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Unikátne územie ochráni stavebná uzávera
Pripravovaný zákon o územnom plánovaní vyvoláva obavy
Vedkyňa, ktorej učarovali podzemné tajomstvá

Milí čitatelia,
všetci už potrebujeme počuť dobré správy, stretnúť
priateľov, uvoľniť sa pri športovaní alebo kultúre. Verím, že si popri tom radi prečítate aj zopár noviniek
a zaujímavostí v Hlase.

Kde bude sídliť
novomestský
EKO-podnik
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Na unikátnom území Železnej studničky a Kamzíka
sme vyhlásili stavebnú uzáveru, čím sa mu dostalo potrebnej ochrany. Kým bude spracovaný územný plán
zóny, neželaná investičná výstavba neohrozí jeho vzácnu flóru a faunu.

Ďalší nový park –
pri Filiálke!
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Konkrétnejšiu podobu nadobudli plány na výstavbu nového sídla EKO-podniku verejnoprospešných služieb. Po rokoch hľadania a vyhodnocovania
rôznych alternatív sa ako optimálne riešenie javí pozemok na Zátiší. Aké sú
jeho výhody? Výborná dopravná dostupnosť, možnosť sústredenia všetkých
stredísk na jednom mieste a z toho plynúce úspory, ale aj zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov.

Medzinárodné
priateľstvá udržali
žiaci online
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Prečo sú samosprávy znepokojené návrhom nového zákona o územnom
plánovaní, vysvetlíme v rozhovore s vicestarostom Ing. arch. Vaškovičom.
Pripravovaná legislatívna úprava vyvolala búrlivé reakcie a kritiku primátorov, starostov, Združenia miest a obcí Slovenska i Únie miest Slovenska.
Oprávnene sa obávajú, že takýto krok by sprivatizoval stavebné konanie
a územné plánovanie v prospech developerov.
V rubrike Zoznámme sa vám predstavíme ďalšiu z pozoruhodných novomestských osobností. Významná slovenská archeologička profesorka Mária
Novotná je aj po prekročení deväťdesiatky plná optimizmu, pracovného nadšenia a činorodosti, ktorú jej môžeme v dobrom závidieť.
Keď budete mať počas letných mesiacov chuť na trochu pohybu, prejdite
sa popod vinice, zvezte sa lanovkou z Koliby na Železnú studničku alebo si
zacvičte na niektorom z lesných športovísk. Možností je naozaj veľa a nás
poteší, ak si vyberiete aj niečo z ponuky aktivít, ktorú sme pre vás pripravili
na Kuchajde.
Rudolf Kusý
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Olympionik odporúča
pohyb každému 
str. 11

Ako predísť
syndrómu vyhorenia str. 13
Sídlisko, ktoré
predstihlo svoju dobu
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Obálka:
Deti si svoj sviatok užili
Snímka Jana Plevová

Dovolenka po pandémii
má osobitné poslanie
Všeličo je dnes iné ako pred pandémiou: práca, vyučovanie, vzdelávanie, a teda logicky aj oddych, dovolenka či
prázdniny. Nemusíme sa namáhavo prispôsobovať. Samo
nás to ťahá – čo, priam vnútorne sáče! – k inému druhu
oddychu. Niekdajší ideál „adieu, pracovisko, konečne si
užijem rodinu“ je nadlho prekonaný. Nechceme byť len
s najbližšími, boli sme s nimi mesiace. Túžime po spoločnosti, po nových tvárach a zážitkoch... A určite nie doma.
Človeku, zdá sa, neulahodíš. Ale potreba zmeny nie je
rozmar. Potrebujeme nové impulzy, citové i myšlienkové, na ktoré budeme môcť reagovať a hľadať vo svojom
vnútri novú rovnováhu. Pre pocit, že žijeme. Ba viac, že
žijeme – aspoň približne – opäť ako predtým. Nie je to
úžasné?

Na Železnej studničke a Kamzíku
sme vyhlásili stavebnú uzáveru
Stopka pre developerov, investorov a stavebníkov! Železná
studnička a Kamzík dostali dôležitý ochranný štít – stavebný
úrad našej mestskej časti tu v máji vyhlásil stavebnú uzáveru.
Dôvodom je ochrana tejto vzácnej lokality počas doby, kým bude
spracovaný a schválený Územný plán zóny Horná Mlynská dolina.
„Železná studnička je unikátne miesto
nielen pre Nové Mesto, ale pre celú Bratislavu. Les ako súčasť mesta je niečo
tak výnimočné a hodnotné, že si zaslúži
mimoriadnu ochranu. Práve preto už
niekoľko rokov pracujeme na územnom pláne zóny, ktorý jasne povie, čo
tu môže a nemôže stáť a práve preto dovtedy vyhlasujeme stavebnú uzáveru,
ktorá preventívne odrazí všetky neželané investičné zámery a pokusy developerov,“ povedal starosta bratislavského
Nového Mesta Rudolf Kusý.
Územie, pre ktoré mestská časť pripravuje územný plán zóny, má rozlohu viac
ako 102 hektárov. „Hlavnou funkčnou
náplňou, ktorú by sme chceli v tomto

území stabilizovať a aj v budúcnosti
rozvíjať, sú športové, rekreačné a oddychové aktivity,“ dodal zástupca starostu
Peter Vaškovič.
Lokalita Hornej Mlynskej doliny je súčasťou územia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a tvorí ťažiskové územie Bratislavského lesoparku. Okrem
vzácnej fauny a flóry sa tu nachádza aj
viacero národných kultúrnych pamiatok,
napr. Cesta na Červený most – železničný most (fragment piliera), železničná
stanica, Cesta mládeže – vodné nádrže
I až IV, bývalá zotavovňa (Čatlošova vila),
vodný mlyn, pomník (prvomájová manifestácia), pavilón, medzník I a II, na Kamzíku pomník padlým vojakom v prusko-

-rakúskej vojne (padlí v r. 1866), viaceré
Božie muky. V tejto súvislosti starosta
pripomenul viaceré snahy developerov
postaviť v tomto území s veľkou historickou a environmentálnou hodnotou
hotel či viladomy. „Od začiatku sa držím zásady nepustiť do lokality novú
výstavbu, aby nevznikol príklad zlej
praxe. Preto sme tieto pokusy zastavili
hneď v zárodku. Zároveň už historicky
sú v tejto lokalite stavby, ktoré sú v zlom
stave. Tu som presvedčený, že je zmysluplnejšie niečo zrekonštruovať, vdýchnuť
im nový život, než sa ďalšie desaťročia
pozerať, ako chátrajú. Ale nesúhlasíme
so žiadnou novou výstavbou, s výnimkou ihriska, lesnej škôlky, altánkov či
oddychovo-športových zón,“ skonštatoval Rudolf Kusý.
Vicestarosta Vaškovič zdôrazňuje, že
stavebná uzávera nie je cieľom – ale prostriedkom a nástrojom ochrany územia
v čase prípravy nových pravidiel pre túto
oblasť. Rozhodnutím o stavebnej uzávere
sa v zóne Horná Mlynská dolina dočasne
zakazuje stavebná činnosť až do schválenia územného plánu zóny – najdlhšie
však na päť rokov.
Uzávera sa nevzťahuje na revitalizáciu
areálu Záhradnej reštaurácie a Labutieho
pavilónu, asanáciu a následnú novostavbu novej Snežienky, revitalizáciu umelých vodných nádrží či areálu Arboréta
na Kamzíku.
„Potreba spracovať podrobný územný plán zóny na Železnej studničke
a v údolí Vydrice ako prevenciu pred nevhodnou výstavbou v tomto vzácnom
území a do času jeho spracovania tu
vyhlásiť stavebnú uzáveru bola schválená v uznesení mestského zastupiteľstva
1798 v roku 2014, ktorým sa napríklad
aj znížila ťažba dreva v Bratislavskom
lesoparku o 2/3,“ povedal miestny
a mestský poslanec Martin Vlačiky. „Boli

sme vtedy spolu s Jakubom Mrvom členmi skupiny občanov, aktivistov a ochranárov, ktorí ten materiál pripravili. Po
mojom zvolení za miestneho poslanca
som preto s podporou kolegov presadil
spracovanie územného plánu zóny Horná Mlynská dolina do rozpočtu mestskej
časti a pričlenili sme k spracovávanému
územiu po trase lanovky aj oblasť Kamzíka. Som veľmi rád, že sa po dlhých 7
rokoch dostávame k splneniu aspoň
polovice bodu z uznesenia z roku 2014,
a dúfam, že čím skôr bude splnené celé
a územný plán zóny si schválime na zastupiteľstve.“

Faktom zostáva, že stavebná uzávera už
mohla byť vyhlásená skôr, mestská časť
však takmer rok čakala na stanovisko magistrátu hlavného mesta.
Ján Borčin, snímky Jana Plevová
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Poslanci schválili záverečný účet 2020
a zvolili miestneho kontrolóra
• Na 27. zasadnutí miestneho zastupiteľstva 26. mája schválili miestni poslanci zmeny v rozpočte na rok 2021, ktoré umožnia mestskej časti reagovať na aktuálne potreby. Ide napríklad
o vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu interiéru športového ŠKOLAK klubu, realizáciu úprav v Materskej
škole Na Revíne, opravu zatekajúcej strechy na Základnej škole Jeséniova či doplňujúce vybavenie interiéru obnoveného
Strediska kultúry na Vajnorskej. K ďalším položkám, ktoré si
vyžiadali rozpočtové zmeny, patrí obstaranie viacerých projektových dokumentácií na pripravované projekty.
• Miestne zastupiteľstvo schválilo zmenu v znení všeobecne
záväzného nariadenia o poskytovaní a úhradách za sociálne
služby. Určenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby
v závislosti od úkonov bolo vzhľadom na starnutie populácie,
vysoký vek prijímateľov a potrebu rozsiahlejšej starostlivosti
už nedostačujúce a pre obyvateľov mestskej časti zložité. Spôsob určenia rozsahu opatrovateľských služieb sa zmenil z úkonov na hodiny, čo umožní ich ďalšie skvalitnenie.
• Novomestskí poslanci súhlasili so zmenami v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, pričom predložili
niekoľko pozmeňovacích návrhov. Na základe skúseností z pilotnej fázy zavádzania parkovacej politiky sa pravidlá postupne
dolaďujú a prispôsobujú potrebám rezidentov.

