
zahraničia nesmierne drahý.
Spomeniete si na pacienta, ktorému
váš zákrok mimoriadne pomohol?
Urobil som viac ako 10 000 operácií, takých prípadov bolo veľmi veľa. V poslednom čase, keď sa začala kampaň proti tzv.
šmejdom, mnohí ľudia z celého Slovenska
sa konečne odhodlali navštíviť lekára
a dostali odbornú pomoc. Spomínam si na
pacienta po päťdesiatke, ktorý celý život
chodil k lekárovi na čistenie uší, dostával
kvapky, no aj tak nepočul. Uši stále tiekli,
nesmel sa ani kúpať. Žiaľ, nikto mu nepovedal, že sa to dá vyriešiť chirurgicky!
Vyliečili sme prvotný zápal a potom som
ho operoval. Uzavreli sme dierku v blanke
bubienka a opravili kostičky. Odvtedy je
zdravý, po prvýkrát mohol ísť na dovolenku k moru, plával a potápal sa bez strachu
z bolesti. Mrzí ma, že niektorí kolegovia
svojich pacientov neinformujú správne.
Niekedy jednoducho treba zmeniť lekára,
nechať sa vyšetriť inde, nie si roky čosi do
ucha kvapkať...
Je možné predísť zhoršovaniu sluchu vitamínmi alebo výživou?
Žiadne vitamíny nepomôžu človeku
omladnúť, tento proces nezastavíte. Nenechajte príliš často útočiť hluk na vaše
uši, inak sa veľa urobiť nedá. Ľudia veria
mýtom a mnohé spôsoby liečby sú len
zárobkom farmaceutických firiem. Namiesto pastiliek proti bolesti hrdla použite med, kúsok čokolády či osvedčené
hašlerky, majú ten istý účinok. Sliny pokryjú podráždenú sliznicu a človek sa cíti
lepšie. Keď niečo veľmi bolí, pomôže liek
proti bolesti a viac tekutín, podľa možnosti osladených. Keď popíjate medový
čaj, zároveň vyplavíte vírusy. Antibiotiká
sú neraz zbytočné a babské rady často
fungujú pri bežných virózach lepšie. Or-

ganizmus sa bráni teplotou, netreba ju
znižovať, kým nie je naozaj vysoká, povedzme nad 38,5 ºC.
Práca už nevypĺňa celé vaše dni.
Ako oddychujete a ako sa vám žije na
mieste, ktoré už môžeme považovať
za súčasť bratislavskej oddychovej
zóny?
To áno, v okolí behajú veveričky, zurčí potok a cez víkend prúdia do prírody
zástupy ľudí po Ceste na Kamzík. Na Kramároch bývame asi 35 rokov. Tento dom
s nádhernou záhradou bol postavený okolo roku 1890. Vraj tu kedysi bývala cukráreň a rady ju navštevovali dámy v krinolínach. Keď sme dom v 80. rokoch kúpili,
bol už len ruinou a celý sme ho postupne
zrekonštruovali. Rád sa venujem fyzickej
práci, budujem, natieram, záhradkárčim.
S veľkou obľubou varím, pričom experimentujem, podobne to robieval môj otec.
Mama bola televízna hlásateľka a neskôr
redaktorka strihu v STV, varila klasicky
a výborne, ale otec, mimochodom, tiež lekár a chirurg, varil s fantáziou a asi som
to po ňom zdedil. Rád spracúvam úrodu
zo svojej záhrady, práve nakladám uhorky.
Pokojne nachystám aj 150 pohárov, potom ich vymieňam a rozdávam... (smiech)
Ďakujem za príjemný rozhovor, prajem
dobrú úrodu a pekný zvyšok leta!
Zhovárala sa Jana Škutková
Snímky autorka a archív J. K.
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Letu zaspieva na rozlúčku
Emma Drobná aj Polemic
Hudobné hviezdy, zábava pre deti aj
pôsobivý ohňostroj. To všetko a ešte
omnoho viac pre vás chystáme na sobotu 7. septembra, keď na Kuchajde slávnostne uzavrieme Kultúrne leto 2019
v Novom Meste.
Celodenný program štartuje o 10. h
rodinným dopoludním s množstvom

