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Sčítavame sa vo vlastnom záujme
Veda kontra koronavírus. Už sa očkujeme!
Ako pomáhať deťom pri zavretých školách

Milí Novomešťania,

Hazardným hrám
konečne odzvonilo

prvé týždne roka 2021 strávila väčšina z nás
v izolácii a bez kontaktov s rodinou a priateľmi.
Aj keď sa na prelome rokov na celom svete začalo
s vakcináciou, boj s vírusom ešte nejaký čas potrvá.
Rúško, odstup a dezinfekcia zostávajú v mnohých
prípadoch jedinou dostupnou ochranou, ktorou
môžeme podporiť zodpovedné správanie voči sebe
i voči svojmu okoliu.
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Územné plány treba
pravidelne skúmať str. 10

Naplno bežia prípravy celoeurópskeho procesu sčítania obyvateľov,
ktoré na Slovensku odštartuje 15. februára a potrvá do konca marca.
Po prvýkrát v histórii sa budeme sčítavať na diaľku, s pomocou mobilného telefónu alebo počítača, čo je spôsob nielen pohodlný, ale aj rýchly
a bezpečný. Samozrejme, myslelo sa aj na tých, ktorí elektronický dotazník nemôžu vyplniť, tým sa dostane potrebnej pomoci. Prečo je účasť
každého z nás na sčítaní nesmierne dôležitá a čo všetko výsledky sčítania ovplyvňujú, nám v rozhovore vysvetlila naslovovzatá odborníčka
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych
štatistík a demografie Štatistického úradu SR.
Dezinformačná kampaň, ktorá sprevádzala sčítanie obyvateľov pred
desiatimi rokmi, pripravila naše mesto i mestskú časť o veľkú časť príjmov rozdeľovaných podľa jeho výsledkov. Neurobme takúto chybu znova a venujme potrebných 10 – 15 minút odpovediam na otázky. Môžu
výrazne ovplyvniť našu budúcnosť, lebo aj podľa nich sa bude plánovať
rozvoj mesta, najmä jeho infraštruktúry.
Prvým číslom roku 2021 vstupuje Hlas Nového Mesta do 31. ročníka
svojej existencie. Tešíme sa, že nás na tejto ceste sprevádzate, posielate
nám svoje názory a podnety. Veríme, že si aj v súčasnom zložitom období zachováme vašu čitateľskú priazeň.

Vrecový zber – aké
výhody prinesie? 

str. 11

Šikana v dobe
„onlajnovej“ 

str. 16

Župa udelila Výročné ceny
Samuela Zocha
str. 17
Vdýchnime dušu
opusteným miestam str. 18
Obálka:
Bratislavský sneh si treba
užiť rýchlo!
Snímka Jana Plevová

Jana Škutková
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Ťažko skúšaný človek spoločenský
15. február je Deň osamelých
Pocity osamelosti si v uplynulom roku vyskúšali i ľudia
bežne označovaní ako „spoločenské typy“. Nečakané
karantény, lockdowny, rozličné zákazy a príkazy týkajúce sa stretávania ľudí... Niežeby to boli pocity doteraz
celkom neznáme. No sú takí, čo ešte nezažili na vlastnej koži trápenia dlhodobých pacientov, mamičiek na
materskej, osihotených seniorov... Každému sa po čase
začne cnieť za spoločnosťou. Žiaci túžia vrátiť sa do
školy, mladí na tréningy či na skúšky svojej kapely. Ešte
aj manželom pri dlhom home office hrozí „ponorková
choroba“. Slovom, overili sme si, ako naliehavo sa vzájomne potrebujeme. Aká veľká
časť nášho psychického zdravia závisí od živých kontaktov s našimi blížnymi, rovesníkmi a priateľmi, aj keď nie sú vždy bezproblémové. A tak, až najbližšie budete mať chuť
skríknuť „Dajte mi všetci svätý pokoj!“, radšej zadržte. Veď by vám onedlho chýbali!

Nové Mesto plánuje dôležitú
modernizáciu parku na „Račku“
Nová zeleň, výmena starého asfaltu za
nové moderné plochy zadržiavajúce dažďovú vodu, s ktorou sa bude ďalej zavlažovať, nové lavičky, hracie prvky pre deti
a cvičebné zostavy pre športovcov. Nové
Mesto plánuje dôležitú revitalizáciu veľkej časti parku na Račianskom mýte. Obľúbený park, ktorý využívajú návštevníci
z celej Bratislavy, by tak mal po rokoch
zmeniť svoju tvár.
Projekt chce mestská časť financovať
cez nenávratný finančný príspevok vo
výške takmer 1,2 milióna eur z eurofondov a štátneho rozpočtu, náklady samosprávy by mali predstavovať zhruba
62-tisíc eur vo forme spoluúčasti. O nenávratný príspevok požiadala na konci
roka 2020, čo schválilo aj decembrové miestne zastupiteľstvo. „Je to veľká

plocha zelene, ktorá dokáže zmierniť
horúčavu v centre mesta a v čase návalových dažďov zachytiť veľké množstvo
zrážok. Tie by inak odtiekli do kanalizačnej siete, ktorá aj tak „nestíha“. Túto
vodu chceme následne v parku využiť.
Spevnené tmavé nepriepustné plochy
dnes do seba akumulujú teplo, ktoré následne v noci vyžarujú, okolie sa tak ani
v noci neochladzuje. Chceme ich vymeniť za vodopriepustné plochy s nižším
hromadením tepla,“ predstavila projekt
vedúca investičného oddelenia miestneho úradu Daša Effenbergerová.
Sadové úpravy prinesú do parku nové
stromy a zeleň. Zachová sa aj ružová
záhrada, ktorá je dnes pýchou parku.
Vytvorí sa tiež nový priestor pre relax
a šport. Ak Nové Mesto so svojou žia-

dosťou uspeje, revitalizácia by sa mohla
začať už na jeseň tohto roku. Na celý proces by mala dohliadať zriadená poslanecká komisia.
Okrem parku na „Račku“ chce mestská časť po novom hospodáriť s dažďovou vodou aj v areáli Základnej školy
s materskou školou na Odborárskej. Aj
tu miestne zastupiteľstvo dalo zelenú
žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške zhruba 370-tisíc eur, vďaka
ktorému sa v objekte školy vytvorí moderný systém zadržiavania a následného
využívania dažďovej vody.
Zastupiteľstvo na svojom poslednom
minuloročnom zasadnutí podporilo aj
šport v Novom Meste. Schválená dotácia
vo výške 2850 eur pôjde na rozvoj hokejbalu na Tehelnom poli, kde mestskú
časť úspešne reprezentuje klub Ziegelfeld. Peniaze z dotácie pomôžu pri kúpe
modernej svetelnej tabule, hokejbalovej
výstroje či tréningového náčinia.
Ján Borčin, snímky Jana Plevová

Ľudia v núdzi neostali bez pomoci
Aj počas koronakrízy pomáha Nové
Mesto svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Pred tohtoročnými
Vianocami im mestská časť vyplatila
jednorazový vianočný príspevok, na
ktorý vyčlenila 8-tisíc eur. „Príspevok
dostane 168 Novomešťanov zo sociálne slabších pomerov. Jeho výška sa
pohybuje od 30 do 150 eur a závisí
od toho, či ide o jednotlivca alebo rodinu. Tento rok zažíva samospráva

kvôli pandémii najhoršie ekonomické
časy, som však rád, že aj napriek tomu
sa nám podarilo aj teraz pomôcť tým,
ktorí to potrebujú, a spríjemniť im vianočné obdobie,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Vianočné príspevky sa vyplácajú v súlade s platnými zásadami a schváleným
rozpočtom mestskej časti a odobrila ich
poslanecká sociálna komisia. Finančnú
výpomoc dostane 22 rodín, ktoré pobe-

rajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú
zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. O príspevok
tiež požiadalo 16 nezamestnaných obyvateľov, ktorí poberajú dávku z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Najväčšiu skupinu tvorí 130 osamelých, nepracujúcich dôchodcov, ktorých dôchodok nepresahuje hranicu
dvojnásobku životného minima, teda
429,66 eur.
(mt)
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Plánujete sobáš? Prinášame prehľad
termínov na rok 2021
V uplynulom roku menil koronavírus plány všetkým – vrátane
snúbencov. Kvôli bezpečnostným obmedzeniam, ktoré sa dotkli
aj sobášov, zrušilo v Novom Meste plánované uzavretie manželstva až 38 párov.
Rok 2020 bol na sobáš ako aj na zorganizovanie svadobnej hostiny atypický. „Od marca nás ovplyvňovali rôzne obmedzenia,
zákazy, ktoré sa týkali nielen samotného počtu osôb priamo
na sobášnom obrade, ale aj počtu osôb na svadobnej hostine.
Podstatná časť sobášov bola uzavretá iba v zákonnom stanovenom počte šiestich prítomných – snúbencov, svedkov, starostu či poslanca a matrikárky. Tieto skutočnosti značne ovplyvnili počet uzavretých manželstiev,“ hovorí vedúca Matričného
úradu Bratislava-Nové Mesto Jana Horvatíková.
Aj napriek vysokému číslu zrušených svadieb však zástupcovia mestskej časti sobášili viac ako vlani – spolu 118 párov, čo
je o 5 viac ako v minulom roku. Z nich 107 bolo civilných a 11
cirkevných. Najväčší počet manželstiev bol uzavretý v „magické
termíny“, ako 22. 2. 2020, 4. 4., 6. 6., 8. 8. a 10. 10. 2020. Tieto
termíny odsúhlasilo miestne zastupiteľstvo ako sobášne soboty.
Plán sobášnych obradov na rok 2021 zahŕňa sobotné termíny
v obradnej sieni v budove bývalej Konskej železnice na Krížnej
ulici, vždy dva v každom mesiaci. Počas týchto dní zástupcovia mestskej časti sobášia snúbencov s trvalým pobytom aspoň
jedného z nich v Novom Meste bezplatne. Prvý termín je vždy
v prvej polovici mesiaca, druhý v druhej polovici.
Obradná sieň v historickej budove Konskej železnice však láka
aj snúbencov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Novom Meste – tí platia za sobáš mestskej časti poplatok 100 eur, v prípade cudzincov
je to poplatok 200 eur. Tieto správne poplatky sú príjmom mestskej časti a hradia sa z nich aj drobné darčeky pre novomanželov,

ako ozdobná blanketa na sobášny list, gravírované pero s logom
mestskej časti a kvietok pre novomanželku.
Novomestský matričný úrad vykoná ročne zhruba 150 sobášnych obradov, z toho v minimálne tretine prípadov sú snúbenci
bez trvalého pobytu v našej mestskej časti.
Ak plánujete svadbu v Novom Meste a potrebujete viac informácií, nájdete ich na stránke: www.banm.sk/matricny-urad/
alebo kontaktujte priamo matričný úrad na Junáckej ulici č. 1,
tel. 02/49 253 263.