• 8. júna sa konalo mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
V jeho prvej časti rokovania schválili miestni poslanci záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Záverečný
účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2020. Obsahuje údaje
z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej
časti, vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie.
• Na základe predchádzajúcej dohody požiadal zástupca
starostu Ing. Stanislav Winkler po šiestich rokoch o uvoľnenie
z funkcie. Stál pri spustení projektu regulovaného parkovania,
od jesene minulého roka bol dočasne poverený aj agendou stavebného úradu. Starosta Rudolf Kusý mu poďakoval za veľký
kus vykonanej práce a obaja vyjadrili nádej, že dobrá vzájomná
spolupráca bude pokračovať.
• Miestnym kontrolórom v Novom Meste bude aj v ďalšom
funkčnom období Ing. Martin Böhm. Počas voľby kontrolóra
mu vyslovilo dôveru devätnásť z dvadsiatich prítomných poslancov. Funkčné obdobie miestneho kontrolóra je šesť rokov
a začína plynúť 17. júna 2021.
Podrobnejšie informácie a materiály k programu rokovania nájdete na stránke https://banm.zastupitelstvo.eu/zasadnutia/

Miestni poslanci sa predstavujú

Mgr. Juraj Petrovič
Na rozdiel od mnohých
poslaneckých kolegov
nie je pre mňa politika
novinkou. Za takmer 20
rokov, počas ktorých som
členom Občianskej konzervatívnej strany, som
prešiel rôznymi funkciami a podieľal som sa na
najrôznejších politických aktivitách. Ako predseda
druhého najsilnejšieho poslaneckého klubu vidím
svoju úlohu najmä v podpore mojich poslaneckých
kolegov, ktorí sa venujú dôležitým oblastiam života
našej mestskej časti. Prioritami sú tie oblasti, ktoré
sú zo strany starostu mestskej časti a úradu napriek silným slovám a veľkolepým sľubom v pred-

volebných kampaniach na chvoste záujmu. Bohužiaľ, patria k nim školy a škôlky, rovnako aj sociálne
služby našej mestskej časti. Naším dlhodobým
cieľom je tvorba skutočného programového rozpočtu. Ten by mal odrážať nielen reálne finančné
možnosti, ale aj personálno-kapacitné schopnosti
úradu realizovať schválený rozpočet. V súčasnosti
je miera realizácie najmä kapitálovej časti rozpočtu zahanbujúco nízka.
Osobne považujem za veľký problém aj kultúru
rokovaní orgánov mestskej časti. Opakovane som
upozorňoval na nedodržiavanie pravidiel, stanovených napríklad rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva. Môže sa to zdať ako problém,
ktorý sa väčšiny občanov netýka. Miera agresivity
a neochota rokovať vecne a bez osobných útokov,

či dokonca urážok, spôsobuje však nižšiu kvalitu
uznesení, ktoré miestne zastupiteľstvo schvaľuje.
Prispieva k tomu aj práca úradu mestskej časti,
ktorý návrhy uznesení často poslancom predkladá
na poslednú chvíľu, niekedy doslova len niekoľko
hodín pred zasadnutím orgánov, ktoré o nich majú
rokovať. Návrhy uznesení tak často nie je možné
kvalifikovane prerokovať, napríklad v komisiách
miestneho zastupiteľstva, ktorých členmi sú aj
občania – odborníci. To tiež neprispieva ku kvalite
schvaľovaných uznesení. A to sa už dotýka všetkých obyvateľov našej mestskej časti. Zlepšovanie
kvality prijímaných uznesení je mojou top prioritou
pre zvyšok volebného obdobia.
Kontakt: jurajpetrovic@oks.sk

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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Pripravovaný zákon o územnom
plánovaní vyvoláva veľa otáznikov
Začiatkom mája Úrad vlády SR zverejnil a na medzirezortné pripomienkovanie predložil návrhy
zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Dvojica zákonov by mala nahradiť v súčasnosti
platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Pripravené návrhy
vyvolali nielen búrlivú (a zaiste užitočnú) diskusiu odbornej i laickej verejnosti, ale aj kompetentné
reakcie a otázky predstaviteľov samosprávnych orgánov. Svoje pripomienky prezentovali
zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska i predstavitelia obcí,
mestských častí či miest.
O problémoch, ktoré pripravovaný
zákon o územnom plánovaní môže priniesť, sme sa porozprávali s Ing. arch.
Petrom Vaškovičom, zástupcom starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
pre územné plánovanie.
Aké postavenie a právomoci orgánov územnej samosprávy navrhuje
novela zákona?
Oproti súčasnému stavu sú postavenie a právomoci orgánov územnej
samosprávy,
obecných,
miestnych
a mestských zastupiteľstiev značne obmedzené. Pripravovaná právna úprava
predpokladá zriadenie nového orgánu
územného plánovania a zároveň nového
orgánu štátnej správy – Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Navrhované vymedzenie kompetencií však prináša riziko, že orgán štátnej správy bude
zasahovať do prirodzených kompetencií
obce.
Znamená to, že podľa pripravovaného zákona by viac právomocí získal štát?
Áno, návrh zákona uvažuje s výrazným
posilnením postavenia a právomocí štátu, resp. úradu ako nového orgánu štátnej správy. Zároveň dáva viac právomocí
subjektom, ktoré majú záujem realizovať
v území svoje zámery, teda stavebníkom,
developerom alebo vlastníkom pozemkov.
Tento štátny úrad by mal napríklad
vydávať rozhodnutie o návrhu územnoplánovacej dokumentácie neschválenej orgánom územného plánovania.
Teda v prípade, že obec neschváli návrh
územného plánu obce alebo zóny, môže
toto neschválenie nahradiť súhlasom.
Znamenalo by to, že štátny úrad by mal

rozhodovať aj o územných plánoch zón,
čiže o územiach, ktoré najlepšie poznajú
ľudia tu žijúci a nimi priamo volení zástupcovia.
Posilnenie právomocí stavebníkov, developerov či vlastníkov pozemkov by im
malo umožniť, aby v súčinnosti s obcou,
ale aj samostatne, mohli obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu, vrátane jej
zmien a doplnkov. Výsledok svojho záujmu by predložili orgánu územného plánovania na schválenie a obecné, miestne
alebo mestské zastupiteľstvo sa nimi
musí zaoberať. Z uvedeného vyplýva, že
napríklad územný plán zóny alebo obce
môže obstarať vlastník pozemku. Ak sa
obec s vlastníkom nedohodne, môže sa
dostať len do úlohy dotknutého orgánu,
v horšom prípade „štatistu“, a musí sa
s výsledkom vykonaných činností zaoberať, resp. ich schváliť. A v prípade, že
obec neschváli takýto návrh územného
plánu obce alebo zóny, môže nový štátny
úrad nahradiť neschválenie súhlasom.
Na viacerých územiach našej
mestskej časti je dnes vyhlásená stavebná uzávera. Akým spôsobom je
tento nástroj územného plánovania
upravený v pripravovanom zákone?
Stavebná uzávera by mala byť vnímaná ako prostriedok, ktorý má napomôcť
spracovaniu kvalitného návrhu územnoplánovacej dokumentácie, nemala by sa
stávať cieľom aktivít a snažení verejnosti
či orgánov územnej samosprávy.
Navrhovaný zákon však neustanovuje podklady a procesy, ktorými orgán
územného plánovania môže vyhlásiť
stavebnú uzáveru (rozhodnutie o zákaze výstavby alebo obmedzení výstavby
či inej činnosti) z dôvodu zabezpečenia budúceho využívania územia podľa

pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie.
Ďalším problémom môže byť, že v rozhodnutí o vyhlásení stavebnej uzávery
musí byť určená výška náhrady a spôsob uplatnenia si nároku za obmedzenie práv vlastníka pozemku. V návrhu
nového zákona pritom nie je uvedené,
kto náhradu bude platiť a ani to, z akých
zdrojov. Opäť ide o posilnenie postavenia vlastníkov pozemkov alebo o možný
nástroj na „zastrašovanie obce“.
Ďalším, nie však posledným problémom môže byť ustanovenie, že rozhodnutie, ktorým bola vyhlásená stavebná
uzávera, stráca platnosť najneskôr uplynutím dvoch rokov odo dňa jeho účinnosti. Vzhľadom na zložitosť a časovú
náročnosť obstarávania, spracovávania
a schvaľovania územných plánov je dodržanie takejto lehoty prakticky nemožné.
Pokračovanie na str. 6
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Dokončenie zo str. 5
Bude možné obstarať územný
plán zóny pre územie, v ktorom
chce obec stabilizovať existujúcu urbanistickú štruktúru a súčasný spôsob zástavby územia?
V navrhnutom znení zákona je uvedené, že orgán územného plánovania obstaráva územný plán zóny, ak je potrebné
podrobne riešiť rozvojové zámery alebo
činnosti, ktoré majú vplyv na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie časti územia obce. Druhou možnosťou je obstaranie územného plánu

zóny pre pamiatkovú rezerváciu alebo
pamiatkovú zónu. Z toho vyplýva, že ak
samospráva bude chcieť obstarať územný plán zóny pre časť územia, v ktorom
sa nachádza zachovaná urbanistická
štruktúra či pôvodný spôsob zástavby
územia, a obec ich bude chcieť ochrániť
pred neželanými zásahmi, ale nejde o pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú
zónu, nebude tak môcť urobiť.
Ako sú v pripravovanom zákone
vymedzené úlohy a kompetencie
hlavného mesta SR Bratislavy a jednotlivých mestských častí?

Navrhovaná legislatíva uvádza, že orgánom územnej samosprávy je obec.
Nehovorí však, či na území Bratislavy je
pre účely územného plánovania obcou
hlavné mesto SR Bratislava alebo jednotlivé mestské časti. Nie je teda zrejmé, či
na území Bratislavy bude môcť obstarávať územný plán mesta a územné plány
zón len hlavné mesto SR Bratislava alebo
budú môcť byť obstarávateľom územných plánov zón, príp. aj územných plánov mestských častí, jednotlivé mestské
časti.
Zhovárala sa Jana Škutková