Komunitné centrum
na Ovručskej 5 pozýva
9. 9. 2019 18. – 19.30 h
Cestopis Filipíny, cestopisom
nás prevedie Nikola Kökenyová,
vstup voľný.
16. 9 – 19. 9. 2019 9. – 16. h
Stretnutie CVI pod dikciou
Eriky Tichej – Kompetencie učiteľa
30. 9. 2019 18. – 19.30 h
Violončelový koncert
Zuzany „Vranky“ Žiakovej – vstup
voľný
Viac informácií o programe
získate na tel. č. 0907 977 211.
Zmena programu vyhradená.

INZERCIA
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
Pomôžem s administratívnymi, archivárskymi
prácami, príp. ľahšími fyzickými prácami
v čase od pondelka do štvrtka od 16. do 22. h.
Tel.: 0903 747 185.
SOŠ v Krasňanoch (Hlinícka 1) hľadá vyučenú
alebo nevyučenú kuchárku za výhodných
platových podmienok. Kontakt: vedúca kuchyne
p. Lieskovská, tel. 0903 722 880.
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súťaží, atrakcií a cien pre najmenších.
Popoludní sa môžete tešiť na tradičný bohatý hlavný program (začína sa
o 15. h) s vystúpením pre deti, príde aj
známa speváčka a televízna „Svokra“ Gizka Oňová a chýbať nebudú ani hviezdy
našej populárnej hudby – kapela Polemic či speváčka Emma Drobná. Po zotmení nastane čas na tradičnú ohňovú
šou, vatru s country kapelou a na záver
veľkolepý ohňostroj.

Vstup na Záver Kultúrneho leta 2019
v Novom Meste je, samozrejme, zdarma.
Tešíme sa na vás!
(bor), snímky Jana Plevová

Kultúrne leto si Novomešťania
s chuťou užívajú

JOGA V KNIŽNICI – cvičenie
jedna báseň!
Čo majú spoločné literatúra a joga? No
predsa krásu a príjemné pocity z „praktizovania“! Žijeme vo veľmi rýchlej a náročnej dobe, preto je fajn sa na chvíľku zastaviť a urobiť niečo pre svoje telo i ducha.
Spisovateľka, psychologička a inštruktorka jogy Kristína Baluchová počas marca
– Mesiaca knihy – besedovala s čitateľmi
v novomestskej knižnici a čaro priestoru
ju inšpirovalo k netradičnej spolupráci
s knižnicou: každý štvrtok sa v priestoroch Knižnice Bratislava-Nové Mesto,
pobočka Koliba (Jeséniova 43), cvičí joga
pre začiatočníkov i pokročilých.
„Byť obklopení knihami je samo osebe liečivé a motivujúce. „Posvätná“ atmosféra knižnice nám preto dopomôže
k uvoľneniu, skúšaniu rôznych asán
a po cvičení príde aj na odmenu,“ tvrdí
Kristína, ktorá sa venuje aj nácviku mind-fulness (všímavosti mysle) a meditá-

ciám. Verí, že jej hodiny budú zmysluplné
a inšpiratívne ako poézia. Keďže obsahujú
aj prvky power jogy, človek si na nich aj
poriadne zacvičí.
Účasť na joge má milú podmienku. Je
ňou členstvo v knižnici, čitateľský preukaz si však môžete založiť priamo na mieste (a odniesť si z hodiny aj dobré čítanie!).
(red), snímka Patrik Smatana