Plán sobášnych obradov na rok 2021
Január – 16.1., 30.1.
Február – 13.2., 27.2.
Marec – 13.3., 27.3.
Apríl – 10.4., 24.4.
Máj – 15.5., 29.5.
Jún – 12.6., 26.6.

Júl – 10.7., 24.7.
August – 14.8., 28.8.
September – 11.9., 25.9.
Október – 9.10., 23.10.
November – 6.11., 20.11.
December – 4.12., 18.12.

(Bezplatné termíny pre snúbencov s trvalým pobytom v Novom Meste)

Miestni poslanci sa predstavujú

JUDr. Tomáš Korček, PhD.
Milí čitatelia, dovoľte,
aby som vás pozdravil
a nižšie v texte stručne
predstavil aktivity, investície a projekty, ktorými som
sa zatiaľ zaoberal v tomto
volebnom období. Ide
o veci, ktoré som inicioval
alebo podporil a projekty,
na ktorých som sa osobne
zúčastnil (v rámci dobrovoľníckych prác a finančnou podporou).
• Dlhodobo zabezpečujem činnosť bezplatnej
právnej poradne pre obyvateľov Nového Mesta, ktorá doteraz pomohla stovkám ľudí vyriešiť ich mnohé
problémy.
• S občianskym združením Bunkre sa nám podarilo obnoviť v lesoparku nad mlynom Klepáč de-

lostreleckú kavernu z prvej svetovej vojny. Tento rok
pri nej pribudne aj nový altánok.
• Občianskemu združeniu Rohan pomáham
s obnovou hokejbalového ihriska pri ZŠ Cádrova.
• Finančne podporujem kurzy korčuľovania pre
novomestské deti.
• S kolegami z občianskeho združenia Novomestský okrášľovací spolok sme na streche novomestskej tržnice vybudovali úle pre naše novomestské včielky.
• Na základe mojej iniciatívy bolo doteraz osvetlených v Novom Meste viac ako 10 priechodov pre
chodcov. Tento rok pribudnú ďalšie na Vajnorskej
ulici.
• Na Kolibe som presadil kompletnú revitalizáciu parčíka s detským ihriskom na Husovej ulici,
ktoré bude tento rok doplnené o ďalšie hracie prvky.
• Vajnorská ulica v časti od ulice Odbojárov po

Bajkalskú sa konečne dočká rekonštrukcie. Vymení
sa povrch a opravia sa chodníky.
• Rozšíri sa workoutové ihrisko na Partizánskej
lúke a prestreší sa.
• Podarilo sa mi dosiahnuť odstránenie nelegálnej reklamy z fasády tržnice a ukončiť prevádzku
veľkoplošnej reklamnej obrazovky.
• Presadil som uznesenie zastupiteľstva, na
základe ktorého príde k postupnému odstráneniu
billboardov z majetku mestskej časti.
• Bojujem proti neželanej výstavbe v mestskej
časti prípravou právnych podaní, petícií a pripomienok k developerským projektom.
• Aj v tomto volebnom období som všetky poslanecké odmeny venoval na podporu projektov v rámci územia našej mestskej časti.
Kontakt:
tel.: 0910 970 941, e-mail: tkorcek@gmail.com

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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Pre koho sa sčítame? Pre seba!
Už v polovici februára odštartuje proces sčítania obyvateľov, najvýznamnejšieho, ale aj najnáročnejšieho štatistického zisťovania. Uskutočňuje sa v celej Európskej únii a jeho výsledky budú dôležitým podkladom pre
plánovanie a rozhodovanie v mnohých oblastiach. Na otázky Hlasu Nového Mesta odpovedala PhDr. Ľudmila
Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR.
Prečo je také dôležité sčítať sa? Aj keď ide o zákonnú
povinnosť, mnohí obyvatelia váhajú. Mohli by ste vysvetliť význam takéhoto štatistického zisťovania?
Sčítanie je o každom z nás a pre každého. Údaje využije nielen vláda, ale slúžia pre potreby rôznych komunít (menšín,
veriacich, sluchovo postihnutých, detí, seniorov, mladých rodín). Sčítavame sa pre seba. Pretože chceme lepšie cesty, kapacitne vyváženú mestskú hromadnú dopravu, viac parkovacích
miest, chceme mať škôlky na miestach, kde žijú mladé rodiny,
penzióny a stacionáre pre dôchodcov tam, kde žije viac staršieho obyvateľstva. Chceme mať efektívne nastavené počty
lôžok v nemocniciach. Okrem toho, ak máme radi ekologické spôsoby dopravy, chceme cyklotrasy a trasy pre kolobežky.
Aj o tomto dokážeme rozhodnúť, keď sa sčítame a pravdivo
odpovieme na otázky, ktoré obsahuje elektronický formulár.
Navyše nás to nezaťaží, vyplnenie otázok nezaberie viac ako
10 minút! Môžeme sa sčítať elektronicky, v pohodlí domova,
kedykoľvek počas šiestich týždňov. Nikto nás neruší, nevstupuje do našej komfortnej zóny. A dnes je dôležitý aj fakt, že
sa nemusíme báť nákazy. Nikto sa nepýta na príjem, majetok
a ani iné otázky, ktoré by človeka zaťažovali. Odpovedáme na
otázky, ktoré prispejú k rozvoju SR. V roku 2022 sa chystá veľká reforma samosprávy a každý z nás môže prispieť k tomu, že
bude na desaťročia urobená kvalitne a nám sa bude v meste či
obci dobre žiť.
Aká je história sčítania obyvateľov?
Moderné sčítanie obyvateľstva, približne v podobe ako ju
poznáme dnes, má na našom území viac než storočnú tradíciu. Historicky je však staršie. Ľudia sa sčítavali už v stredoveku a údaje o počte obyvateľov nachádzame v historických
zdrojoch v rôznych podobách. Ako sa menila doba, menili sa aj
otázky a forma zberu údajov. Spoločnou črtou všetkých doterajších sčítaní bolo, že zber údajov realizovali osoby, ktoré poznáme ako sčítacích komisárov. V roku 2021 nás po stáročiach
čaká na našom území novinka – sčítame sa plne elektronicky,
uprednostňujeme samosčítanie pred asistovaným sčítaním
a odpovedáme len na otázky, ktoré nie sú v iných zdrojoch.
Čo sa oproti minulým sčítaniam zmenilo? Pribudli
nové otázky?
Významnou zmenou je okrem elektronickej formy využitie administratívnych zdrojov údajov. Vďaka tomu, že si
vieme určité informácie dohľadať, je elektronický formulár
výrazne kratší a obsahuje len 13 - 16 otázok. Takáto forma je
bezpečnejšia, rýchlejšia a samozrejme ekologickejšia. Elektronický formulár obsahuje okruhy otázok, ako sú pobyt obyvateľa, spôsob a frekvencia dopravy do školy a zamestnania,
rodina, vzdelanie, zamestnanie a sebadeklaratórne otázky
o národnosti a náboženskom vyznaní. Odpoveďou na otázku,
ako sa dopravujeme do práce, pomôžeme napríklad zlepšeniu
mestskej hromadnej dopravy, posilneniu vlakového či autobu-

sového spojenia alebo budovaniu nových ciest. Podobne je to
aj s odpoveďou na otázku o súčasnom pobyte. Napríklad už
pri sčítaní domov a bytov zistil starosta obce Dunajská Lužná,
že tu žije o 4000 obyvateľov viac, ako si uvádza trvalý pobyt.
Keďže máme cesty aj dopravu nastavenú na počet obyvateľov
s trvalým pobytom, logicky vzniká dopravný kolaps, lebo do
práce z Lužnej cestuje o 4000 ľudí viac, ako oficiálne očakávame. Preto je veľmi podstatné otázky vyplniť. Odpoveď každého obyvateľa môže prispieť k pozitívnej zmene.
V minulosti sa ľudia odmietali vyjadriť napríklad
o svojej viere, prípadne majetkových pomeroch. Prečo
je pre štát dôležité poznať takéto ukazovatele?
V sčítaní obyvateľov v roku 2021 nenájdete žiadne otázky týkajúce sa príjmu a majetku obyvateľov. Náboženské vyznanie
je otázka, ktorá bola zisťovaná v modernom sčítaní na našom
území, t. j. pri cenzoch v rokoch 1921 a 1930, a po odmlke
sa do formuláru vrátila pri sčítaní v roku 1991. Aktuálne zistené výsledky môžu napomôcť pri monitorovaní účinnosti legislatívy, ale aj pri nastavení financovania v tejto oblasti. Napríklad aj diskusia o odluke cirkví od štátu by nemala objektívny
podklad, keby sa obyvatelia nevyjadrili k otázke náboženského
vyznania. Samozrejme elektronický formulár umožňuje uviesť
odpoveď „bez náboženského vyznania“ a tým vyjadriť svoj postoj demokraticky aj takto.
Čo sa stane, ak občan niektoré otázky nezodpovie,
resp. odmietne odpovedať?
Vyplnenie všetkých otázok vo formulári je v zmysle zákona o sčítaní povinné. Ale aj keď obyvateľ na niektorú otázku
neodpovie, bude započítaný do celkového počtu obyvateľov.
Pokračovanie na str. 6
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Dokončenie zo str. 5
Nemôže sa stať, že vyplnené údaje budú zneužité? Ako
je zabezpečená ochrana a bezpečnosť osobných informácií?
Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je
ochrana osobných údajov obyvateľov prioritou a bezpečnosť
zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou realizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na
ochranu osobných údajov SR. Všetky údaje poskytnuté Štatistickému úradu SR sú spracovávané výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím
alebo krádežou. Na účely ochrany osobných údajov bol pre
sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Ochrana osobných údajov sa realizuje aj prostredníctvom hašovania,
pseudoanonymizácie a anonymizácie. Každý zamestnanec,
ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov. Všetky osoby, ktoré pri výkone funkcií v rámci
sčítania pracujú s osobnými údajmi, sú zaškolené a poučené.
Ako dlho pripravuje štatistický úrad sčítanie a ako
tento proces prebieha?
Prvé prípravy na SODB 2021 začali už koncom roka 2016,
kedy sme zisťovali, aké údaje môžeme získať bez účasti obyvateľov. Identifikovali sme príslušné zdroje, analyzovali ich
a hodnotili ich vhodnosť pre účel sčítania. Tak, ako pokračovali práce na príprave, narastal aj počet expertov zodpovedných
za jeho prípravu a realizáciu. Tím sa rozšíril a k expertom na

„centrále“ v Bratislave sa pridali regionálni experti, ktorí dnes
zabezpečujú intenzívnu komunikáciu s obcami a mestami,
aktuálne pri realizácii sčítania domov a bytov a pri príprave
sčítania obyvateľov. Poskytujeme metodickú a odbornú podporu nielen našim partnerom v samospráve, ale aj špecifickým
komunitám. Dá sa povedať, že Štatistický úrad SR žije v rokoch
2020 a 2021 hlavne projektom SODB 2021.
Čo sa stane so spracovanými výsledkami – komu ich
štatistický úrad postupuje a akým účelom slúžia?
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov, ktoré sa uskutočňujú pod
záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.
V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom
roku 2021. Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a príslušné
nariadenie EÚ. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné
štatistické zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov
SR. Prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa
Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti,
o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Otázky
týkajúce sa občianstva, národnosti, materinského jazyka a náboženstva prinesú aktuálne údaje o štruktúre, ktoré sa využijú
pre implementácii príslušných zákonov, ako sú napr. tabuľový
zákon, zákon o jazyku národnostných menšín a podobne.
Zhovárala sa Jana Škutková, snímka archív Ľ.I.