Konkretizujú sa plány na nové
sídlo EKO-podniku
Hľadaním vhodného miesta na vybudovanie nového sídla
EKO-podniku VPS sa mestská časť zaoberá dlhší čas. Z ekonomických i prevádzkových dôvodov je potrebné, aby sa takéto sídlo nachádzalo v centrálnej oblasti Nového Mesta, čo
ušetrí náklady na prepravu mechanizmov a zlepší dostupnosť
do všetkých oblastí. Ekopodnik zabezpečuje viac ako sto činností – od kosenia cez údržbu a opravy ciest, odvoz odpadu,
starostlivosť o zariadenia ihrísk a verejných priestranstiev až
po odhŕňanie snehu. Potrebuje priestory na skladovanie, údržbárske dielne i parkovacie možnosti pre mechanizmy. Je jasné,
že nájsť takýto pozemok uprostred súčasnej zástavby nebolo
vôbec jednoduché.
Po zvážení a zamietnutí viacerých alternatív sa ako optimálna voľba ukazuje pozemok na Zátiší. Mestskej časti sa podarilo
vyriešiť dlhoročné problémy so skládkami odpadu, zbúrať väčšinu nefunkčných garáží, pričom ľuďom bez domova pomohla
nájsť iné ubytovanie a riešenie životnej situácie. Výhodou je, že
voľný a ihneď disponibilný pozemok je vo vlastníctve Nového
Mesta. Má vhodné dopravno-komunikačné napojenie a navrhnuté riešenie je v súlade s územným plánom hlavného mesta.
Dnes využívané haly dopravného strediska EKO-podniku
ležia v bezprostrednom susedstve na pozemkoch pripravo-
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vanej výstavby polyfunkčného komplexu firmy Atrios. Pre
mestskú časť aj developera bolo preto zmysluplné uzavrieť
dohodu o vzájomnej spolupráci. Spoločnosť Atrios sa aktívne
podieľala na spracovaní štúdie nového sídla a ako vynútenú
investíciu na vlastné náklady postaví na pozemkoch mestskej
časti nové dopravné stredisko. V jeho susedstve vybuduje potom mestská časť prevádzkové priestory pre všetky ostatné
strediská EKO-podniku, ako aj trojpodlažnú administratívnu
budovu. Vďaka sústredeniu všetkých stredísk na jednom mieste príde k výrazným prevádzkovým úsporám i efektívnejšiemu
manažmentu. No rovnako dôležité je, že pracovníci podniku
konečne opustia už dávno nevyhovujúce objekty a získajú dôstojné podmienky na svoju prácu.
Spracovanú štúdiu o budúcej podobe podniku verejnoprospešných služieb predstavili 27. mája zástupcovia mestskej
časti a spoločnosti Atrios obyvateľom z okolia formou virtuálnej prezentácie. Verejnosť zaujímali predovšetkým vplyvy na
životné prostredie, ako sú dopravná hustota, hlučnosť, parkovanie ťažkých mechanizmov a podobne. Vzhľadom na to, že
súčasťou štúdie je aj vybudovanie prístupových komunikácií,
jazda mechanizmov uličkami v okolí Zátišia nehrozí. Nepríde
ani k zvýšeniu hlučnosti. Na pozemku s rozlohou približne
9000 m2 sa počíta so zastavanou plochou 2379 m2 a 1856 m2
má patriť zeleni. Odhadovaný termín možného začatia výstavby je rok 2023.
Jana Škutková, vizualizácie ATRIOS

Na Filiálke rastie nový park
Na mape Nového Mesta pribudne ďalšie
miesto plné zelene! Na Filiálke vyrastá na
ploche 2300 m2 nový park. V spolupráci
našej mestskej časti s investorom obytného komplexu na Račianskej ulici sa zane-

dbané miesto zmení na oázu pokoja a relaxu. „Klopal som na magistrát, stretával
sa s primátormi, písal žiadosti – až sa
nakoniec podarilo a tento pozemok sme
získali. Dnes aj vďaka dodržanému sľu-

Deti sa budú môcť vyblázniť na dvoch
trampolínach a zabaviť na hracích prvkoch. Obzvlášť sme mysleli aj na deti so
zdravotným znevýhodnením – časť hracích prvkov bude prispôsobená práve
ich potrebám, ako kolotoč či pieskovisko.
V parku sa bude dať aj zašportovať – napríklad zahrať si stolný tenis na dvoch
pingpongových stoloch. Lavičky a odpadkové koše sú samozrejmosť. Nájdete tu aj
tri stoly so sedením a fontánku s pitnou
vodou.

Podoba budúceho parku na vizualizácii spoločnosti Lucron
bu investora pretvárame priestor, ktorý
roky trpel odpadom, betónom a burinou,
na viacúčelový park,“ povedal starosta
Rudolf Kusý.
„Zelené pľúca“ parku vytvorí 41 nových
vzrastlých stromov a 145 kríkov. „Vybrané
druhy stromov sú odolné voči mestskému znečisteniu a dobre udomácnené
v našom podnebí – gledíčia trojtŕňová,
krásne na bielo kvitnúca čerešňa vtáčia,
hrab a okrasný ker tavoľník,“ približuje
Zatiaľ sú v novom parku vysadené stro- investor, spoločnosť Lucron. Pri výbere
stromov a kríkov mali dôležité slovo odmy, pripravujú sa chodníky
borníci z nášho miestneho úradu.
a ďalšie prvky

R. Kusý: Zanedbaný priestor premeníme
na vyhľadávané miesto, kde sa bude
dať oddýchnuť, zahrať, schovať sa
pred horúčavou.
Park prinesie tiež nové priestory pre
psy a psičkárov v Novom Meste. Oplotený výbeh bude dokonca rozdelený na
dve časti – jedna pre väčšie a druhá pre
menšie psíky. Ich súčasťou budú aj koše
na psie exkrementy a napájadlá.
Ján Borčin, snímky Jana Plevová

Získame lepší prehľad o zeleni
Od začiatku júna prebieha v Novom
Meste inventarizácia stromov a kríkov. V uliciach mestskej časti môžete
stretnúť pracovníkov, ktorí budú merať rozmery jednotlivých drevín, zhodnocovať ich zdravotný stav, stabilitu
a vitalitu, v prípade potreby navrhovať

technológiu ich ošetrenia a vyhotovovať fotodokumentáciu.Tohtoročná fáza
inventarizácie novomestských drevín
bude prebiehať od 1. júna až do 30. septembra 2021 vo vybraných lokalitách.
Túto službu zabezpečujú pre Nové
Mesto odborní pracovníci spoločnos-

ti MAPA Slovakia Digital, ktorí budú
mať pri sebe príslušné potvrdenie od
mestskej časti. Ďalšia fáza inventarizácie bude pokračovať budúci rok. Na
základe získaných údajov bude následne spracovaný dokument starostlivosti
o dreviny v Novom Meste. 
(bor)

7

Erasmus+ zoznamuje
mladých ľudí naprieč Európou
V roku 2018 sa Základná škola Cádrova zapojila do medzinárodného projektu
The Great European Pastimes Challenge
v rámci programu Erasmus+ KA2. Jeho
hlavným koordinátorom je Veľká Británia
a k zúčastneným krajinám patria Slovensko, Bulharsko, Portugalsko, Španielsko
a Rumunsko. Hlavným cieľom bohatej ponuky aktivít pre mladých ľudí a ich pedagógov je zoznámenie sa s kultúrou a tradíciami jednotlivých krajín.
V minulosti každý rok niekoľko učiteľov
a žiakov vycestovalo do jednotlivých krajín, kde navštívili kultúrno-historické pamiatky, učili sa tradičné tance, hry aj zručnosti, jedli typické jedlá a v niektorých
prípadoch sa ich učili aj variť. Na svoje pobyty v cudzine všetci spomínajú s nadše-

Barreiro neďaleko Lisabonu. Páčili sa im
spoločné hudobné a spevácke vystúpenia,
výlet do nádhernej historickej Sintry, ale aj
typické lisabonské električky. V Rumunsku privítali domáci účastníci svojich návštevníkov chlebom a soľou, predstavili im
miestne tradície i historické zaujímavosti.
A niet divu, že pre mladých Slovákov bol
očarujúci aj pobyt v Španielsku, kde sa popri mnohých výletoch a aktivitách priučili
tancu flamenco.
Aj keď možnosti cestovania prerušila
pandémia COVID, školy nechceli pretrhnúť nadviazané kontakty. Podarilo sa im

ním. V severoanglickom mestečku Appleby spoznali popri inom vzdelávací systém
v modernej škole, v múzeu Beamish zase
tradície celého Anglicka. Samozrejme,
zdokonalili sa v angličtine. Iná skupina navštívila v roku 2019 portugalské mestečko

dohodnúť predĺženie trvania projektu
a posledné dve výmenné aktivity úspešne zrealizovali vo virtuálnom priestore.
V apríli cez ZOOM navštívili Bulharsko,
spoznali jeho tradície a na diaľku sa zúčastnili kurzu tanca i workshopov s environmentálnou tematikou. Napokon, v treťom
májovom týždni sa svojim medzinárodným kamarátom predstavili žiaci z novomestskej školy na Kramároch. V bohatom
programe predstavili krásy našej kraji-
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ny, hlavné mesto či rázovitú obec Čičmany
s jej tradičnými krojmi. Pred kamerou tancovali ľudové tance, spievali i hrali na hudobné nástroje. Svojich kamarátov pozvali
na kreatívny kurz výroby ozdobných mi-

siek technikou kašírovania i na niekoľko
ďalších zaujímavých virtuálnych workshopov venovaných tradíciám, moderným
i environmentálnym aktivitám.
„Pre všetkých zúčastnených žiakov
i učiteľov je spoznanie zaujímavých ľudí,
zahraničných miest s ich typickými tradíciami aj výmena skúseností a názorov
veľkým obohatením. Zážitky, priateľstvá,
v neposlednom rade aj zdokonalená komunikačná zručnosť v cudzom jazyku, to
je len niekoľko prínosov, ktoré si z programu odnášajú,“ uviedla riaditeľka školy
Mgr. Mária Dolnáková.
Miriama Mišove, Viera Keszehgová,
ZŠ Cádrova
Snímky archív školy, Jana Plevová

Škola v prírode môže byť každý deň
Škola už dávno nie je o skúšaní a bifľovaní. Dôležitou súčasťou vzdelávania je
výchova detí, vzbudenie záujmu o prírodu
či históriu. Nové vedomosti sa získavajú
radostnejšie, keď je prostredie netradičné
a podnetné. Za priaznivého počasia využívajú školáci na Jeséniovej „letné triedy“.
Vyučujú sa v nich rôzne predmety, najčastejšie prvouka a prírodoveda, ale aj matematika. „Počas hrozby šírenia koronavírusu odporúčalo aj ministerstvo školstva,
aby deti trávili čo najviac času v exteriéri,
čo nám letné triedy umožňujú a deti to
veľmi baví. Hojne ich využívame aj počas
popoludňajšieho pobytu žiakov v školskom klube. Dve z týchto letných tried používame už niekoľko rokov, sú zastrešené
a majú formu altánov. Najnovšiu triedu
pod slnečníkmi chceme využívať aj počas
pripravených letných aktivít,“ vysvetlila
riaditeľka školy Zuzana Salíniová.
Dôsledky dlhého obdobia dištančného vzdelávania sa pedagógovia z Koliby

snažia zmierniť organizáciou programov
pre svojich žiakov. V prvej tretine júla
sa uskutoční prázdninová škola, kde sa
stretnú žiaci zo všetkých ročníkov. Čakajú
ich oddychové aktivity, hry a súťaže, ale
aj náučné vychádzky a hravé zopakovanie vedomostí. Pre mladých športovcov

z prvého stupňa základnej školy pripravili týždenný futbalový kemp. A na svoje si
prídu aj deti od 4 do 9 rokov, pre ktoré
je začiatkom augusta určený denný letný
tábor pod názvom Gymnathlon kemp.
Jana Škutková
Snímka Zuzana Salíniová

Novinárčina školákov láka
Do rodiny novomestských školských časopisov pribudol tohto
roku Zakasárníček. Vychovávateľ Samuel Brčák, ktorý nedávno
posilnil pedagogický tím školy Za kasárňou, založil s podporou
vedenia školy a kolegov záujmový krúžok a spoločne s deťmi sa
pustili do prípravy prvého čísla. Žiaci majú možnosť pričuchnúť
k novinárskemu remeslu, získavajú cenné skúsenosti a tvoria aktuálny zdroj informácií o školských novinkách i úspechoch.