Slávia má víťazné double
V posledných rokoch zažíva vodné pólo v Bratislave veľmi plodné obdobie. Zväčša sa kvalita práce posudzuje podľa úspešnosti
seniorských družstiev. Ak by sme to brali takto zjednodušene, tak
práca v klube vodného póla Slávia UK Bratislava je na špičkovej
úrovni. Muži sa totiž už 8 rokov za sebou umiestnili na medailovej
pozícii. Za tento čas získali 2x titul majstra SR a 2x vyhrali slovenský pohár. V uplynulej sezóne vyhrali obe najvýznamnejšie súťaže
v SR a získali tak vysoko cenené „double“.
Avšak nielen mužskou kategóriou je tento klub s viac ako
65-ročnou tradíciou živý. Bez kvalitnej práce s mládežou by neboli ani výsledky v seniorskej kategórii. „V klube pracujeme celkovo
s cca 200 mladými ľuďmi, chlapcami aj dievčatami, o ktorých
sa stará desiatka kvalifikovaných trénerov,“ hovorí Dušan Holas,
tréner prvého družstva, ktorý je v Novom Meste doslova doma –
v bazéne na Pasienkoch aj v súkromnom živote. Po viacročnom
angažmáne v zahraničí sa ešte ako hráč vrátil do svojho domáceho klubu. A keď po ukončení kariéry hráča nastúpil na pozíciu
trénera, hneď v prvej sezóne dosiahol s družstvom víťazstvo v slovenskom pohári a titul vicemajstra SR. Odvtedy sa na konci sezóny vždy tešil z medailovej pocty.
V klube trénuje spolu prípravka, šesť mužských a štyri ženské
kategórie. Od veku 7 – 9 rokov sa deti učia plávať, osvojujú si základy hry s loptou a postupne sa zapájajú aj do súťažných aktivít.
Vodné pólo je technicky náročný šport, jeho zvládnutie predstavuje majstrovstvo, ktoré mu môžu závidieť aj iné športy. „Pre vý-

sledky prvého družstva je
podstatné, aby fungovala
dobrá spolupráca trénerov jednotlivých kategórií, aby rozvoj športovcov
mal svoju postupnosť,
aby fungovala určitá
koncepcia. Bez nej by pri Na snímke sprava:
postupe do vyššej vekovej Mgr. Dušan HOLAS, hlavný tréner,
kategórie bolo treba zve- a Gejza GYRCSI, asistent trénera
rencov učiť veci, ktoré by
mali mať zvládnuté v nižšom veku. Nám sa to v Bratislave v poslednom období darí a to prináša povestnú čerešničku na torte
v podobe seniorských titulov,“ zdôrazňuje Dušan Holas.
Nie všetko je však pozitívne. Klub sa neustále borí s podmienkami, ktoré má na svoju činnosť. Len s vypätím síl sa mu darí držať športový život takpovediac nad vodou. Najväčšou záťažou sú
pritom náklady na prenájom športoviska. Je paradoxné, že klub
umožňuje športové vyžitie takmer dvom stovkám detí a mládeže
v Bratislave a len s minimálnou podporou od mestskej samosprávy musí platiť vysoké ceny za prenájom športoviska. Na jednej
strane môže dostať ročne podporu približne 1 500 eur od mesta,
na druhej strane zaplatí sumu prevyšujúcu 50 000 eur mestskej
organizácii prevádzkujúcej bazén. Je to už na prvý pohľad do očí
bijúci nepomer.
Napriek tomu je klub životaschopný a má perspektívu prinášať
radosť a zdravý životný štýl množstvu detí. Zameranie sa na mládež prináša pozitívne výsledky. „Záťaž vo vode prospieva rozvoju telesnej schránky asi najlepšie zo všetkých športov a zabezpečuje prirodzený a rovnomerný vývoj. Kolektívna činnosť buduje
správnych tímových hráčov a nie je tajomstvom, že športovci vo
vode majú snáď najlepšie a najkrajšie vyvinuté postavy,“ dodáva na záver úspešný tréner.
Pavol Mihalkovič, člen VV
Ak ešte neviete, akému športu sa má vaše dieťa venovať, skúste to s vodným
pólom. Pokiaľ si dievča alebo chlapec od 7 do 10 rokov a chceš zažiť úspech,
neváhaj a príď medzi vodných pólistov. Od septembra trénujeme každý deň na
plavárni Pasienky. Viac informácií o klube vodného póla SLÁVIA UK Bratislava
a o jeho činnosti, ako aj o čase tréningov pre nových záujemcov nájdete na
www.vodnepolo.sk