Ako a kde sa môžete sčítať v Novom Meste?
1.
2.

Prvou a najrýchlejšou možnosťou je vyplniť elektronický formulár na stránke www.scitanie.sk alebo to urobiť prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny.
Ak nemáte prístup na internet a vyplnenie dotazníka na počítači či telefóne nie je vo vašich možnostiach, obráťte sa na
kontaktné miesta pre sčítanie, kde vám pomôže stacionárny asistent. V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú na tento účel
zriadené nasledujúce pracoviská:

MIESTO:

ČAS PREVÁDZKY:

Komunitné centrum
Ovručská 5

pondelok, streda, piatok od 8. do 12. a od 13. do 17. h
utorok a štvrtok od 9. do 12. a od 13. do 18. h

Dom kultúry Kramáre	pondelok, streda, piatok od 8. do 12. a od 13. do 17. h
Stromová 18
utorok a štvrtok od 9. do 12. a od 13. do 18. h
Denné centrum seniorov
Domovinka, Nobelova 30

pondelok, streda, piatok od 8. do 12. a od 13. do 17. h
utorok a štvrtok od 9. do 12. a od 13. do 18. h

Denné centrum seniorov
Športová 1

pondelok až piatok od 14. do 20. h

Denné centrum seniorov
Zlatý dážď, Račianska 89

pondelok až piatok od 14. do 20. h

Obchodné centrum VIVO!
(v blízkosti prevádzok PEPCO a S.Oliver)

pondelok, streda, piatok od 9. do 13. a od 14. do 20. h
utorok a štvrtok od 8. do 12. a od 13. do 19. h

3.

Ak ste imobilný alebo z akéhokoľvek dôvodu nemôžete opustiť svoj domov, môžete zavolať na telefónne čísla 02/49 253 999,
02/49 253 998, 02/49 253 997 a požiadať, aby vás mobilný asistent prišiel sčítať k vám domov. Môžete tak urobiť aj prostredníctvom e-mailovej adresy podatelna@banm.sk. Upozorňujeme, že o návštevu mobilného asistenta je potrebné požiadať
v priebehu prvých dvoch týždňov sčítania, t.j. do konca februára.
Údaje idú rovno do Štatistického úradu SR, žiadne papierové formuláre neprechádzajú rukami ďalších ľudí a aj preto sú chránené.
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MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?
Viac informácií týkajúcich sa sčítania v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto získate na číslach
02/49 253 999, 02/49 253 998, 02/49 253 997, alebo e-mailovej adrese: podatelna@banm.sk

Čo sa zmenilo v našom okolí
Vraky postupne miznú z ulíc
Kým sa podarí odstrániť vrak auta
z ulice, je nevyhnutné vykonať rad administratívnych úkonov a je to, žiaľ, zdĺhavý proces. Mestská časť dala v roku 2020
výzvu na odstránenie 60 vozidiel. Z nich
majitelia sami odstránili 26, ďalších 34
nechala mestská časť odtiahnuť špecia-

hradeného parkovania, ktorým vypršala
platnosť. Túto povinnosť mali majitelia
zakotvenú v povolení, žiaľ, nie všetci ju
dodržali. Mestská časť postupne odstraňuje značky vlastnými prostriedkami,
v zmysle vydaných povolení. Týka sa to
aj rôznych tabúľ, ktoré nespĺňajú predpísané normy dopravného značenia a nikdy neboli povolené. Zóna regulovaného
parkovania sa tým sprehľadní a vyčistí
od neplatného značenia. Odstránené
značky budú dočasne uskladnené. Majitelia si ich môžu vyzdvihnúť po predchádzajúcom dohovore a uhradení nákladov spojených s ich odstránením (tel.
kontakt: 02/49 253 237, e-mail: sona.ondercinova@banm.sk).

„plátania dier“ pristúpila mestská časť
k realizácii nových rozvodov. Verme, že
budú dlho a bez problémov fungovať.

 ekonštrukcia
R
Strediska kultúry
sa blíži do finále
Po dlhšom čase, kedy Stredisko kultúry na Vajnorskej fungovalo v provizórnom režime, sa jeho rekonštrukcia blíži
do finále. Dokončená je stavebná časť

 arky potrebujú
P
starostlivosť aj v zime

lizovanou firmou. Momentálne „beží“ lehota u ďalších 30 automobilov, ktorých
odstránenie bude vyriešené v prvých
mesiacoch roka 2021.
Veľká časť vodičov na výzvu zareaguje
a auto odstráni. Ale sú aj takí, ktorí ho
jednoducho presunú o pár ulíc ďalej.
Preto pripravujeme novú aplikáciu, ktorá mapuje vraky. Z nej bude jasné, v akej
fáze sa v jednotlivých prípadoch nachádzame. Po jej odskúšaní a zavedení si
budú môcť Novomešťania skontrolovať
situáciu s každým vrakom v našej mestskej časti.

V chladnom počasí by si v parku na
lavičke posedel málokto, preto je zima
ideálnym obdobím na vykonanie opráv

vstupných priestorov, ako aj priestory
určené pre administratívu. Na vymaľovanie a drobné opravy čaká ešte spoločenská sála, nové zariadenie interiéru
by malo byť dodané v prvých mesiacoch
roku 2021.

Aby bol v parkovaní poriadok
V súvislosti so spustením projektu regulovaného parkovania v pilotnej zóne
Tehelné pole pristúpila mestská časť
k odstraňovaniu dopravných značiek vy-

a údržby parkového mobiliáru. Pracovníci EKO-podniku VPS niektoré prvky
odmontujú a úpravy zrealizujú v dielni,
iné práce urobia priamo na mieste. Lavičky v nedávno obnovenom parku na
Ľudovom námestí nenatierajú farbou,
len lakom, ako to odporučil ich výrobca.
Aby nás pohľad na krásnu štruktúru dreva potešil čo najdlhšie.

 elocvičňa na Kramároch
T
má novú prípojku vody
Pred pár rokmi zrekonštruovala mestská časť telocvičňu v škole na Cádrovej.
Koncom roka bolo nevyhnutné riešiť haváriu v rozvodoch a muselo sa pristúpiť
k odpojeniu vody v telocvični. Namiesto
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Od decembra sa vstupné priestory strediska využívajú aj ako odberné
miesto na antigénové testovanie na
ochorenie COVID-19. Podľa potreby
a v závislosti od vývoja situácie sa s testovaním v Stredisku kultúry bude pokračovať do odvolania.
(jš), snímky Jana Plevová

Herne a kasína z Bratislavy postupne zmiznú
Herne a kasína sú už skoro 30 rokov súčasťou nášho verejného priestoru. Po spoločenských zmenách v roku 1989 začalo
v Bratislave postupne vyrastať enormné
množstvo nových herní a kasín. V časoch
ich najväčšej „slávy“ ich bolo v Bratislave
viac ako 300. Postupne však prichádzalo k sprísňovaniu príslušnej legislatívy
a k 31. 12. 2019 sa na území nášho hlavného mesta prevádzkovalo 89 herní a 6 kasín. Celkový počet technických zariadení
prevádzkovaných k tomuto dátumu bol
2651 (videohry, rulety, výherné prístroje,
výherné prístroje v kasíne, bingo).
Prevádzky herní a kasín sú často neesteticky osvietené, polepené nevkusnou
reklamou, zatemnené, v ich okolí sa pohybujú často ľudia, ktorí nevyvolávajú veľkú
dôveru. Životné príbehy ľudí, ktorí kvôli
hazardným hrám prišli o celý svoj majetok
či dokonca si siahli na život, sú smutnou
súčasťou dnešnej doby. Aj z týchto dôvodov už roky volajú aktivisti a veľká časť
verejnosti po úplnom zákaze prevádzky
takýchto zariadení.
V prvej petícii, ktorú začali aktivisti organizovať ešte v roku 2015, sa im podarilo zozbierať viac ako 136 000 podpisov.
Mestské zastupiteľstvo nakoniec na základe tejto petície prijalo v roku 2017 všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakázalo umiestňovanie herní a kasín na území
hlavného mesta. Predmetné nariadenie
však na podnet prevádzkovateľov hazardných hier napadla bratislavská krajská
prokuratúra a žiadala nariadenie ako nezákonné zrušiť. Mestskí poslanci nevyhoveli

protestu prokurátora, a preto sa následne
prokuratúra obrátila so žalobou na súd,
ktorý rozhodol o nesúlade prijatého všeobecne záväzného nariadenia so zákonom.
Aktivisti sa nevzdali a spustili ďalšiu petíciu, v ktorej žiadali opäť zákazať umiestňovanie herní a kasín. Petíciou „Zastavme hazard“ vyzbierali 104 516 podpisov,
z čoho bolo následne verifikovaných
73 434 záznamov. Tento počet predstavoval 20,58 % obyvateľov oprávnených voliť
do orgánov samosprávy obce a postačoval
podľa v tom čase platnej legislatívy na prijatie nového všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní a kasín
na území Bratislavy. V októbri minulého
roka však Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona o hazardných
hrách a vypustila požiadavku petície ako
zákonného predpokladu na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho umiestňovanie herní a kasín v obci,
čím značne zjednodušila boj miest a obcí
proti neželanému hazardu. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve sme preto
takmer jednomyseľne schválili nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze
umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta.
Niektorí kolegovia z mestského zastupiteľstva žiadali, aby bola umožnená aspoň
prevádzka kasín v hoteloch vyššej kategórie. To však nebolo možné dosiahnuť,
nakoľko zákon v súčasnosti neumožňuje
povoliť prevádzku kasín iba v niektorých
hoteloch najvyššej kategórie, ale je ich

možné povoliť, resp. zakázať, iba vo všetkých hoteloch bez ohľadu na kategóriu
a taktiež súčasne vo všetkých moteloch
a penziónoch. Takýchto ubytovacích zariadení je v súčasnej dobe v Bratislave viac
ako 100 a mali sme obavu, že by sa pri takomto riešení herne iba pretransformovali na kasína a zaplnili by postupne hotely,
motely a penzióny, nakoľko legislatívne
požiadavky na zriadenie penziónov, motelov a hotelov nižšej kategórie sú relatívne
nízke. Herne a kasína však nezmiznú z verejného priestoru okamžite, keďže zákaz
sa bude týkať len nových žiadostí o umiestnenie herne, resp. kasína. Platnosť súčasných licencií je väčšinou do konca roka
2023 – 2024. Budú teda miznúť postupne.
Dúfam, že ich nahradia najmä útulné kaviarne, obchody či služby, ktoré budú pre
Bratislavčanov určite oveľa väčším prínosom. 
Tomáš Korček

Viac zelene v našich uliciach
V rôznych mestských častiach Bratislavy sme si
mohli všimnúť intenzívnu jesennú výsadbu, ktorá
prebiehala až do polovice decembra. Ako informoval
primátor Matúš Vallo na svojom facebookovom pro-

file, začiatkom decembra Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy vysadil 665 vzrastlých stromov, 2250
krov a tiež 10 000 sadeníc v Horskom parku. V Novom
Meste pribudlo 55 stromov na Jarošovej ulici, Račianskej ulici, ale aj na iných miestach. Som veľmi rád,
že aj na moje odporúčanie magistrát vysadil sedem
stromov druhu Robinia pseudoacacia pred bytovým
domom na Račianskej 65 a Manhattanom. Hneď sa
stali stredobodom pozornosti a, dokonca, obyvatelia
ich natreli biologicky odbúrateľným náterom, ktorý
ochráni kmene. Biela farba odráža slnečné lúče, čím
zabraňuje nežiaducemu ohrievaniu kmeňa počas slnečných zimných dní a chráni kmeň pred výkyvmi teplôt, ktoré by mohli spôsobiť mrazové trhliny. Zelený pás
popri hlavnej ceste je konečne využitý. Len sa trošku
obávam, aby niektoré stromy nepostihol rovnaký osud
ako na Ružinovskej ulici, kde niekto odsekol koruny
stromčekov, ktoré sa nachádzali blízko billboardu.