„Prvé číslo časopisu vyšlo v polovici februára, v čase tvrdého
lockdownu. A hoci sme vtedy všetci fungovali na dištančnom
vzdelávaní a stretávali sa len cez obrazovky počítačov, malí redaktori zodpovedne odovzdávali jeden príspevok za druhým.
Aj preto sa nám podarilo zrealizovať nielen jedno „sólo-vydanie“, ale máme za sebou už aj jarné číslo a momentálne pripra-

vujeme letný špeciál,“ hovorí vedúca školského klubu detí Petra
Kicková.
Na tvorbe obsahu sa podieľa tím pravidelných prispievateľov,
ktorí tvoria redakčnú radu. Každý má pridelenú vlastnú rubriku
– od informačných článkov cez zaujímavosti, príbehy, recepty
a návody, komiksy, básne či recenzie. Nechýba rubrika Rozhovor,
kde predstavujú vždy jedného člena pedagogického kolektívu.
Šéfredaktorom je pán vychovávateľ Samuel, ktorý v minulosti pôsobil ako šéfredaktor mesačníka o bývaní INTERIER/EXTERIER
a prispieval do viacerých lifestylových magazínov. Počas osobných alebo online stretnutí diskutuje so žiakmi o forme a obsahu
článkov, ako aj o spôsobe písania a grafických úpravách.
Zakasárníček si žiaci môžu pozrieť na webovej stránke alebo
prelistovať priamo v triedach, kde majú k dispozícii výtlačok.
Ideálnym scenárom by bolo, ak by si každý žiak mohol vziať svoj
vlastný exemplár so sebou domov. Nakoľko však kvalitná farebná tlač niečo stojí, najbližšou výzvou, pred ktorou stojí redakčná
rada, bude „fundraising“.
„Naším prvoradým cieľom bude udržať časopis v dvojmesačnej periodicite. Radi by sme tiež rozšírili počet prispievateľov
a zacielili aj na žiakov vyšších ročníkov druhého stupňa. Vďaka informačným technológiám majú dnes mladí ľudia obrovské komunikačné možnosti. Napriek tomu úroveň vyjadrovania a jazykovej gramotnosti vo všeobecnosti klesá, o štylizácii
ani nehovoriac. Radi by sme s tým niečo urobili, sme napokon
na škole, ktorá kladie dôraz na jazyky,“ zhrnul plány pre najbližšiu budúcnosť skúsený šéfredaktor.
(red), snímka Samuel Brčák
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Brigádnici prišli v pršiplášťoch
Ani jarný dáždik neodradil rodičov, ktorí v sobotu 21. mája prišli na jarnú brigádu
do areálu školy na Cádrovej. Všetko bolo
pripravené na natieranie oplotenia školy,
no počasie tejto práci neprialo.
Nikomu sa nechcelo odísť, vraj, keď už
prišli, nájde sa niečo iné, čo treba urobiť.
A tak sme operatívne zmenili plán. Namiesto štetcov a šmirgľov sme vytiahli
záhradné náradie a fúriky, niektorí „zabehli domov“ po teleskopické nožnice
a pílku. Medzitým sa brigádnici rozdelili
do skupín a v priebehu niekoľkých minút
sa začalo pracovať.
Jedna skupina čistila záhon pri plote.
Ochotné mamičky ho pri vstupe do školy
skrášlili rastlinami, ktoré dokúpili v blíz-

kom obchode. Chlapské ruky sa pustili do
čistenia cesty od vyrastených náletových
drevín, aby nebránili v bezpečnej premávke po Cádrovej ulici. Ďalší čistili svah pri
telocvični. K práci dospelých sa pripojilo
zopár žiakov prvého stupňa, ktorým bolo
v areáli školy lepšie ako doma.
Počasie dovolilo brigádnikom stráviť
užitočnou prácou štyri hodiny. „K natieraniu oplotenia sa dostaneme počas niektorého z blízkych víkendov,“ dohodli sa
všetci pri záverečnej kávičke a čaji z byliniek zo školskej bylinkovej špirály.
Mária Dolnáková, riaditeľka školy
Snímky Ladislav Jombík

Na Deň detí sa neskúša!
Prvého júna sa po
celej škole Za kasárňou rozliehal detský
smiech. Pedagógovia im prichystali
k sviatku veselú
výzdobu, menších
žiakov čakali v triedach sladké prekvapenia, tých väčších
aj filmové predstavenia. Niektoré triedy
zvolili iný program
a vybrali sa do prírody.
Popoludnie v školskom klube detí patrilo zábavno-športovým disciplínam na
13 súťažných stanovištiach. Aby mali malí oslávenci dosť
energie, získali dvojnásobnú nádielku vitamínov z Kauflandu v rámci programu Čerstvé hlavičky.

Petra Kicková
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V zlom počasí treba
zvýšiť opatrnosť
Tohto roku sme aj v Bratislave zažili viaceré dni s veľmi nepriaznivým počasím,
počas ktorých môže ľahko
prísť k úrazu. Pracovníci EKO-podniku VPS upozorňujú
obyvateľov i návštevníkov
mestskej časti, aby v prípade
zhoršených poveternostných
podmienok, predovšetkým za
silného vetra, veľkého dažďa
či v zime počas výdatnejšieho sneženia, obmedzili pohyb v blízkosti vysokých stromov, prípadne sa takejto zeleni radšej vyhli.
Aj keď EKO-podnik ako správca zelene pravidelne kontroluje
jej stav, môže sa stať, že v dôsledku poveternostných vplyvov sa
plne olistené a zelené konáre zlomia, prípadne sa strom vyvráti
z koreňov. Ide o stromy, ktoré sú na pohľad v dobrom stave a ani
odborníci nedokážu predvídať podobnú udalosť. Opatrnosť je
vždy namieste a prosíme, aby ste o rizikách poučili aj svoje deti,
ktoré môžu byť v najväčšom ohrození.
(eko vps)

Robte šport a hýbte sa,
nech je to čokoľvek!
Richard Nagy, majster Slovenska v plávaní, je tvorcom slovenských rekordov na 400, 800 a 1500 m voľný spôsob, ako aj na 400 m polohové preteky.
Spomedzi olympijských plavcov získal v olympijskom bazéne historicky
najlepší samostatný výsledok - 9. miesto na olympiáde v Rio de Janeiro.
V čase nášho rozhovoru, do 30. júna 2021, absolvoval kvalifikačné súťaže na
olympijské hry v Tokiu. Život bez športu si nevie predstaviť a v olympiáde
vidí príležitosť potiahnuť športovú kariéru ešte pár rokov. Spýtali sme sa
sympatického Riša, či je vrcholový šport tvrdý chlebíček a či sa vôbec oplatí
v živote športovať.
Aký by bol tvoj život bez vody a plávania?
Môj život bez športu by bol určite iný.
Možno by som sa viac venoval škole, mal
prácu alebo by som bol inak užitočný pre
spoločnosť. Neviem si to však už predstaviť. Voda je kamarát. Strávil som v nej pol
života a postupne som z nej prekonal všetok strach.
Aké má podľa teba výhody v živote,
keď deti športujú?
Podľa mňa je dôležité, aby mali ľudia
k pohybu a športu vzťah. A ten sa najľahšie buduje v detskom veku. Šport naučí
disciplíne, zodpovednosti, deti budú zdravšie, odolnejšie. To všetko je veľmi užitočné
pre vyrovnaný a spokojný život v dospelosti.
Máš pocit, že si športu veľa obetoval
alebo naopak, veľa si dostal?
Športu som podriadil takmer všetko. Veľakrát nebol čas na žúrky, kamarátov, normálny spoločenský život. Na druhej strane
mi šport dal neskutočne veľa iných zážitkov, možnosť cestovať, vidieť svet, spoznať
kopec ľudí, dokonca pretekať sa s najlepšími na svete.

Žiada vrcholový šport, aby si odsunul osobný život na neskôr, keď trénovať a pretekať už nebudeš?
Všetko sa dá skĺbiť. Plávanie síce nie
je lukratívna zárobková činnosť, ale tak
ako pri akejkoľvek inej práci si nechávam
priestor aj na osobný život. Je však pre mňa
dôležité, aby som našiel v partnerských
vzťahoch, rodine aj kamarátoch oporu
a porozumenie pre túto svoju aktivitu a nasadenie, ktoré vyžaduje.
Ktorý bazén máš najradšej a prečo?
Môj obľúbený bazén na Slovensku je jednoznačne ten na Pasienkoch. To je domáca
pôda.
Bývaš na Riazanskej a blízko je škola, v ktorej bola plavecká trieda. Plavci mali tréning ráno a popoludní na
Pasienkoch, cestou ich sprevádzali
učitelia. Aj majsterka Československa
Ivana Wawrová takto trénovala, jej
mama bola plavecká trénerka. Vieš si
predstaviť takú školu dnes?
Pár rokov dozadu niečo podobné fungovalo na Ostredkoch. Dnes však neviem
o žiadnej plaveckej triede. Áno, vedel by
som si to predstaviť, ale smeruje k tomu

Slovenská plavecká federácia,
© Peter Sukeník

dlhá cesta. Najskôr je potrebné uzákoniť
povinné plavecké hodiny pre všetkých
žiakov, ako to nedávno urobili v susednej
Českej republike. To by bol dobrý začiatok.
Je dostupnosť športovísk a bazénov
dôležitá pre bežný život a výchovu vrcholových športovcov?
Podľa mňa určite. Dnes hlavne v mestách nie sú také možnosti športového
vyžitia ako kedysi. Sotva môžete ísť von,
pred panelák, hrať futbal bez toho, aby
ste susedovi oškreli auto. Už len preto je
veľmi potrebné investovať do výstavby nových športovísk alebo aspoň do poriadnej
údržby tých, ktoré máme. Čím viac detí má
prístup k športu, tým je väčšia šanca, že aj
u nás vyrastie slovenský Michael Phelps.
Tento americký plavec má 36 rokov a drží
niekoľko svetových i olympijských rekordov v plávaní.
Ako tvoj život ovplyvnila pandémia?
Bez pandémie by som si neoddýchol
od plávania a asi by som s tým už skončil.
Po 20 rokoch v jednom kole som toho už
mal plné zuby a bol som celkom vyhorený.
Pandémia mi dala možnosť pár mesiacov
vypnúť, robiť čosi iné a vrátiť sa znova, plný
chuti.
Uvidíme ťa pretekať za Slovensko
na olympiáde? A bude to prelom v tvojom živote?
Uvidíme v júli, či budem na olympiáde.
Ja dúfam, že áno. Môj pôvodný plán bol
taký, že po olympijských hrách s pretekaním skončím. Dnes však viem, že ešte nejaký ten rok potiahnem. Znova ma to baví
a chcem ešte aspoň jednu sezónu takú, že
do toho dám všetko. Potom budem končiť
spokojný.
Pokračovanie na str. 12
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Dokončenie zo str. 11
Chcel by si sa časom živiť ako tréner
plávania?
Priznám sa, že o trénerskej kariére som
neuvažoval. Zatiaľ si myslím, že plávanie
v živote využijem skôr ako relax.
Aké sú tvoje ďalšie životné ciele popri športových métach?
Jedného dňa by som sa rád usadil, mal
rodinu aj dobrých známych a užíval si ich
spoločnosť. Avšak dovtedy by som ešte

veľmi rád precestoval zopár krajín a videl
z nich potom už aj viac ako dno bazéna.