Nočné kino stále obľúbené
Už po deviaty rok mali Bratislavčania
možnosť bezplatne navštíviť populárne
Letné kino na Kuchajde. Séria premietaní filmových hitov, ktorá do miestneho
amfiteátra pritiahla tisícky divákov, sa začala koncom júna a trvala počas celých
letných prázdnin. Premietalo sa každú
stredu a sobotu a o výbere filmu opäť
rozhodovali samotní diváci hlasovaním
na internete z ponuky trojice filmov.

Dramaturgia bola nastavená tak, aby si
v priebehu leta prišli na svoje priaznivci
rôznych filmových žánrov.
„Letné kino na Kuchajde sa za uplynulých osem rokov stalo mimoriadne
obľúbeným miestom, kde nielen Novomešťania trávia letné večery. O tom, že
je to jedno z najúspešnejších podujatí
Kultúrneho leta, svedčí aj vysoká návštevnosť – minulý rok si jeden z filmov

prišla dokonca pozrieť rekordná návšteva zhruba 2 000 ľudí,“ hovorí starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Rudolf Kusý.
Amfiteáter v priestoroch Kuchajdy má
kapacitu približne 200 miest na sedenie
a desiatky divákov sledovali filmy romanticky na dekách. Premietalo sa na plátne
širokom šesť a vysokom štyri metre.
(mt)
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Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVANOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21

DOM KULTÚRY KRAMÁRE

tel.: 02/44 37 37 60, info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk
nájdete nás aj na FB: https://www.facebook.com/strediskokulturybanm

Stromová 18, tel.: 02/54 77 11 48
dkkramare@chello.sk
www.skvajnorska.sk

HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY

PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h, živá hudba 60. – 90. rokov,
žrebovanie vstupeniek.
21. 9. 2019 HS PARTY TIME
28. 9. 2019 HS CHARLIE BAND
KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok, 18. h, Sahadža joga – ako sa zbaviť stresu – začiatočníci,
vstup voľný
5. 9. 2019, štvrtok 16. h, Klub Patchwork – stretnutie klubu ručných prác
19. 9. 2019, štvrtok 16. h, Klub priateľov opery
24. 9. 2019, utorok 17. h, Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov
a záujemcov o odborné poradenstvo
27. 9. 2019, piatok 14. h, Informačné centrum zdravia – pre záujemcov
o zdravú výživu
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
14. 9. 2019, sobota od 8. do 12. h.
VSZ mincí, pohľadníc, bankoviek, odznakov, vyznamenaní, etikiet, filatelie,
plagátov, kníh, gramoplatní a pod.
21. 9. 2019, sobota od 8. do 12. h.
VSZ elektro, domácich, rybárskych a fotografických 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.

9. 9. 2019, pondelok 19. h
Poetický večer s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami
s podtitulom „Smrť Jurka Langsfelda“ – literárno-hudobná
kompozícia venovaná pamiatke Juraja Langsfelda za prítomnosti
primátora Kremnice.
Vystúpi kremnický banícky spevácky súbor Fokoš.
28. 9. 2019, sobota 10. h
Deň otvorených dverí – zábavno-súťažné podujatie s programom
pre deti aj dospelých
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ o 17. h,
živá hudba 60. – 90. rokov, žrebovanie vstupeniek.
7. 9. 2019 HS MERYTAN
14. 9. 2019 HS M-CLUB
KLUBOVÉ PODUJATIA
4. a 9. 9. 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.