Význam stromov je obrovský, či už zlepšujú ovzdušie,
zmierňujú a zlepšujú klímu, znižujú hluk a veternosť,
zlepšujú pôdne podmienky, zadržiavajú vlahu, zvyšujú
biodiverzitu. Stromy však najmä upokojujú, dopĺňajú
energiu a obnovujú fyzické i psychické sily človeka.
Verím, že v nadchádzajúcom roku sa vysadia
aj ďalšie stromy a Nové Mesto bude ešte zelenšie
a zdravšie. 
Text a snímky Pavol Troiak
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Územný plán chráni urbanistickú
hodnotu územia a prináša víziu jeho
vyváženého rozvoja
Aby sa určité územie využívalo hospodárne a vo verejnom záujme, pripravujú preň obce, mestá či mestské časti územnoplánovaciu dokumentáciu. V nej sú obsiahnuté regulácie, vďaka ktorým
získava priestorová štruktúra miesta urbanistický charakter, a tiež
podmienky budúceho riešenia dopravy. Pokiaľ nie sú dodržané
alebo nastali zmeny, koncepcia riešenia územia sa naruší a urbanistický priestor stratí víziu svojho rozvoja.

Prečo je potrebné pravidelne preskúmať
aktuálnosť územných plánov zón (ÚPN-Z)
Územné plánovanie má predovšetkým regulačnú úlohu, má udržiavať v lokalite jasné pravidlá. Jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami.
Regulatívy pôsobia do istej miery obmedzujúco, preto ich treba
starostlivo zvažovať, prispôsobovať a aktualizovať. Pri takomto prístupe vytvoria užitočný nástroj na dosiahnutie súladu ľudských
činnosti na konkrétnom mieste alebo v krajine.
Orgán územného plánovania musí sledovať, či sa nezmenili
územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, a preto
pravidelne preskúmava územný plán. Identifikuje pritom disproporcie a protiklady v záujmoch, ku ktorým došlo počas platnosti
schválenej dokumentácie.
Pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto boli územné plány zón
spracovávané v rokoch 1995 až 2006 a ich zmeny a doplnky v rokoch 2003 až 2009. Počas viac ako jedenásťročného obdobia sa
podmienky a plánované predpoklady zmenili. Taktiež sa zmenila
legislatíva a nadradená územnoplánovacia dokumentácia mesta,
zmenili sa vlastníci a spoločenské požiadavky. Zachované zostali
len prírodné danosti, no aj z nich sa mnohé nepodarilo uchrániť
a podľahli zmenám.

Čo je výsledkom preskúmania ÚPN-Z
Obstarávateľ, v našom prípade mestská časť, vyhodnotí, či v území nastali zmeny, a rozhodne, či je potrebné obstarať iba zmeny
platnej dokumentácie alebo je potrebná jej aktualizácia. Ak by bol
rozsah aktualizácie veľký a dokumentácia by stratila prehľadnosť,
je potrebné obstarať nový územný plán.
V lete 2020 sme pracovali na preskúmaní platnej dokumentácie
ÚPN-Z Horný Kramer a ÚPN-Z Kamenné sady z legislatívneho hľadiska, súladu so skutočným stavom v území a nadradenou dokumentáciou. Na základe výsledkov sme spracovali dôvodové správy,
ktoré sme predložili na prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.
Musíme konštatovať, že územnoplánovacia dokumentácia zóny
Horný Kramer ani Kamenné sady nezodpovedá aktuálnym zákonom a vyhláškam, podmienkam v území a potrebám rozvoja. Preto
je uvedená situácia dôvodom na obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie pre obe lokality.

Rozdiel medzi preskúmaním a prieskumami a rozbormi
Po preskúmaní (zistení stavu, v akom sa územnoplánovacia dokumentácia nachádza) a odsúhlasení rozsahu jej aktualizácie miest-
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nym zastupiteľstvom nasleduje výber spracovateľa územného plánu.
Prvou etapou spracovania územného plánu sú prípravné práce. Tieto zahŕňajú zverejnenie oznámenia, sústredenie podkladov,
požiadaviek v danej lokalite a následne určenie predmetu riešenia
územnoplánovacej dokumentácie na vymedzenom území.
Obstarávateľ poverí spracovateľa spracovaním prieskumov
a rozborov (vyhodnotením súčasného stavu riešeného územia).
Ten dokumentuje problémy a rozvojové možnosti, ktoré je potrebné v územnoplánovacej dokumentácii riešiť. Na základe výsledku
prieskumov a rozborov sa spracuje zadanie (to zadáva požiadavky
na riešenie). Tento zadávací dokument pre spracovanie územného
plánu po zverejnení a prerokovaní schvália členovia miestneho zastupiteľstva.

 o sa deje s ÚPN-Z po jeho schválení
Č
poslancami miestneho zastupiteľstva?
Miestne zastupiteľstvo schvaľuje aj výsledný dokument, teda návrh územného plánu, čím zároveň prijíma všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie.
Mestská časť takto získava základný stavebný poriadok, na základe
ktorého povoľuje stavebný úrad umiestnenie stavieb s cieľom dosiahnuť kvalitnú mestskú zástavbu.

Životnosť územného plánu zóny
Životnosť územného plánu zóny závisí od vhodne navrhnutej štruktúry budov, ulíc a zelene, pričom nemôžeme zabúdať na
spoločenské požiadavky. A práve tie sa časom menia, tak ako sa
mení legislatíva.
Základom poriadku sú pravidlá a regulatívy, ktoré by mali definovať predovšetkým funkciu územia a jeho víziu. Rovnako by mali
zahŕňať neprípustné spôsoby a činnosti, ktoré môžu stanovené zámery ohroziť.
Veľmi záleží na dôslednosti dodržiavania regulácií samotnými investormi a užívateľmi územia, aby sa nenarušili ciele, ktoré v sebe
dokumentácia nesie. Ak sa územnoplánovacia dokumentácia pravidelne aktualizuje, nestratí prehľadnosť a životnosť územného plánu sa predĺži.
Ing. arch. Zuzana Pajerchinová,
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Snímka Jana Plevová

Rodinné domy budú papier
a plasty triediť po novom
V roku 2020 hlavné mesto Bratislava spolu so spoločnosťou OLO a.s.
začalo zavádzať nový systém zberu papiera a plastov, zbieraných spolu
s kovmi a kompozitnými obalmi. V prvej etape vrecového zberu bol
zavedený tento systém v siedmich mestských častiach. Od roku 2021
vrecový systém zberu bude v zástavbe rodinných domov zavedený aj
v u nás v Novom Meste, v Rači a Ružinove.

Cieľ nového spôsobu zberu
Zber papiera a plastu z rodinných domov,
teda priamo od pôvodcu, a nie z anonymného zberného hniezda, pomáha dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia odpadov.
Súčasne sa tým prispieva k čistote verejných priestranstiev. Všetky rodinné
domy, aj v lokalitách, kde nie je umiestnené zberné hniezdo, budú mať možnosť zapojiť sa do triedeného zberu bez toho,
aby museli voziť svoj vytriedený odpad na
väčšie vzdialenosti alebo ho pre nedostatok
času či možností uloženia nemohli triediť.

Systém zberu
V januári 2021 pracovníci OLO a.s. zazvonia na zvonček a cez bránu či plot položia
balíček s rolkami na pozemok, prípadne ho
zavesia na bránu. Každá domácnosť dostane 26 ks 120-litrových modrých vriec
na papier a 32 ks 120-litrových žltých
vriec na plasty zbierané spolu s kovmi
a kompozitnými obalmi. Počet vriec by
mal vystačiť domácnosti na celý rok. Súčasne hlavné mesto SR Bratislava zabezpečí do
rodinných domov distribúciu informačného letáka a celoročného harmonogramu
zberu plastov a papiera pred prvým odvozom odpadu. Zber papiera a plastov vo
vreciach zabezpečí spoločnosť OLO a.s. od
februára 2021. Ulice sú zadelené do sektorov a presný termín odvozu z jednotlivých
ulíc bude uvedený v harmonograme.
Odvoz odpadu sa bude vykonávať podľa stanoveného harmonogramu raz mesačne. Počas letných mesiacov (jún, júl,

hľadáme

nových

trznica@ekovps.sk

august) je spotreba plastov vyššia. Aby sa
predišlo šíreniu zápachu počas horúcich
dní, interval pre plasty, kovové obaly a kompozitné obaly na báze lepenky sa zvýši na
dvakrát za mesiac.

 ko bude prebiehať odvoz
A
vriec s papierom a plastmi
V deň odvozu je potrebné vyložiť vrecia pred dom už ráno od 7. h. Pracovníci OLO zoberú len distribuované
vrecia s triedeným odpadom, teda tie,
ktoré boli doručené v rámci projektu. Týmto opatrením sa predchádza zneužívaniu
systému.
Novinkou oproti prvej etape je, že obyvatelia môžu vyložiť vrecia aj vo svojej
nádobe a pracovníci tieto vrecia vyberú
z nádoby. Nádoba samotná sa nevysýpa.
V takomto prípade rovnako platí, že odpad
v nádobách musí byť v distribuovaných a zviazaných vreciach a OLO a.s.
nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na nádobe alebo za jej odcudzenie.

Čo so sklom?
Zber vytriedeného skla bude zabezpečený doterajším spôsobom, teda do zvonov v zberných hniezdach. Tento druh
odpadu nie je vhodný pre vrecový zber,
preto v zberných hniezdach zostanú zvony
na sklo.

Zrušenie zberných hniezd
Aby si mohli obyvatelia zvyknúť na zmenu v systéme zberu, budú počas prvého

Vrecia na odpad roznesú do domov
pracovníci OLO
mesiaca (t.j. vo februári) ponechané zberné hniezda so všetkými zbernými nádobami na svojich pôvodných miestach.