Stále žijem v Anglicku. A kde sa usadím
natrvalo, tak to ešte neviem, nerozmýšľal
som o tom. Uvidím, ako sa situácia vyvinie.

Čo pre teba znamená rodina? A výchova? Čo myslíš, ako to išlo tvojim
rodičom?
Doma som vždy cítil podporu a bezpečné zázemie. Dodnes môžem prísť za rodičmi s čímkoľvek a viem, že mi poradia a pomôžu. Ak ma raz takto uvidia moje deti,
poviem si, že aj ja som to robil dobre.

Čo by si zo svojho života určite doprial iným?
Športovať. Nemusí to byť vrcholový
šport, nemusí to byť plávanie. Nech je to
čokoľvek. Behajte, cvičte, bicyklujte, robte
šport, hýbte sa a vytvorte si k tomu pozitívny vzťah.

Uvažuješ, že by si žil inde ako na Slovensku?

Zhovárala sa Katarína Šebejová,
Snímky archív R. N.

Hrdinovia dnešných dní
Na Limbovej ulici na Kramároch sídli
najväčšia detská nemocnica na Slovensku – Národný ústav detských chorôb
(NÚDCH). Poskytuje komplexnú odbornú zdravotnú starostlivosť nielen v ambulanciách, ale aj na špecializovaných
pracoviskách. Jedným z takýchto pracovísk je špičkové detské neurocentrum,
ktoré patrí pod kliniku detskej chirurgie
LF UK a NÚDCH. Pracovisko detskej neurochirurgie vzniklo v roku 2019. Vykonáva diagnostiku aj liečbu neurochirurgických ochorení, nádorov mozgu a miechy,
cievnych ochorení nervového systému,
úrazov mozgu a chrbtice, vrodených vývojových vád a mnohých ďalších ochorení
pre deti z celého Slovenska. Pri operáciách sa využívajú najnovšie a najmodernejšie operačné postupy. Vďaka nim rastie
počet preliečených detských pacientov
a nie je potrebné cestovať do zahraničia.
Všetky tieto užitočné a dôležité informácie sú dostupné na webovej stránke
nemocnice, čo sa však nedozvieme, sú príbehy reálnych ľudí. Ich skúsenosti, obavy,
strach, ale aj úsmev cez slzy a úľava po absolvovaní operácie zachraňujúcej život sú
neopísateľné. Za úspešným návratom späť
do života stoja okrem lekárov a zdravotných sestier aj ďalšie profesie, bez ktorých
by tento dobre naolejovaný stroj nemohol
fungovať.
K napísaniu článku ma inšpiroval skutočný príbeh, ktorý sa stal len nedávno.
Pre zachovanie anonymity neuvediem
konkrétne mená, zato však konkrétne
skúsenosti. Malá pacientka s diagnostikovaným nádorom na mozgu si vďaka
skvelému prístupu celého tímu lekárov,
zdravotných sestier, psychológov, ale aj
pomocného personálu, nemocničnej ško12

ly a klubu detí odnáša nádej na vyliečenie,
veď život má ešte pred sebou. Mama dievčatka vyzdvihuje nielen profesionálnu
starostlivosť a odbornosť, ale aj ľudskosť,
empatiu a povzbudivé slová: „V neľahkých
podmienkach sa personál často stáva terčom neoprávnenej kritiky, napriek tomu
sa všetci snažia robiť svoju prácu s úsmevom a najlepšie ako vedia. Ústretovosť
a ochota lekárov na klinike detskej chirurgie a v neurocentre, ich trpezlivosť pri
vysvetľovaní diagnózy a možností liečby
je priam nekonečná.“
Každý, kto sa niekedy ocitol na operačnom stole, vie oceniť pevné a pritom citlivé ruky, ktoré zvládajú niekoľkohodinové
operácie životne dôležitých orgánov. Vďaka dvadsaťštyrihodinovej starostlivosti, ale
aj objatiam a úsmevom sestričiek sa malý
pacient cíti v bezpečí. Bez podpory psychológov, ich povzbudenia aj usmernenia

Školský klub detí v nemocnici

by chvíle v nemocnici boli neznesiteľné.
Dlhý čas plynie rýchlejšie a príjemnejšie
v nemocničnej škole a v školskom klube
detí. Špeciálni pedagógovia a vychovávatelia pripravujú aktivity pre malých pacientov, umožňujú mamám i deťom aspoň
na chvíľku zabudnúť na strach, bolesti
a diagnózu. Okrem vyplnenia času má
ich práca terapeutický účinok, napomáhajú rehabilitácii bez toho, aby si to dieťa uvedomilo. Mamičky si môžu oddýchnuť, nájsť chvíľku osamote na uvoľňujúce
slzy a zregenerovanie síl.
„Hovorieva sa, že všetko je o ľuďoch.
Tí, s ktorými sme prišli do kontaktu, sú
pre nás hrdinovia a ľudia na správnom
mieste. Či už naša pediatrička, zamestnanci nemocnice na Antolskej a neurocentra, kliniky detskej chirurgie, JIS-ky,
anestéziológie, nemocničnej školy a klubu detí v NÚDCH,“ hovorí mamička malej
pacientky o skúsenosti z ťažkého obdobia.
Vďaka všetkým spomínaným hrdinom
si sedemročná školáčka neodnáša z nemocnice traumatické zážitky, ale príhody,
ktoré možno budú formovať jej životnú
cestu. Svoje okolie informuje s úsmevom
na tvári: „Stalo sa kúzlo, lekári vedia čarovať. Doma ma bolela hlavička a tu ma
už nebolí. Doktori majú viac zamestnaní, lebo keď potrebuješ, tak ťa aj ostrihajú ako kaderníci. Aj ja budem sestričkou,
lebo pomáhajú ľuďom a hlavne berú krv.
A škola príde za tebou do postieľky, môžeš počas nej jesť aj piť a keď si unavená,
tak si oddýchneš.“
Držíme mladej bojovníčke palce. A prajeme čo najviac úspechov hrdinom, na
ktorých sa obraciame v tých najťažších
chvíľach.
Silvia Švecová
Snímka Zuzana Švorecová

Syndróm vyhorenia
a ako mu predchádzať
Koronakríza bola určite zaťažkávacou skúškou pre psychiku
nás všetkých. Preukázateľne bol zaznamenaný nárast psychických ochorení, podľa viacerých prieskumov sa to týka aj oblasti
tzv. burnout syndrómu – vyhorenia. Ako prvý zadefinoval pojem
burnout syndróm v roku 1974 Herbert Freudenberger, dnes sa
s týmto pojmom stretávame často. Koronavírus výrazne zmenil
zaužívané vzorce správania v osobnom, ale aj pracovnom živote.
Množstvo ľudí prakticky zo dňa na deň začalo pracovať z domu.
Samozrejme, práca z domu má množstvo pozitív, ale prináša zo
sebou aj viaceré riziká a výzvy. Ľudia musia skĺbiť pracovný život so súkromným, mnohí museli zladiť starostlivosť o deti a ich
výučbu so svojou prácou, rozumne si rozdeliť pracovný čas. Do
toho prichádza aj fungovanie v obmedzenom priestore, online
stretnutia, obavy z krízovej situácie, strach o rodinu a blízkych.
V takýchto náročných podmienkach je riziko vyhorenia zvýšené.
No, samozrejme, netýka sa iba doby „koronovej“.

Definícia a výskyt vyhorenia
Vyhorenie sa môže týkať prakticky všetkých pracujúcich, medzi najohrozenejšie skupiny, ktoré sa s ním môžu stretnúť, patria
práve pomáhajúce profesie: lekári, zdravotné sestry a asistenti, učitelia, ošetrovatelia, ale napríklad aj policajti, hasiči alebo
kňazi. Medzi ohrozenými skupinami sú aj žurnalisti, piloti, športovci, vedúci pracovníci všetkých stupňov, úradníci, obchodníci
a dokonca aj matky na materskej dovolenke. Vyhorenie je definované ako stav fyzického, mentálneho a emočného vyčerpania.

Vyhorenie a stres
Spojenie stresu a vyhorenia je zrejmé. Syndróm vyhorenia vzniká pri dlhodobej psychickej záťaži, teda pri strese. U každého človeka prebieha akýsi vnútorný boj medzi pozitívnymi vecami a vecami, ktorá nás zaťažujú a pôsobia na nás negatívne. V ľudskom
tele funguje aj obranný mechanizmus, ktorý nám pomáha zvládať
záťaž a stresujúce situácie. V istej fáze však môže prísť k prekrytiu týchto protiváh alebo preváženiu negatívnej zložky. Vtedy je
badateľný nárast stresu a nadmerný, dlhodobo prevažujúci stres
môže viesť až k vyhoreniu.

Fázy vyhorenia
Známy psychiater Radkin Honzák popísal fázy vzniku vyhorenia, ktoré sú postupné a nemusia ísť v presne danom poradí. Varovnými signálmi môžu byť nasledovné vzorce správania sa:
Nutkavá snaha presadiť sa. Prítomné sú vždy neprimerané
ambície a patologické nutkanie naplniť ich. Človek začína pracovať viac a tvrdšie a prehliada potreby ostatných, ale aj potreby samého seba. Začína si uvedomovať problém, no prehliada
ho. Práca nás pohlcuje až natoľko, že posúvame svoje hodnoty, emočné a sociálne potreby. Vyhorení ľudia popierajú vznikajúce problémy, majú vyššiu frekvenciu hádok. Ich hlavným
problémom je časová tieseň. Práve tento bod považuje Lukáš
Zajac z pohľadu jeho praxe za zlomový bod procesu.
Vyhorené osoby majú tendenciu stiahnuť sa, zužujú sociálne
kontakty a izolujú sa. Môžu sa objaviť aj patologické prejavy správania sa (alkoholizmus), pocity beznádeje.