Výsledky z prvej etapy
Z vyhodnotenia prvej etapy vrecového
zberu vyplýva, že čistota vyzbieraného
triedeného odpadu vo vreciach je neporovnateľne lepšia ako v nádobách v zberných
hniezdach. Percento znečistenia je veľmi
nízke a odpad vo vreciach nie je anonymný
ako v zberných hniezdach. Zberné hniezda
po pár týždňoch prestali byť zneužívané.
Z nezávislého prieskumu spokojnosti
s novým systémom zberu odpadu v siedmich mestských častiach, v ktorých bol
systém zavedený, vyplýva, že 98,8 % domácností sa zapojilo do nového systému zberu
odpadu.
Tento systém bude prínosom nielen
pre zvýšenú čistotu vytriedeného odpadu,
ale i pre čistotu verejných priestranstiev.
Rodinné domy budú mať komfortnú možnosť triedenia komunálneho odpadu a zavedenie nového systému prispeje k zlepšeniu životného prostredia.
Všetky dostupné informácie nájdete na
adrese:
https://bratislava.sk/sk/zmena-sposobu-zberu-a-odvozu-vytriedeneho-odpadu-z-rodinnych-domov
Miriam Kamhiyehová,
vedúca referátu životného prostredia,
MÚ BANM
Ilustračná snímka OLO

nájomcov
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Rok svetového očkovania

Sústredený útok vedy na COVID-19. Podľahne vírus?
Rok 2020 vojde do histórie ako obdobie, keď sme sa všemožnými spôsobmi
snažili zahatať cesty postupujúcemu vírusu a uchrániť sa pred nákazou. Rok
2021 priniesol novú situáciu. Viaceré výskumné tímy vo svete hlásili na sklonku
minulého roka úspešné výsledky klinických skúšok svojich vakcín a firmy sa začali pripravovať na ich hromadnú výrobu.
Aj Európska lieková komisia mala zrazu
plné ruky práce. Lebo až po jej schválení
každej z vakcín mohla Európska komisia

ločnosť A-medi, ktorá sa venuje najmä vydávaniu zdravotníckej literatúry.
„Podstatnou časťou vakcíny je antigén,
ten vyvoláva v ľudskom organizme žiaduci účinok očkovania – tvorbu protilátok,“ zdôraznila prof. Krištúfková. „Sú to
čiastočky bielkoviny, čiastočky z povrchu
vírusu alebo z jeho vnútra.“ Dnešné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 nemajú
antigény rovnaké. Výskumné tímy sa vybrali už na začiatku rozličnými smermi,
a tak sa zdá, že v boji proti koronavírusu
existujú viaceré úspešné spôsoby. Zatiaľ
odborníci roztriedili prvé vakcíny na štyri
skupiny len podľa príbuznosti ich antigénov.
„Okrem antigénu obsahuje očkovacia
látka zložky aktívne, tzv. adjuvanciá,
a zložky neaktívne. Adjuvanciá podporujú účinok antigénu – zadržiavajú ho,
aby sa vo svale postupne uvoľňoval, a zosilňujú jeho pôsobenie. Medzi neaktívne
zložky patria napríklad konzervátory,
formaldehyd a iné.“
Osobitne sa prof. Krištúfková zmienila
o jednom z adjuvancií, hliníkových soliach. Vyvoláva medzi ľuďmi obavy, lebo
je známe, že hliník je jed. Vo vakcíne sa
však nachádza v minimálnom množstve.
„Je ho tam menej ako v materskom mlieku,“ podotkla.

Nebezpečenstvo
hrozí odinakiaľ

uzatvoriť kontrakty na prvé objednávky
z jednotlivých štátov. Aj zo Slovenska.
Tak ako všade, aj u nás to znamenalo
dobre si premyslieť a pripraviť nadchádzajúce celoštátne podujatie – veď ide o životy. Zdravotníci sa od začiatku pandémie
vskutku nezastavili. Nevraviac o tom, že
teraz je popri organizovaní aktuálne aj dôkladné informovanie obyvateľstva.

Čo všetko je vo vakcíne
Očkovaciu látku vo všeobecnosti priblížila nedávno verejnosti vo svojom online
vystúpení epidemiologička prof. Zuzana
Krištúfková, známa aj z televíznej obrazovky. Webinár, kde hovorili na tému
očkovania aj iní odborníci, pripravila spo-
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Môže sa stať, že v predjarí 2021 bude
popri pandémii COVID-19 súčasne prebiehať aj epidémia chrípky, čo by u mnohých ľudí mohlo mimoriadne zaťažiť organizmus. Veď už sám vírus chrípky stačí,
aby u starších či slabších zhoršil základné
ochorenie a zvýšil úmrtnosť. Navyše, zvýši
sa tak tlak na počet lôžok v nemocniciach,
čo ohrozuje ďalších pacientov a požiadavky na odborný personál. Očkovanie proti
chrípke túto hrozbu zmenšuje, žiaľ, vakcín proti chrípke bol nedostatok, lebo len
málo z nás sa bežne dáva proti nej očkovať.
Ani záujemcov o očkovanie proti COVID-19 nie je zatiaľ podľa prieskumov
dostatočný počet. Odporcovia očkovania,
tzv. antivaxeri, nezaháľajú a z ich textov
či videí na sociálnych sieťach priam na-

skakujú zimomriavky, keby všetko, čím
strašia, malo byť skutočné. Ľudia sa aj
bez nich odjakživa obávajú nového a neznámeho, a tak netreba veľa, aby strach
z očkovania napokon prevážil aj zdravý
úsudok. Ibaže úspech v zápase s koronavírusom je do značnej miery podmienený
množstvom ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať.
Imunita ojedinelých obyvateľov nestačí.
Vedci odhadujú, že na vytvorenie kolektívnej imunity sa žiada zaočkovať aspoň
50 až 70 percent populácie. Ak počet
zaočkovaných nepresiahne tzv. kritickú
hranicu, ohrozíme tých najbezbrannejších. Neochránime pred nákazou tých
členov rizikových skupín, ktorí sa pre svoje ochorenie – chronické, aktuálne alebo
prekonané – nebudú môcť dať očkovať.
Napríklad deti vyliečené z leukémie, ľudia
s transplantovanou obličkou a ďalší.
„Čo je pre získanie imunity ľahšie,“
pýta sa prof. Krištúfková, „napriek istým
prirodzeným obavám prekonať očkovanie – vpich do ramena – alebo prekonať
ochorenie, ktoré nás môže aj zabiť?“
Ako je to celkom presne s imunitou pri
COVID-19, je otázka, ktorá je ešte vždy
predmetom výskumu. Podľa novej štúdie
z USA môže vraj imunita po vyliečení vďaka vysokej hladine pamäťových buniek
imunitného systému v tele pretrvať roky.
Či to platí aj pre imunitu získanú očkovaním, overia výskumníci po tohtoročnej
vakcinácii.
Je už známe, že v Európe sa budú používať viaceré druhy vakcín. Európska
komisia ich objednáva pre polmiliardový
blok, treba rátať s preočkovaním (tou istou vakcínou), takže sú potrebné obrovské množstvá očkovacej látky, ktoré firmy
dokážu zabezpečiť len spojenými silami.
Rozdeľovať sa majú podľa kľúča Európskej komisie. Dôležité je, aby vakcína bola
dostupná aj pre chudobnejšie štáty.

Ako to vidí imunológ
Očkovanie sprevádza modernú medicínu od jej začiatkov, mnohí odborníci ho
pokladajú za jeden z najdôležitejších objavov imunológie. V posledných rokoch ako
keby jeho význam ešte vzrastal, lebo pomáha nielen v boji proti infekčným chorobám, ale objavili sa vakcíny účinné už

aj proti viacerým onkologickým ochoreniam. (Od roku 2006 sú napríklad známe
očkovania mladých ľudí proti infekciám
súvisiacim s ľudským papilomavírusom,
ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice – túto možnosť zatiaľ, žiaľ, v plnej miere ešte nevyužívame.)
Princíp očkovania, ako je známe, objavili najprv v starovekej Číne, v Európe až
oveľa neskôr. Tak či tak môžeme byť hrdí,
že aj my sme zasiahli do histórie jeho vývoja. Je doložené, že prešovský lekár Ján
Adam Rayman ako prvý publikoval vedecký opis očkovania proti pravým kiahňam,
na podporu svojho výkladu dokonca zaočkoval proti nim vlastnú dcérku.
Imunológ prof. Miloš Jeseňák v rámci
príprav na tohtoročné očkovanie vysvetľuje, čo všetko je pri ňom dôležité z hľadiska bezpečnosti. „Popri správnych podmienkach skladovania a mieste vpichu
vakcíny je potrebné dodržiavať určený
interval medzi očkovaniami, preto sa
o nich vedú záznamy. Mimoriadne závažný je typ jedinca, najmä vek očkovaného a jeho ochorenia. Sledujú sa predovšetkým tie chronické, preto imunológ
často konzultuje so špecialistom. Isté riziko predstavuje tiež povolanie zdravotníka. V niektorých prípadoch je dokonca
potrebné očkovať členov rodiny, aby sme
ochránili pacienta, ktorého nemožno
zaočkovať. Pri iných chronických ocho-

reniach, naopak, očkovanie môže stav
zlepšiť.“
Z toho je zrejmé, že pri blížiacom sa
očkovaní bude v mnohých prípadoch
nevyhnutný individuálny prístup, a to
predovšetkým pri úvodnom očkovaní rizikových skupín, kde budú zastúpení najmä seniori, strategické povolania vrátane
zdravotníkov (policajti, vojaci, potravinári...) a ostatní chronickí pacienti. Vo vyššom veku treba vždy uplatňovať špeciálne
poznatky, takže odborníci typu prof. Jeseňáka budú tohto roku určite intenzívne
vyťažení.

Najmladšia riziková skupina

Nič nové pod slnkom – rúška, karantény, zavreté kostoly... Len jedno chýbalo
pred sto rokmi: vakcína proti španielskej
chrípke.

V jej prípade nejde o vek, ale o to, že ako
rizikovú skupinu ju Svetová zdravotnícka
organizácia (WHO) intenzívne presadzuje až od roku 2012. Sú to tehotné ženy,
ktoré treba napríklad aj pri sezónnych
chrípkových epidémiách urgentne očkovať, aby sa predišlo zbytočným stratám. Situáciu v tejto skupine objasnil pred očkovaním proti COVID-19 gynekológ z Vajnor
MUDr. Miroslav Kotek.
„Príroda to zariadila tak, že v období
tehotnosti je imunita žien dočasne potlačená. Preto by sme ich pri aktuálnej
hrozbe akejkoľvek vážnejšej nákazy
mali proti nej chrániť vo zvýšenej miere.
Po zaočkovaní prechádzajú protilátky
placentou, neskôr sa dostanú aj do materského mlieka, takže opäť chránia aj
dieťa. Predíde sa tým rázštepom, ba niekedy aj horším následkom, predčasnému
ukončeniu celého tehotenstva.“
Tehotné ženy očkujú aj proti pertussis,
tu ide o kombinovanú vakcínu proti viacerým ochoreniam, napr. proti tetanu, záškrtu a ďalším. Počet krajín vo svete, kde

už takto dôsledne očkujú tehotné ženy, sa
rozrastá len postupne. Napokon, pri zavádzaní každého druhu očkovania sa prekonávajú isté obavy súvisiace s prvotnou nedôverou voči novému preparátu. Napriek
tomuto všetkému sa zatiaľ očkovanie tehotných žien proti ochoreniu COVID-19
neodporúča, lebo do minuloročného
klinického skúšania vakcín tehotné ženy
nezaradili. O to dôležitejšie je, aby boli zaočkovaní ich najbližší.