Sú badateľné jasné zmeny
správania, ktoré si začína všímať aj užšie či širšie okolie (kolegovia, priatelia, rodina, známi
atď.). Ľudia prestávajú vnímať
vlastné potreby a potreby ostatných, sú zafixovaní len na
prítomnosť. Prichádzajú pocity prázdnoty, pri neriešení
situácie sa môžu objaviť pocity
depresie. Poslednou fázou je samotný syndróm vyhorenia –
burnout. Ide o emočný psychický, fyzický a celkový telesný kolaps, ktorý je jasným dôvodom vyhľadať odbornú pomoc. Môžu
sa objaviť suicidálne tendencie. „Vôbec nevládzem, je koniec.“

Prevencia a riešenie vyhorenia
Skúsenosti z praxe hovoria, že pri prevencii a samotnom riešení vyhorenia sa osvedčilo pracovať s nasledovným:
1. Buďte voči sebe úprimný a nebojte sa pomenovať veci pravým menom. Začiatok zistenia, že niekto prechádza vyhorením,
je dobrým východiskom, ako začať napríklad proces terapie.
2. Pracujte s vecami, ktoré vás stresujú (tzv. salutori). Redukujte pracovné úlohy, ak je to možné, delegujte ich na kolegov.
Znížte počet odpracovaných hodín. Nápomocné sú aj relaxačné
cvičenia, dychové cvičenia, zvýšená športová aktivita, prevetrajte
si hlavu cez obednú prestávku atď. Ak nahradíte stresujúce veci
tými pozitívnejšími, ste na dobrej ceste.
3. Vytýčte si ciele: Jedným z hlavných problémov vyhorenia je
bezvýchodiskovosť. Cesta tu však je a je potrebné vytýčiť ciele,
ktoré musia byť vždy jasne definované a dostupné v reálnom časovom horizonte.
4. Vysvetľovanie a rozprávanie sa o zmene. Porovnajte si negatíva a pozitíva. Upriamte pozornosť na pozitívne stránky zmeny.
Ľudia zvyknú zo strachu pred zmenou podvedome zdôrazňovať
riziko možných strát. Zmeny vo všeobecnosti nemajú radi, vidia
skôr straty ako zisky. Upriamením na potencionálne zisky sa však
môžete mentálne prenastaviť v prospech ziskov. Zmení sa tak optika vnímania zmeny z negatívnej na pozitívnu.
Určite poznáte známe pravidlo „všetko s mierou“. Nebojte sa
ho aplikovať aj do vášho pracovného života, pokúste sa venovať
viac sebe, rodine alebo okoliu. Stojí to za to.
Lukáš Zajac, Peter Weiss, Silvia Švecová

Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc., je odborným asistentom
v Ústave všeobecnej psychológie Fakulty psychológie PEVŠ.
Je absolventom štúdia psychológie na Katedre psychológie
FiF UK. Postgraduálne štúdium absolvoval na London School of Economics v odbore sociálnej a pracovnej psychológie.
PhD. štúdium absolvoval v Ústave aplikovanej psychológie
FSEV UK. Vo svojej praxi sa venuje práci v oblasti pracovnej
psychológie ako lektor soft skills a konzultant pri výberových
konaniach.
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V tržnici na Trnavskom mýte nájdete viac, než by ste čakali

Aký darček poteší vašich partnerov či blízkych?
Dlhoročnou stálicou medzi predajňami v tržnici na Trnavskom mýte je bezpochyby Delikateso Prosit. Funguje tu od
roku 1995 a v Novom Meste nájdete ešte jednu takúto prevádzku v nákupnom centre VIVO! Bratislava. Na viacerých
prevádzkach tržnice je sympatické, že predstavujú pozitívne
príklady rodinného podnikania a ani tento obchod nie je výnimkou. Pán Kormúth zaúčal a zapájal do rodinného biznisu
svojho syna Adama, ktorý je dnes už pevnou súčasťou firmy.
A ako funguje rodinné podnikanie? „U mňa to išlo celkom
prirodzene, bežne som v mladom veku vypomáhal a brigádoval v prevádzkach. Aj keď som aktívne hrával hokej
a času nebolo veľa, otec vždy trval na tom, aby som pracoval.“ Aj keď, ako s úsmevom dodáva, stret generácií nie je
vždy jednoduchý. Dlhšie musel rodinu presviedčať, aby sa
predaj výraznejšie posunul do online priestoru. To sa napokon ukázalo ako správne rozhodnutie aj počas korony.
Ľudia majú predajňu Delikateso vžitú ako miesto, kde vedia kúpiť darček na oslavu, jubileum alebo svadbu. V tejto
predajni nájdete množstvo dezertov, sladkostí, kávu, čaje,
značkový alkohol a vína, tiež pečivo, syry, ovocné šťavy a podobne. Ponúkajú tu výrobky zvučných medzinárodných značiek, ale aj slovenských a českých výrobcov. Stále obľúbené
sú darčekové koše. Ak si zákazník nevyberie z pripravenej
ponuky, vie si ten svoj vyskladať na mieru.
Ak by ste mali problém s výberom darčekov na určité príležitosti, ponúkame vám zopár rád. Nepodceňte
zabalenie darčeka, vysielate ním signál, že si obdarovaného
vážite a dali ste si záležať. Ak idete darovať darček na väčšiu
akciu, oslavu alebo jubileum, je vhodné pribaliť aj venovanie
či vizitku, aby obdarovaný vedel, od koho darček dostal.

Darčeky pre biznis partnerov
Obchodných partnerov určite neurazí kvalitná čokoláda,
káva, fľaša kvalitného vína alebo alkoholu, len si treba overiť,
či obdarovaný nie je abstinent. Osvedčenou voľbou býva aj
darčekový kôš.

hľadáme

nových

trznica@ekovps.sk
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Formálne príležitosti
Ani v tomto prípade určite neurazíte darčekovým košom,
kvalitným alkoholom, fľašou vína. Vhodným darom je napríklad pero. Pri takýchto príležitostiach sa však vyhýbajte osobnejším darom. Odporúča sa vhodne zvoliť hodnotu darčeka,
aby príliš nešokoval alebo nezahanbil ostatných darujúcich.

Darčeky blízkym
Tu sa, samozrejme, nebojte byť osobnejší. Najlepšie je, ak sa
vám podarí nenápadne zistiť, čo si druhá strana praje. Potešia
aj praktické darčeky, ktoré sa môžu často využívať. Neraz sú
vhodnejšie ako drahé dary, ktoré po čase zapadnú prachom.

Na čo si dávať pozor
Ak by ste náhodou dostali darček, ktorý sa vám nepáči,
zoberte to s nadhľadom. Samotný akt darovania je dôležitý
a mali by ste z neho mať radosť. Za darček poďakujte. Ak je
zabalený, rozbaľte ho a uložte k iným darčekom.
A na záver dve odporúčania z mnohoročných skúsenosti:
• Nenechávajte si kúpu darčeka na poslednú chvíľu. Vždy
sa môže niečo pokaziť a vytvoríte si zbytočný stres.
• Po druhé vo viacerých krajinách je napríklad darček pre
úradníkov braný ako forma úplatku, takže pozor na to!
Rubriku pripravujú
Peter Weiss a Libor Gašpierik

Po dlhom čase opäť naživo
Keď pandémia prerušila bežné medziľudské kontakty, starší
ľudia to niesli veľmi ťažko. Chápali, že opatrnosť je namieste
a treba sa chrániť. Ale mesiace strávené doma sa negatívne podpisujú na psychike človeka. Obrovskú radosť bolo preto cítiť na
prvom stretnutí po dlhom čase, ktoré na Kuchajde zorganizovali
členovia Jednoty dôchodcov, Červeného kríža a Zväzu protifašistických bojovníkov. Srdečné rozhovory, zvítanie a potešenie
z osobného kontaktu umožnilo uvoľnenie reštrikcií i pekné slnečné počasie, vďaka ktorému sa dá posedieť v exteriéri.
Starosta Rudolf Kusý sa rovnako prišiel pozhovárať s aktívnymi staršími Novomešťanmi a vypočul si ich návrhy, aké programy by uvítali najviac. „Postupne chceme obnovovať spoločenský

život a akcie pre seniorov, veď tí vo väčšine prípadov využili
možnosť zaočkovať sa. Ak sa situácia bude vyvíjať dobre, mohla by sa obnoviť aj činnosť denných centier, zrealizovať športové hry či iné aktivity. Všetko budeme realizovať s rešpektom
a opatrnosťou, v menších skupinách. Aby nikto nebol ohrozený
a počas leta sme všetci načerpali nové sily,“ vyjadril optimistický postoj starosta.
(jš), snímky Jana Plevová

V lesoparku pribudol oddychový altánok
Pri obnovenej delostreleckej kaverne z 1. svetovej vojny nad
mlynom Klepáč na Železnej studničke pribudlo v lesoparku
aj miesto na odpočinok – altánok so stolom a lavicami. Pravidelne pomáham dobrovoľníkom z občianskeho združenia
Bunkre pri obnove tejto kaverny a zhodli sme sa na tom, že jej
návštevníkom by sa zišiel aj oddychový altánok. Som rád, že
tento rok sa ho podarilo postaviť. Altánok vybudovala príspevková organizácia Mestské lesy v Bratislave na základe mojej iniciatívy ako poslanca mestského zastupiteľstva.
Spolu s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Bunkre obnovujeme postupne niektoré kaverny. Nachádzajú sa vo veľ-

kom množstve v bratislavskom lesoparku, ktorého prevažná
časť sa rozprestiera na území našej mestskej časti. Bunkre z 1.
svetovej vojny (nazývané aj kaverny) slúžili predovšetkým ako
úkryt pre delostrelcov a na uskladnenie munície. Obrana Bratislavy bola realizovaná formou samostatných delostreleckých
postavení, sústredených do oporných bodov delostreleckých
kaverien. Tieto delostrelecké kaverny boli postavené tak, aby
bránili mesto zo všetkých strán. Boli na výšinách s dobrým výhľadom. Tvorili ich podzemné úkryty s vybetónovaným vchodom v dĺžke 3 až 18 metrov a vo väčšine prípadov mali jeden
až dva núdzové vchody vo forme šachty s kovovým rebríkom.
Ako prvú sa nám podarilo kompletne obnoviť kavernu na
Kamzíku, ktorá dnes slúži ako múzeum prvej svetovej vojny
a v minulosti som v jej blízkosti tiež zabezpečil výstavbu oddychového altánku. Po obnove kaverny na Kamzíku sme sa pustili aj do obnovy ďalšej kaverny, tentokrát menšej, nad mlynom
Klepáč na Železnej studničke. Práce sú už skoro hotové. Naposledy sme položili novú, bezpečnejšiu podlahu odolnú voči
prehnitiu. Ostáva nám ešte dorobiť schody a môžeme sa začať
venovať vybaveniu interiéru kaverny zaujímavými dobovými
predmetmi. Na jej obnovu prispela vláda Slovenskej republiky, mestská časť, starosta mestskej časti a taktiež ja osobne.
Projekt obnovy a kultivácie kaverny nad Klepáčom je úspešný
a v lesoparku tak vznikla ďalšia veľmi zaujímavá atrakcia pre
jeho návštevníkov. 
Tomáš Korček
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Máte chuť na malý piknik? Zájdite do viníc
Prechádzka vinicami ponad Nové Mesto
je rovnako príjemná ako cesta na Kolibu či
Železnú studničku. Pokiaľ vám poľnohospodárstvo nie je úplne cudzie, poteší vás
pohľad na obrobený vinohrad a z týždňa

na týždeň rastúce bobuľky hrozna. Rodina Vladárovcov patrí k posledným, čo
ešte udržiavajú tradíciu, vďaka ktorej sa
strapec hrozna dostal do znaku mestskej
časti. Vinárstvo založil Juraj Vladár v roku
2003, spolu so synom Mariánom a za pomoci celej rodiny obhospodarujú približne šesť hektárov viníc na úpätí Malých
Karpát.
Počas slnečných víkendov tu môžete ochutnať akostné odrodové víno či
100-percentnú hroznovú šťavu z domácej
produkcie. Priamo vo vinohrade nájdete
stánok a zopár stolov pod slnečníkmi, kde
si odpočiniete po nenáročnej túre. Piknikové koše nechajte pokojne doma, pochutnáte si na pečenej klobáske, grilovanom
syre alebo inej dobrote. A ak prejavíte záujem, členovia rodiny vám ochotne vysvetlia aj čo-to o pestovaní hrozna, očakávanej