Na záver štipka optimizmu
Šíri ho parížsky redaktor Financial Times Simon Kuper, ktorý tvrdí, že v očkovaní proti COVID-19 nakoniec prevládne pragmatizmus. Vakcína sa totiž stane
vstupenkou nielen do zamestnania, ale aj
do kostola, do divadla, na štadión… - proste všade. Takže ľuďom nezostane iné, iba
prispôsobiť sa. Navyše, keď sa ukáže, že
vakcíny sú účinné a bezpečné. Antivaxeri
(mimochodom, v Paríži vraj majú ich konšpirácie celkom odlišný obsah ako u nás)
podľa Simona Kupera „viac brešú, ako
hryzú“, protestujú aj proti iným epidemiologickým opatreniam, napriek tomu ich
mnohí dodržiavajú.
Ešte viac optimizmu do budúcnosti vyvolávajú správy zo zahraničia o tom, že
vedci sú dnes už schopní pripraviť súbory vakcín na prípadné ďalšie epidémie
COVID-19. Pravdepodobne vraj prídu, no
podobne ako pri vakcínach proti chrípke
postačí potom potvrdiť, aký kmeň vírusu
sa aktuálne objavil – a výroba sa môže rozbehnúť. Lebo celkom novú kombináciu
tohto vírusu vedci už neočakávajú. To značí, že „hnusoba“ by sa už nemohla rozrásť
do takých obludných rozmerov ako v roku
2020. 
Viera Vojtková
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Aj učiť sa sa treba naučiť
Čoraz viac sa stretávame s tým, že dnešné deti potrebujú doučovanie
alebo pomoc, lebo nestíhajú v škole a učiteľ nemá čas venovať sa každému
žiakovi individuálne. Rodičia im veľakrát nevedia pomôcť. Súčasná
situácia so zatváraním škôl kvôli pandémii odhalila mnohé problémy
so vzdelávaním a zvládaním predpísaného učiva. O tom, ako pomôcť
deťom vyrovnať sa s vysokými nárokmi, sme sa hovorili so špeciálnou
pedagogičkou Mgr. Katarínou Kubasovou.
Čo je úlohou a náplňou práce špeciálneho pedagóga?
Ako pracujete s deťmi vy?
Pomáham deťom. Veľmi často s nimi cvičím, lebo majú problém
s hrubou motorikou či rovnováhou. Učím ich, ako si najlepšie zapamätať napríklad slovnú zásobu z angličtiny. Vetné členy, trpný
rod, vzory podstatných mien, priama reč - to je len zlomok učiva,
ktoré im robí problém. Učíme sa spolu systematizovať študijný materiál z rôznych predmetov. Takže som trochu učiteľ slovenčiny,
angličtiny, prírodovedných či spoločenskovedných predmetov,
ale aj učiteľ telesnej výchovy.

Špecifické poruchy učenia, ktoré sú v súčasnosti diagnostikované oveľa častejšie, sa neviažu na jednu učebnú situáciu, majú presah do celého fungovania dieťaťa v škole. Ovplyvňujú celý kultúrny vývin dieťaťa. Preto si myslím, že nemôžeme na ich problémy
používať malú záplatu, tá im nepomôže, prípadne len krátkodobo.
Za veľkú výzvu považujem pracovať s motiváciou detí, takže som
tak trochu aj psychológ. Naučiť ich bojovať a nevzdávať sa, hľadať
riešenia, dá sa povedať, že som aj kouč. Toto je môj mentálny svet
a nastavenie, nehovorím, že jediné správne.
Najmä na prvom stupni majú deti často problém s čítaním. Prečo je to tak a ako im môžeme pomôcť?
Z čítania často robíme mechanický tréning, to vidíme už v prvom ročníku. Takmer vôbec nepracujeme s jazykom ako takým,
gramatikou. Úplne oddeľujeme niektoré dôležité súčasti čítania,
absolútne sa nimi nezaoberáme a viac riešime trebárs rýchlosť čítania. Práve to je obrovský problém. Má to za následok aj to, že
deti vo vyšších ročníkoch sa nevedia učiť, a nemusí ísť o žiadnu
poruchu.
Mať jasnú predstavu o slove, o morfematickej stavbe slova, je
kľúčové k lepšiemu porozumeniu a aj k samostatnejšiemu učeniu.
V slovenčine sa väčšina slov skloňuje, časuje, stupňuje, teda sa ohýba a mení sa ich tvar. To všetko má zásadný vplyv na vetu a text.
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Skúsme začať pracovať s textom aj po jazykovej stránke. Deti môžu
aj kresliť a vytvárať pomocou prípon ďalšie slová. Alebo vytvárať aj
ďalšie prípony.
Ako a koľko teda s dieťaťom čítať?
Podľa mňa otázka koľko nie je správna. Lebo odpoveď na ňu je
len kvantitatívna. Koľko je dosť? Ja neviem. My nepoznáme bod
rozčítania konkrétneho dieťaťa. Ani nevieme presne vyčísliť, koľko strán je dosť. Čítanie musí byť spojené s myslením, to je podľa
mňa kľúčové. Čítanie je najdôležitejšou kultúrno-akademickou
zručnosťou, ale nie pre to „papagájovanie“ slov či bezduché opakovanie článkov v čítanke.
Čítať sa učí čítaním. Je veľmi dôležité, aby deti mali dostatok príležitostí čítať rôzne texty, a to hneď od začiatku školskej dochádzky. Texty v šlabikároch sú veľmi jednoduché, deti sa ich rýchlo
naučia naspamäť. Odporúčam čo najskôr začať čítať iné texty. Pracovať so slovami, upriamovať ich pozornosť na predpony a prípony slov, skúšať tvoriť iné slová - synonymá.
V súčasnosti vychádza množstvo kníh, s ktorými to ide samé.
Kvalita je dôležitejšia ako kvantita. Maľované čítanie je výborné
aj v tom, že deti musia vedieť dať obrázky do správneho tvaru, čo
môže byť pre niektoré z nich veľmi náročné, hlavne pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.
Písanie patrí tiež medzi kľúčové schopnosti v škole, napriek tomu robí mnohým deťom problémy. Majú všetky
deti rovnaké predpoklady k dobrému písomnému prejavu?
Väčšina detí má všetky predpoklady dobrej grafomotoriky. To
je moja obľúbená veta. Nepotrebujú žiadne pomôcky navyše, len
priestor a vytvorené podmienky. Má dieťa k dispozícii papiere
a farbičky? Nemyslím odložené v skrini, ale naopak, niekde, kde
ich má na očiach a môže si ich kedykoľvek zobrať. Najlepšie je
skladovať ich v obyčajnej škatuli, lebo aj tým, že sa v nej dieťa „hra-

be“, mu pracujú prsty, musí ich ohýbať. A presne to potrebujeme.
V škatuli môže mať rôzne farbičky, hrubé aj tenšie, od úplne mäkkých až po tvrdšie, voskovky či iné pastelky. Pracovať s autoreguláciou je veľmi dôležité, väčšina detí príde sama na to, aký tlak
má vyvinúť pri kreslení. Ale, samozrejme, sú deti, ktoré potrebujú
odbornú pomoc. A vtedy netreba čakať, lebo čas letí.
Čo si treba pri písaní všímať? Podľa čoho určíme, či má
dieťa pri písaní ťažkosti a potrebuje našu pomoc?
Grafomotorika sa vyvíja v istých etapách, fyziologicky daným
postupom, ale individuálne. Musíme ju preto vnímať ako súčasť
celkového vývinu dieťaťa.
Často dostávam otázku, ako naučiť dieťa kresliť. Vždy zbystrím,
keď túto vetu počujem. Nie je to totiž o tom, že dieťaťu dáme do
ruky ceruzku a budeme ho navigovať, ako niečo nakresliť. Musíme
sa zamerať na všetky dôležité oblasti, ktoré predpokladajú dobrý
grafomotorický prejav. A potom môžeme postupne rozvíjať jednotlivé grafické prvky, pracovať s linajkou a tiež smerom zľava doprava. Aj keď je dieťa predškolák, musíme začať tam, kde je jeho
vývinová úroveň. Aby zvládlo napríklad nakresliť trojuholník, musí
v istom momente zastaviť pohyb ruky a zmeniť jej smer. Keď toto
nezvládne, darmo ho budeme nútiť kresliť zuby, nikdy ich nenakreslí. Nepodceňujme nezáujem o kreslenie v ranom a predškolskom veku.

Stanoviť si vývinovú úroveň dieťaťa je pre úspech kľúčové. Čo
ale zároveň znamená odpútať sa od rôznych pracovných zošitov
a zobrať si len čistý papier. Aj úroveň vizuomotoriky sa výrazným
spôsobom podpisuje pod to, ako dieťa píše. Skončí pod riadkom
alebo nad riadkom? Lieta písmo medzi linajkami? Aj takýto „detail“
sa podpisuje pod čitateľnosť, resp. nečitateľnosť písma. Nálepky
sú veľmi dobrým pomocníkom rozvíjania vizuomotoriky a zastavenia pohybu ruky. Pomáha presné a jasné pomenovanie problémov a návrh riešení.
Existuje množstvo prístupov, metód, programov. Rodičia sú z toho zmätení, skúšajú všetko... Na čo sa teda zamerať? Ako spoznať dobrého odborníka?
Podľa mňa je najdôležitejšie poznať dieťa. Ale skutočne ho poznať, sledovať ho, pozorovať ho v triede, vo voľnom čase, sledovať
ho pri rôznych aktivitách. Pýtať sa, hľadať odpovede. Čas je najdôležitejším kritériom dobrej diagnostiky. Pozerať sa na dieťa komplexne, nie cez prizmu nejakých programov či konceptov. Robíme
to tak?
Snažím sa veľa čítať a študovať, pokladám to za veľmi dôležité,
aby som získala čo najviac nových poznatkov. Môžete byť najlepší,
najvzdelanejší a najmúdrejší odborník, ale najdôležitejšie je vytvoriť si s dieťaťom vzťah. To je prvý a najdôležitejší predpoklad, aby
sa posunulo dopredu.
Zhovárali sa Silvia Švecová a Peter Weiss
Snímky Jana Plevová a archív redakcie

Záujmové krúžky prešli
do online prostredia
Odreagovať sa po vyučovaní, stretnúť kamarátov, naučiť
sa niečo nové a nezvyčajné. To sú dôvody, pre ktoré sa deti
rady venujú mimoškolskej činnosti. Čo však v situácii, keď
protiepidemiologické opatrenia a reštrikcie znemožnili
osobný kontakt? Telocvične zostali zatvorené, kultúrne aj
umelecké aktivity pozastavené. Ak sa však dieťa niečomu
s radosťou venuje, chýba mu to. A bola by škoda, keby sa
jeho rozvoj na dlhší čas prerušil.
Keď už je online celý svet, prečo nie aj krúžky? Pravda,
prístup lektorov i detí samotných musí byť trochu iný. Popasovali sa s ním v občianskom združení eduPreliezka,
ktoré zabezpečuje krúžky pre deti aj na viacerých novomestských školách. Na portále kruzkypredeti.sk ponúkajú
deťom od 3 do 15 rokov možnosť nadobúdania nových vedomostí a zručností na báze zábavnej metodiky.    
Lektori prešli školením zameraným na techniky podporujúce udržanie detskej pozornosti, motivácie, ale aj
výkonu. Museli si natrénovať hereckú dramatizáciu, prácu
s hlasom a rečou tela, aby poskytli deťom zážitok na hodine a pomohli im upevniť si získané vedomosti. Spájajú sa
prostredníctvom videohovoru cez ZOOM platformu. Napriek ľudskému odstupu sa snažia spojiť prvky správnej online výučby, udržať skupinovú dynamiku a motiváciu detí
učiť sa. O tom, ktoré krúžky patria k najobľúbenejším, mi
porozprával zástupca spomínaného občianskeho združenia Michal Moška: „Naším bestsellerom je krúžok pre mladých youtuberov, v ktorom sa deti naučia vytvoriť si svoj
YouTube kanál, napĺňať ho vlastným obsahom a pracovať s grafickými softvérmi. Online krúžky jogy a boxu
umožňujú deťom precvičiť si celé telo. A malí nadšenci
stavebnice LEGO® si aj na diaľku zdokonaľujú svoje
technické zručnosti. Veľmi obľúbené sú lekcie anglického
a nemeckého jazyka, či už sú to skupinové, konverzačné
alebo individuálne hodiny.“
Zábavné krúžky v online prostredí menia zaužívané stereotypy detí. Keď už musia deti tráviť za počítačom toľko
času, mal by to byť čas strávený zmysluplne. „Snažíme
sa intenzívne komunikovať a zbierať spätnú väzbu od
rodičov, aby sme vyhoveli ich individuálnym požiadavkám,“ dodal M. Moško.
(red)
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Kyberšikana a šikana okolo nás
Žiaľ, v tejto bezprecedentnej dobe sa so
slovom šikana stretávame čoraz častejšie.
Naše životy sa v posledných rokoch veľmi
zmenili a smutná doba „onlajnová” presunula šikanu z fyzického do online sveta.
Niet pochýb, že obe zanechávajú trvalé
následky na obetiach, avšak na rozdiel od
priamej – fyzickej šikany – je kyberšikana
anonymnejšia, rýchlejšie sa šíri, čo umocňuje jej gradáciu a devastačné následky na
psychiku mladého človeka.
Hranica medzi skutočným žartíkom
a posmeškami vyúsťujúcimi do šikany je
veľmi tenká. Veľmi nebezpečné je, že nevinné žarty sa môžu zvrtnúť v posmešné
komentáre, kedy to už nevinný žart s určitosťou nie je. Dnes sa šikanuje pre akúkoľvek neštandardnosť, ktorou môže byť
etnická inakosť, slabšie finančné zabezpečenie rodiny, účes, postava… V podstate

čokoľvek, čo je iné ako predpísaný štandard.
Sociálne siete spôsobili veľmi rýchle šírenie informácií a v prípade, že sa „niečo
zavesí na sieť”, jeho šírenie je exponenciálne zrýchlené. Na rozdiel od šikany, ktorá sa doteraz odohrávala najmä v školách,
kyberšikana je niečo, pred čím obeť nedokáže ujsť do bezpečia. Je všadeprítomná
a stála. Zvýhodňuje agresora, ktorý zostáva v anonymite a tým si svoje agresívne
správanie uvedomuje menej, nevníma
emócie a zranenie obete. Na rozdiel od fyzického šikanovania, kybernetická šikana
nemá časové a priestorové obmedzenie
a používa psychické formy ubližovania,
čo môže mať oveľa závažnejšie následky.  
Deti, ktoré v tejto dobe často zostávajú
doma samé celé dni, pretože brány škôl
sú zatvorené, sú vystavené takýmto životným strastiam o to viac, ak nemajú blízku
osobu, ktorej dôverujú, ktorá ich pochopí. Neraz sa stávajú agresormi aj učitelia,
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alebo dopomáhajú k tomu, aby sa agresori
upriamili na vybranú obeť. Kým v časoch
nášho detstva sa najčastejšie skloňovali telocvikári, keď išlo o posmešné žarty voči
„neatletickým” žiakom, dnes by sa to hodnotilo ako šikanovanie zo strany učiteľa.
Podľa výsledkov výskumu zrealizovaného Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
v spolupráci s eSlovensko, o.z., sa mladí ľudia priznali, že napríklad fotografovanie
a natáčanie iných v trápnych situáciách
s následným zverejnením robí až 16,5 %
z nich. Väčšina obetí pozná svojich agresorov aj osobne. Žiaľ, dospievajúci, ktorí
sa stretnú s kyberšikanovaním, sa vo väčšine prípadov nezveria dospelým a len malá
časť to povie aspoň kamarátom. Následky
šikany, špeciálne tej kybernetickej, môžu
byť veľmi vážne. Od problémov v škole
a vynechávania školy cez psychosomatické ťažkosti, ako bolesti brucha, poruchy
spánku, pocit poníženia, smútku, úzkosť
či depresie. Nebezpečným je tiež neustály
strach, pocit ohrozenia, pokles sebavedomia a strata dôvery k ľuďom, čo môže vyústiť do násilia voči iným, volajúc po pomste. Žiaľ, šikanovanie môže mať aj fatálne
následky.
Áno, často je to aj chybou rodičov, pretože v zrýchlenej dobe sa akosi nakopili

povinnosti a času na deti, ktoré „visia” na
počítačoch, je pomenej. Neadekvátnymi
požiadavkami k tomu neraz prispejú aj
učitelia. Toto treba zmeniť!
Ideálnym riešením by bolo vypnúť wifi
a vykonať životný reštart. Je potrebné, aby
si rodičia našli čas na vážne rozhovory, ale
aj len na bežné klábosenie s deťmi. Nech
to znie akokoľvek banálne, je to potrebné. Je dôležité vysvetliť deťom princípy
slušného správania a apelovať na to, že si
nesmú nechať ubližovať, cielene sa s nimi
rozprávať o reálnych hrozbách online sveta. Určiť presné hranice v online svete sa
nedá, ale ísť príkladom a vychovať sociálne cítiaceho jedinca je základný predpoklad, že sa nestane agresorom.
Spracovali Vladimír Volf a Peter Weiss

Psychológ Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc. z Ústavu všeobecnej psychológie Paneurópskej vysokej školy odporúča:
„O šikane je potrebné s deťmi hovoriť, vysvetľovať im už
v prvom ročníku, že sa môžu stretnúť so zlým správaním.
A ak sú priamym aktérom alebo svedkom takéhoto konania,
môžu sa vám kedykoľvek zdôveriť, povedať to učiteľovi alebo
školskému psychológovi. Ideálne je, ak deti vedia, že sa majú
na koho obrátiť. Dôležité je sledovať zmeny ich správania,
zvýšenú podráždenosť, hnev, nervozitu alebo neochotu rozprávať o škole. Ak
máte obavy či podozrenie, nebojte sa s dieťaťom navštíviť odborníka, môžete
tak predísť eskalácii napätia.
Nebezpečná je aj kyberšikana. Anonymita môže agresorov povzbudiť a dovolia si to, na čo by v reálnom živote nemali odvahu. V dnešnej dobe je ťažké
vyhnúť sa využívaniu mobilu, moderných technológií a aplikácií. Rozprávajte
preto s deťmi o rizikách, ktoré internet prináša. Veľmi dôležitá je dôvera. Ak
zoberiete dieťaťu mobil bez jeho vedomia, môže to výrazne narušiť jeho dôveru voči vám. Vhodnou cestou je napríklad vzájomná dohoda s dieťaťom o čase
využívania mobilu, stanovenie podmienok a pravidiel, ktoré budete spoločne
dodržiavať. Tu môže ísť príkladom dospelý a pri spoločných rodinných chvíľach,
napríklad pri raňajkách alebo večeri, mobil nepoužívať, ale tento čas využiť na
rozhovor s rodinou.“

Župa ocenila významné osobnosti
Od roku 2003 bratislavská župa každoročne udeľuje Cenu
Samuela Zocha fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa
významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický
rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Z 56 nominácií za rok 2020 vybrala
odborná komisia 14 osobností, ktoré navrhla oceniť Výročnou
cenou Samuela Zocha. Ďalším 18
osobnostiam navrhla udeliť Pamätné listy predsedu BSK. Konečné
nominácie schválilo Zastupiteľstvo
BSK 10. decembra 2020.
Titul Historická osobnosť regiónu
bol udelený slovenskému lekárovi,
internistovi a klinickému fyziológovi, univerzitnému pedagógovi a akademikovi Prof. MUDr. Ladislavovi Dérerovi, zakladajúcemu
členovi Slovenskej akadémie vied
a členovi Československej akadémie
Významného akadevied. Je po ňom pomenovaná jedmika Ladislava Dérera
na
z novomestských ulíc a od roku
sme našim čitateľom
1970
nesie jeho meno Univerzitná
predstavili v čísle 6/2019

nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera na Kramároch. Akademik Ladislav Dérer vynikal v oblasti
vedeckého bádania, rozvíjal bohatú publikačnú činnosť a patril
medzi popredné osobnosti slovenskej a česko-slovenskej internej medicíny.
S Novým Mestom sa spája pôsobenie viacerých ocenených
osobností, ktoré slávili úspech na poli športu. Jozef Vengloš
hrával na poste stredopoliara v Slovane Bratislava, s ktorým
v roku 1955 získal titul majstra. Je slovenským trénerom storočia, na lavičke reprezentácie ČSSR koučoval rekordných 77 zápasov, slovenskú reprezentáciu viedol v 16 stretnutiach. Ďalším
oceneným športovcom je bývalý futbalový reprezentant ČSSR
a dlhoročný hráč Slovana Bratislava Ján Švehlík. Svojmu klubu
zostal verný a po skončení aktívnej športovej činnosti pracoval ako tréner, športový riaditeľ, v súčasnosti je vedúcim mužstva. Trénerka krasokorčuľovania Hilda Múdra pätnásť rokov
viedla olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Neskôr patrili k jej
zverencom Miroslav Šoška, Jozef Sabovčík, Marian Filc, Agnesa
Búřilová a mnohí ďalší.
Zoznam laureátov a podrobnejšie informácie nájdete na
stránke https://bratislavskykraj.sk/ocenenia-bratislavskeho-samospravneho-kraja/