úrode, náročnej ručnej práci či iných radostiach i starostiach vinohradníkov.
Text a snímky Jana Škutková

Mestské lesy pozývajú na vychádzky
Štátna ochrana prírody ohlásila posilnenie hliadok v chránených územiach
v blízkosti Bratislavy – dôvodom je silnejúci tlak ľudí sústredený na malé, no prírodne veľmi hodnotné územia, akými sú
Devínska Kobyla či Sysľovské polia. Ak sa
chcete pohybovať voľne po lese, bez obáv,

že nevedomky porušíte zákon o ochrane
prírody, môžete prísť do Mestských lesov
v Bratislave. Tu je voľný pohyb návštevníkov na celom území povolený.
„Mestské lesy v Bratislave zaberajú približne 3000 hektárov lesov – od známeho Červeného mosta po Kačín – Malý Slavín, Biely kríž a Peknú cestu. Už viac ako
150 rokov slúžia obyvateľom Bratislavy
ako miesto oddychu, rekreácie a športu.
V minulosti tu bol dokonca lyžiarsky areál so skokanským mostíkom, dnes je tu
najrozšírenejším športovým vyžitím beh
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a cyklistika. Sieť chodníkov je doplnená
o altánky, upravené ohniská a lavičky.
Kto chce, nájde aj tiché miesta, pramene, rozpadajúce sa vyvrátené stromy,
diviačie bahniská. Pravidelne tu môžete
vidieť krúžiť myšiaky, jastraby, bociana
čierneho; žijú tu i vzácne druhy ďatlov,“
hovorí Michal Noga, pracovník environmentálnej výchovy v mestských lesoch.
„Ak by ste si chceli dať vašej návšteve
v mestských lesoch nový cieľ, môžete sa
zapojiť do drobných pátracích hier, ktoré Mestské lesy v Bratislave pripravujú
pre záujemcov. Viac ako 40 detí hľadalo
začiatkom jari šesť prvých kvetov, o čosi
neskôr boli cieľom pátrania plody a semenáčiky stromov a pripravené máme
i ďalšie témy,“ dodáva M. Noga.
Na území mestských lesov, samozrej-

me, platia určité pravidlá. Týkajú sa najmä zakladania ohňa – to je povolené len
na oficiálnych ohniskách, ktorých je tu
dostatok. Nie je povolený voľný pohyb
psov – kvôli mláďatám lesných zvierat, ale
i z ohľaduplnosti k ostatným návštevníkom. I tu platia aktuálne opatrenia týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19.
(ts ml), snímky Jakub Mrva

Zábudlivosť sa môže stať osudnou!
Tohtoročný pomerne chladný úvod leta
začínajú striedať vysoké teploty. Avšak aj
počas chladnejších letných dní dokáže
teplota v aute prekročiť 60˚C.
Každoročne sa v priebehu letných mesiacov objavia prípady detí alebo domácich miláčikov zabudnutých, či úmyselne
ponechaných v rozpálených autách. Slnečné clony, tónované či čiastočne pootvorené okná síce spomalia nárast teploty,
ale konečná teplota zostane rovnaká. Kým
si rodičia spomenú na to, že zabudli svoje
deti v aute alebo že majitelia zabudli na
svojho miláčika, môže byť už neskoro.
V prípade ponechania dieťaťa v aute
môže ísť o trestný čin opustenia dieťaťa,

nakoľko dieťa si nedokáže zadovážiť pomoc. Osoba, ktorá v aute dieťa ponechá,
môže byť obvinená z ublíženia na zdraví,
v najhoršom z usmrtenia.
V prípade ponechania psa či iného zvieraťa v rozhorúčenom aute hrozí osobe pokuta až do výšky 1000 eur, pričom ak dôjde k úhynu zvieraťa, môže byť obvinená
z trestného činu týranie zvierat.
Počas leta je potrebné dôkladne upozorniť svoje deti aj na to, že auto nie je
miesto na hranie a môže sa stať smrtiacou
rozhorúčenou pascou.
Ak si všimnete dieťa alebo zviera v aute,
okamžite privolajte hasičov, políciu, prípadne linku 112. Ak sa vozidlo nachádza

Alarmujúci počet detských
obetí obchodovania s ľuďmi
Na Slovensku bolo za rok 2020 identifikovaných celkom 62 obetí obchodovania
s ľuďmi, v 60 prípadoch šlo o občanov SR, v dvoch prípadoch o cudzích štátnych
príslušníkov. Z 27 mužov boli traja mladší ako 18 rokov, čiže sa považujú za detské
obete. Z 35 žien bolo 13 dievčat mladších ako 18 rokov.
Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
(ICOSL) zabezpečuje poskytovanie pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi. Pritom úzko spolupracuje s Národnou jednotkou boja proti nelegálnej migrácii
úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ.
Za minulý rok boli zaznamenané tieto formy vykorisťovania:
• 22 prípadov vykorisťovania za účelom nútenej prostitúcie alebo iných foriem
sexuálneho vykorisťovania,
• 26 prípadov vykorisťovania za účelom nútenej práce alebo nútenej služby,
• 9 prípadov vykorisťovania za účelom núteného sobáša,
• 10 prípadov vykorisťovania za účelom núteného žobrania,
• 5 prípadov bola kombinácia spôsobov vykorisťovania.
Alarmujúci je počet detských obetí obchodovania s ľuďmi, kde sa ocitli deti vo
veku od 5 mesiacov života (chlapček vykorisťovaný na nútené žobranie) až po 17
rokov. Deti sú najčastejšie zneužívané za účelom sexuálneho vykorisťovania (9 prípadov, pritom najmladšia osoba mala 11 rokov), núteného žobrania (4 prípady) a vykorisťovania za účelom núteného sobáša (5 prípadov).
V dvoch prípadoch boli osoby zneužívané kombinovane. V prvom prípade bolo
dievča vykorisťované za účelom nútenej prostitúcie v kombinácii s vykorisťovaním
za účelom núteného sobáša. V druhom prípade šlo taktiež o dievča, ktoré bolo vykorisťované núteným žobraním v kombinácii s nútenou prostitúciou.
Polícia opakovane zdôrazňuje, aké dôležité je venovať pozornosť svojmu okoliu
a blízkym. V prípade otázok súvisiacich s problematikou obchodovania s ľuďmi je
širokej verejnosti k dispozícii bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Pokiaľ ste sa stali obeťou alebo svedkom trestného
činu obchodovania s ľuďmi, prosím, neváhajte kontaktovať políciu na telefónnom
čísle 158.

v nákupnom centre, cez infostánok alebo
SBS službu vyhláste majiteľa vozidla. Ak
sa vozidlo nachádza na mieste konania
spoločenskej udalosti, pokúste sa vyhlásiť
evidenčné číslo a zistiť majiteľa. Pokiaľ
vidíte, že dieťa zaspáva či stráca vedomie,
je v ohrození života alebo zdravia, rozbite
okno tak, aby ste dieťa nezranili a vyberte
ho z vozidla.

Polícia zaznamenala
pokusy o vydieranie
Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave III prijalo
v poslednom období niekoľko trestných oznámení s rovnakým obsahom. Neznámy páchateľ, ktorý sa predstavuje ako hacker, zasiela
správy na e-mailové adresy poškodených, kde
okrem iného uvádza, že urobil video zobrazujúce rôzne sexuálne praktiky oslovených, pretože
ich údajne sledoval cez obrazovku. Následne
sa im vyhráža, že ak nepošlú na jeho bitcoinový účet určitú sumu peňazí, rozpošle natočené
video všetkým známym poškodených a zverejní prístup ku všetkým ich e-mailom a správam.
Po prijatí platby údajné video vraj odstráni a už
o ňom nikdy nebudú počuť. Na zaplatenie im
dáva 50 hodín.
Polícia upozorňuje občanov, že ide o falošnú poplašnú správu (hoax) a odporúča na mailovú komunikáciu nereagovať, predovšetkým
nezasielať peniaze na uvedené bitcoinové účty.
Ďalším prípadom, ktorý nedávno zaznamenali policajti tretieho bratislavského okresu,
je krádež. Páchateľ pred vchodom do bytovky
oslovil ženu s tým, že je poverený vyplácaním
doplatkov za lieky z poisťovne. Šiel s ňou do
jej bytu, kde povedal, že má nárok na vrátenie
180 eur, ale on má len 500-eurovú bankovku.
Následne sledoval poškodenú idúcu do spálne
k zásuvke, kde mala odložené peniaze. Keď
priniesla výdavok z 500-eurovej bankovky, dal
jej v kuchyni vyplniť tlačivo a zatiaľ z obývačky
odcudzil obálku s hotovosťou cca 1200 eur
a zo spálne hotovosť minimálne 50 000 eur.
Polícia opäť upozorňuje občanov, aby si dávali pozor a nevpúšťali cudzie osoby do svojho
bytu. Ak máte podozrenie z páchania trestnej
činnosti, nechajte podozrivú osobu stáť pred
dverami, dvere zavrite a ihneď kontaktujte políciu na tel. č. 158.
Informácie zo zdrojov
ORPZ Bratislava III
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Túžila objavovať
podzemné tajomstvá
Do dejín slovenskej i európskej archeológie sa Dr. h. c. prof.
PhDr. Mária Novotná, DrSc., zapísala významnou mierou. Podieľala
sa na terénnych archeologických výskumoch v oblasti dolného
Pohronia a Spiša, vypracovala chronologické schémy doby
bronzovej na Slovensku a rekonštruovala počiatky baníckej činnosti
a metalurgie medi na našom území. Publikovala celý rad monografií,
štúdií a článkov doma i v zahraničí. Je editorkou a spoluautorkou
prvej pôvodnej slovenskej učebnice venovanej dejinám a kultúre
starovekého Grécka a Ríma. Hoci v apríli tohto roku oslávila
90. narodeniny, plná elánu a pracovného nasadenia sa dodnes
venuje pedagogickej aj vedeckej činnosti.
Povolanie archeológa nie je celkom
bežné. Aké to bolo pred približne 70
rokmi, keď ste si zvolili štúdium tohto
vedného odboru? Čo vás k archeológii priviedlo a ako vaše rozhodnutie
prijali rodičia?
Keď som v roku 1950 maturovala na
Dievčenskom gymnáziu na Dunajskej ulici, po prvýkrát bol na Univerzite Komenského otvorený samostatný vedný odbor
archeológia, ktorý som si uviedla do prihlášky. Rodičia chceli mať zo mňa právničku, veľmi ich to nenadchlo, no rešpektovali moju voľbu. Prijímacie pohovory
neboli odborné, ale politické. Obsadenie
komisie tomu zodpovedalo a „grilovali“
ma, pretože v posudku zo školy som mala
uvedené, že som veriaca. Neskôr som mu-