Heligónka stíchla, spomienky zostávajú
Koncom roka prišla do našej redakcie
správa, ktorá mnohých zarmútila. Novomestskí seniori sa rozlúčili s dlhoročným priateľom, príjemným spoločníkom
a vždy dobre naladeným muzikantom Já-

Vždy rozdával dobrú náladu...

nom Repkom. Opustil nás 21. novembra
v požehnanom veku 89 rokov.
Na svojej harmonike sprevádzal spevácke súbory Stromovka a Sibirienka,
neskôr aj súbor Novomešťan, ktorý vznikol ich spojením. Ochotne vystupoval na
kultúrnych podujatiach v mestskej časti aj mimo nej. „Janko bol výnimočný,
priateľský človek. Harmonika bola jeho
súčasťou, nerobilo mu problém zahrať
hoci aj na oslave narodenín, ak ho niekto požiadal. Mali sme ho radi, teší nás,
že sme mali možnosť poznať ho a spoločne prejsť určitú časť našich životov,“
spomína vedúca denného centra na Stromovej pani Polčicová.
Profesiou býval Ján Repka hodinárom.
Ešte v apríli sme sa stretli osobne, keď si
do centra seniorov na Sibírskej prišiel
vziať teplý obed. Aj keď v tom čase neboli možné žiadne klubové aktivity, hneď si
všimol nefungujúce hodiny na stene a za
pár minút ich dal do poriadku. „Nebola
to náhoda, Janko bol hrdý, že v mladších rokoch opravoval aj veľké hodiny
na Dóme sv. Martina,“ dozvedela som
sa od vedúcej tunajšieho centra pani Barázovej. Aj tu naňho s láskou spomínajú,

...a nezištne pomáhal

veď obľúbený Dedko roka 2016 prinášal
optimizmus a dobrú náladu všade, kam
prišiel.
Úprimnú sústrasť všetkým blízkym
vyjadrujú nielen členovia denných centier, ale aj predstavitelia mestskej časti,
pracovníci miestneho úradu a redakcia
Hlasu Nového Mesta.
Česť jeho pamiatke!
(jš), snímky archív redakcie
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Ako vdýchnuť dušu
opusteným miestam?
Príbeh o tom, ako sa z nevyužívanej
a roky chátrajúcej budovy chemickej
priemyslovky stalo kultúrno-kreatívne
centrum Nová Cvernovka, čitatelia Hlasu dobre poznajú. Po niekoľko rokov
sme sledovali cestu jej zakladateľov od
rokovania s poslancami BSK, cez získavanie finančných zdrojov, rekonštrukciu
priestorov, hľadanie ekologických, ale

aj ekonomických spôsobov fungovania.
Dnes vám už pravidelne prinášame články o inšpiratívnych prednáškach, kurzoch, besedách, výstavách či iných podujatiach, ktoré do Nového Mesta priťahujú
ľudí z celej Bratislavy.
Ale nie je to len tunajšie kultúrne
dianie, na ktoré sa obracia pozornosť.
Myšlienka zveľadenia nevyužívaného samosprávneho majetku, ktorý sa nestane

predmetom predaja, ale naopak, originálnym miestom poskytovania chýbajúcich
kultúrnych, spoločenských či sociálnych
služieb, inšpiruje mnohých. Tak predstaviteľov verejnej správy, ako aj občiansky
sektor. „Mnohé momenty sú unikátne,
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nedajú sa kopírovať. No zároveň sme
získali obrovské množstvo skúseností,
o ktoré sa môžeme podeliť. Pred troma
rokmi začala spolupráca Nadácie Nová
Cvernovka s trnavskou župou a stali
sme sa konzultantmi pri vzniku kultúrneho centra ARTA v Piešťanoch. Neraz
je to práve dôvera medzi aktérmi, ktorú
treba budovať, podložiť argumentmi,
transparentným a zodpovedným konaním,“ uviedol spoluzakladateľ nadácie
Cvernovka Branislav Čavoj, zodpovedný
v nej za oblasť financií a správy.
Tím autorov z rozličných oblastí pod
vedením urbanistky Miloty Sidorovej
zostavil publikáciu Nepredať! Zveľadiť!
a 1. decembra ju na tlačovej konferencii
v Novej Cvernovke predstavil verejnosti.

Na základe vlastných skúseností vybrali
tvorcovia sedem podobných projektov
z celého Slovenska a predstavili ich ako
prípadové štúdie komunitne a kultúrne
orientovaného developmentu. Okrem
mapovania a analýzy projektov rozoberá
kniha širšie tematické a legislatívne rámce, obsahuje odporúčania a cenné rady
pre prípravu kvalitného a komplexného
projektu. Sústreďuje sa na témy financovania, právnych a stavebných procesov,
architektúry, ekológie, ako aj komunitného riadenia, čím nadobúda charakter
manuálu pre jednotlivcov, občianske iniciatívy i samosprávy.
„V strednej Európe sú chátrajúce budovy v majetku obcí typickým problémom, v tejto oblasti máme modernizačný dlh. Na opravu nie sú dostatočné
finančné zdroje, úradníci nemajú skúsenosti s alternatívnym riešením, chýba legislatívne ukotvenie. Z európskych
fondov sa nedá financovať všetko a ne-

raz prichádza k nevýhodnému predaju
nehnuteľností. No cieľom samospráv by
nemal byť zisk, ale poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb.
Dá sa to dosiahnuť, ak sa rozvinie úzka
spolupráca medzi samosprávami a občianskymi iniciatívami,“ vyjadrila svoje
presvedčenie Zuzana Stanová, ktorá sa
špecializuje na efektívne a udržateľné
využívanie nehnuteľného majetku verejnej správy vo verejnom záujme a stála pri
realizácii projektov, akými sú Pistoriho
palác, Stará tržnica, Nová Cvernovka či
ARTA.

Slovensko prešlo dlhú cestu. Od obdobia štátneho vlastníctva cez desaťročia
divokej privatizácie až k opätovnému hľadaniu verejného záujmu. Ak sa samosprávam podarí nájsť spoločnú reč s kolektívnymi investormi z miestnej komunity,
budovy, ktoré boli kedysi továrňami, školami či skladmi, nemusia skončiť rozpadom ani ako rezidenčné štvrte, ale môžu
vniesť do života mesta nový impulz. Odkaz sformulovaný na obálke knihy je zároveň víziou, ktorou chcú autori publikácie
inšpirovať svojich nasledovníkov.
Jana Škutková, snímky Michal Líner

Novomestskí školáci
podporili charitu
Škola a školský klub detí Za kasárňou sa aj v roku 2020 zapojili do adventnej charitatívnej súťaže Vianočný les pod záštitou
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Školu reprezentovali deti z tried 1.A, 4.B a 4.C, ktoré tradičnými technikami vyrobili ozdoby z prírodných materiálov. Všetci, ktorým
sa stromček zapáčil, hlasovali zaň na webstránke BKIS. Malých
aj veľkých zástupcov školy oslovila myšlienka pomáhať iným,
obdarovať niekoho a urobiť mu radosť. Stromčeky poputujú
po súťaži na rôzne miesta, kde si pekne vyzdobený vianočný
stromček dovoliť nemôžu.
„Aj keď všetko, čo sme
koncom roka zorganizovali, podliehalo prísnym
hygienickým opatreniam,
snažili sme sa, aby deti
prežili radostné adventné obdobie. Chceli sme
mladej generácii priblížiť
tradície a zachovať zvyky spojené s vianočnými
sviatkami. Nechýbali ani
Mikuláš, čert a anjel, ktorí
prišli obdarovať školákov
sladkosťami a na oplátku
si v krásne vyzdobených
priestoroch vypočuli básničky a typické veršíky.
Počas adventu sme písali
vianočnú poštu, zdobili medovníčky a pred budovou školy varili vianočný punč. Drobné predmety a výrobky venované do
vianočnej zbierky putovali do klubov dôchodcov, detských domovov, chránených dielní a zariadení pre ľudí bez domova,“
napísala nám vedúca školského klubu Petra Kicková.
(red), snímka Petra Kicková

INZERCIA

Vo vstupnej hale Novej Cvernovky sme sa
mohli od októbra až do konca januára stretnúť
s rôznymi pohľadmi umelcov na budúcnosť.
Ústrednou témou výstavy volba2050.world
je klimatická kríza a otázka, či si ľudstvo počas celosvetovej pandémie nájde čas na jej
riešenie. Základnou premisou výstavy sú dva
scenáre, resp. dve časové osi – od súčasnosti
po rok 2050 – s predpokladmi vývoja v neistej
budúcnosti. Tieto scenáre zohľadňujú pozitívny aj negatívny vývoj s ohľadom na klimatickú zmenu a prežitie ľudského
druhu na Zemi. Diela od takmer dvoch desiatok tvorcov chcú motivovať divákov, aby sa na chvíľu zastavili a zamysleli nad možnými riešeniami bez
následného pocitu rezignácie, strachu či apatie. Neoddeliteľnou súčasťou
prezentácie sú dokumentárne videá s domácimi a zahraničnými odborníkmi, ktoré predstavujú odlišné perspektívy budúcnosti.
(red)

Hodnota slova a okamihu
Po debute Sme to my? a knihe Ukazuješ
do tmy, vidím svetlo, na ktorej spolupracoval s Romanom Harvanom, prichádza Robert Pospiš so zbierkou V tichu.
„Na básňach som pracoval počas posledných dvoch rokov. Sú osobné a vo svojej
podstate aj krehké,“ hovorí autor a dodáva, že sa za úprimnosťou vybral hlboko do
svojho podvedomia.
Názov zbierky však nesúvisí so súčasnou
“pandemickou“ situáciou, vznikol ešte minulý rok. „Každá z básni je samostatným
príbehom. Po narodení syna som si začal viac uvedomovať silu
ticha. Som človek hudby a zvukov. Ticho vnímam ako mystický priestor. V ňom sa odohrávajú a zrkadlia veci v kontraste
k nášmu životu. O zachytenie tohto fenoménu som sa snažil vo
svojej najnovšej knihe,“ približuje Robert Pospiš.
Básnickú zbierku môžete získať, ak o ňu požiadate na adrese
hlas@banm.sk a budete mať šťastie pri žrebovaní. Ak to nebudete práve vy, nájdete ju v knižnej distribúcii alebo internetovom
obchode vydavateľstva Real Music House.
(red)
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Vodoinštalatérstvo – oprava, montáž. 0904572977.

volba2050.world prináša
dva scenáre budúcnosti
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PRVÉ PLNE
ELEKTRONICKÉ
SČÍTANIE
OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV
Klik k lepšej budúcnosti
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude
v roku 2021 výlučne elektronické. Vďaka
tomu bude presnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie
a šetrnejšie k životnému prostrediu.

MAXIMÁLNA
OCHRANA
ÚDAJOV

15. 2.- 31. 3. 2021

WWW.SCITANIE.SK