sela absolvovať aj dodatočný pohovor, no
napokon sa mi na vytúžené štúdium podarilo dostať.
Intenzívny záujem o archeológiu vo
mne prebudili letné pobyty na Liptove,
kde som sa zoznámila s prácou jaskyniarov. Starý pán Volko-Starohorský bol veľkým propagátorom jaskyniarstva. Vedel,
že v jaskyniach žil kedysi aj človek a ním
zanechané stopy dávnej minulosti sú vzácnymi pamiatkami, ktoré treba starostlivo
chrániť. Lákalo ma aj poznávanie cudzích
krajín. Vtedy to však reálne nebolo možné, ja som sa teda vydala na cesty časom.
Laická verejnosť si prácu archeológa občas predstavuje ako Schliemannovo objavovanie Tróje, tých mladších nadchli filmy o Indiana Jonesovi.

Exkurzia poslucháčov pravekých dejín do Martina-Bystričky v roku 1950
(M. N. ako študentka v prednom rade druhá sprava)
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Ako ďaleko sú tieto predstavy od pravdy?
Veľmi ďaleko... (smiech)! Záujemca
o štúdium musí mať pre tento odbor predpoklady. K ním patria okrem iného kognitívne myslenie, predstavivosť, schopnosť
orientovať sa v terénnych situáciách a predovšetkým pracovitosť. Neraz sa ukáže, že
predstavy adeptov sú nereálne. Archeológia je zaujímavá objavovaním nepoznaného. Keď som začínala, bolo veľa nezodpovedaných otázok. Veľké výskumy začali na
Slovensku až po 2. sv. vojne, vtedy sme nemali ani dostatok odborníkov. Lákalo ma
poznávať to neznáme na našom vlastnom
území, nebyť zameraná len na región Bratislavy. Manžel, ktorý bol v tom čase už skúseným archeológom, ma priviedol k hľadaniu širších súvislostí. Vo svojej diplomovej
práci som skúmala počiatky kovovýroby
na Slovensku. Zaujala ma oblasť Španej
doliny, kde sa kedysi dolovala meď. V stredoveku ju Fuggerovci vozili spracovať do
Poľska, mňa ale zaujímalo, odkedy sa rudy
začali ťažiť a spracovávať na Slovensku. Archeologický ústav SAV v Nitre si bol vedomý dôležitosti témy a financoval chemické
analýzy, čo vtedy nebývalo obvyklé. Na
spoluprácu som našla výborného odborníka, RNDr. G. Kupča. V Geologickom ústave Dionýza Štúra robil spektrálne analýzy
a na svoju dobu mal skvelé výsledky. Žiaľ,
dnes je už na Slovensku málo možností na
moderné analýzy, aj z dôvodu finančnej
náročnosti.
Venovali ste sa výskumu v teréne,
publikačnej činnosti, pedagogike, organizácií odborných podujatí. Čo vás
najviac nadchlo, ktorú z týchto oblastí ste robili najradšej?

Ťažko povedať. Každá oblasť prinášala
niečo pozitívne, od samého začiatku som
bola aj pedagóg. Venovanie sa študentom
bolo u nás s manželom vždy v popredí,
výrazne tomu napomáhalo aj zavedenie
povinnej terénnej praxe. Robili sme výskum v oblasti Vysokých Tatier a Spiša,
vtedy neobjavenej oblasti. Existovalo tu
osídlenie už od paleolitu, praveký človek
sa aj v ťažkých podmienkach dokázal uživiť, prispôsobil sa prostrediu. Spiš sa nám
odvďačil archeologickými nálezmi, aké
sme ani nečakali. Objavovať stopy po človeku v horskom prostredí je náročnejšie
a aj rozlišovať objekty je ťažšie. Aby sa to
študenti naučili, museli vynaložiť viac umu
a získali cenné vedomosti. Najzaujímavejšie, ale aj najťažšie je spracovať to, čo sa
pri výskumoch nájde. Tam sa prejaví, ako
sa vie človek vžiť do situácie a vyťažiť z nej
maximum.
Snažili sme sa – v rámci možností – cestovať a rozvíjať medzinárodné kontakty. Sú
veľmi dôležité kvôli výmene skúseností
a literatúry, veď uzavretá veda by nemala
impulzy. Civilizácii sa vždy lepšie darilo
na územiach prepojených riekami a údoliami, kde bolo viac kontaktov, existovali
obchod a výmena.

Nás dnes reprezentuje staršia a stredná
garnitúra vedcov, z ktorých sa mnohí presadili aj v zahraničí. Horšie je to pre mladšiu generáciou, je to neraz otázka existenčná. Aby sa archeológovia uživili, robia
záchranný terénny výskum v súkromných
spoločnostiach, ktoré realizujú zo zákona
pre investora stavieb. Sú prakticky počas
celého roka v teréne, bez ohľadu na počasie. A tak sa neraz stáva, že už nenachádzajú čas na komplexné vyhodnotenie výskumu. Môžu byť výnimky, no je to veľmi
náročné.
Čo z vašich výsledkov vnímate ako
najväčší dosiahnutý úspech?
Bola som prvá, kto poukázal na význam
domácej kovovýroby a baníctva zo zdrojov,
ktoré máme na Slovensku. Dnes v tomto
smere pokračuje niekoľko ďalších odborníkov, medzi ktorými nechýbajú ani moji
bývalí študenti.

S manželom na sympóziu v Nových
Vozokanoch v roku 1979
Významným archeológom bol aj
váš manžel profesor Bohuslav Novotný, jeho nedožité sté narodeniny
si pripomenieme v októbri tohto
roku. Dala sa skĺbiť práca dvoch vedcov s rodinným životom a výchovou
syna?

Promócia absolventov archeológie
v roku 1978, pedagógovia Bohuslav
a Mária Novotní uprostred

Dnešní mladí ľudia sú úplne iní, len neviem, či viniť študentov alebo skôr stredné
školy, ktoré ich nie vždy dostatočne pripravia na ďalšie štúdium. Neraz suplujeme
to, čo mali dostať na nižšom stupni vzdelania. Čo sa týka odborných škôl, tieto nie
sú vhodnou prípravou pre vysoké školy. Sú
zamerané na praktický život, čo je správne
a treba to podporovať, veď dobrých remeselníkov je ako šafranu! Upustilo sa od prijímacích skúšok, dnes sa dokonca ani nematuruje. Školy bojujú o každého študenta
a učiteľ sa bojí niekoho vyhodiť. No bez
pohovorov nezistíme skutočný záujem,
vedomosti či predpoklady adepta úspešne
zvládnuť vysokoškolské štúdium a následne sa uplatniť v odbore.
Je smutné, že sme sa v školskej politike
od čias totality príliš neposunuli dopredu.
Ak sa nedbá na výber vhodných uchádzačov pre ten-ktorý odbor, čo platí aj pre
pedagógov, nepomôže žiadna školská reforma.
Predpokladala som, že sa stretnem
s dámou, ktorá si v 90-tke užíva zaslúžený dôchodok. Opak je však pravdou!

Ako je na tom slovenská archeológia? Česi robia veľmi úspešný egyptologický výskum, máme aj my oblasť,
ktorá má medzinárodné renomé?
Česká egyptológia má dlhú tradíciu
a dobré meno vo svete. Český egyptologický ústav na FF UK v Prahe má dlhoročné
licencie, ktoré pravidelne obnovuje.

Ako sa menil prístup študentov a vzťahy medzi nimi a pedagógmi?

Spoznali sme sa pri výskume, ja som
bola ešte študentka. Takisto žil pre vedu
a veľmi ma podporoval. Na pracovisku
sme síce boli priami spolupracovníci,
každý z nás sa však venoval inej problematike, čo bolo dobre. Boli sme si vzájomne odbornými kritikmi, keď to poviem
s troškou humoru, on to niesol o čosi ťažšie ako ja. Rešpektovali sme sa ako partneri, myslím, že to dnes mladším ľuďom
často chýba. Aby sme zvládli starostlivosť
o syna, našli sme mu pani na varovanie,
ktorá sa stala doslova členom rodiny.
Z učiteľských platov to nebolo ľahké
utiahnuť a manžel hovorieval: „Kantorstvo je navoněná bída“. Ale vedeli sme, že
syn je v dobrých rukách. Od piatich rokov
sme ho už so sebou brávali aj na výskumy.

Viac ako 60 rokov ste prednášali na
rôznych slovenských univerzitách.

Do minulého roku som ako emeritná
profesorka prednášala. Naďalej skúšam,
som členkou Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, píšem odborné
články, zúčastňujem sa online konferencií.
Neraz sa večer zbadám, že som strávila deň
za PC!
Nepociťujem starnutie, lebo žijem medzi mladými. U nás mali študenti dvere
otvorené aj k nám domov, nielen v škole.
S mnohými som dodnes v kontakte, píšeme si maily, vymieňame publikované práce. Dnes sú už medzi nimi aj sedemdesiatnici...
Aký je váš vzťah k Novému Mestu,
ste tunajšia rodáčka i celoživotná obyvateľka...
Moji rodičia mali domček na Kolibe,
vyrastala som v tesnej blízkosti lesa. Keď
v apríli 1945 prichádzal front, otec nás
zobral na Záhorie, aby nás ochránil. Do
prázdneho domu podľa susedov najprv
vnikli Nemci, potom si v dome urobili špitál ruskí vojaci. Pri odchode do mojej izby
hodili granát... Mama sa tam už nechcela
vrátiť. Neskôr sa rodičia usadili v Ľudovej štvrti, kam sme sa potom nasťahovali
s manželom. A žijem tu dodnes. Páči sa mi
výborná infraštruktúra Nového Mesta, človek má všetko poruke.
Ďakujem za rozhovor a prajem veľa
zdravia, optimizmu aj energie.
Zhovárala sa Jana Škutková
Snímky archív M. N.
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Sídlisko, ktoré predstihlo svoju dobu
V roku 1955 prijal Ústredný výbor Komunistickej
strany Slovenska uznesenie o potrebe urýchleného riešenia nedostatku bytov v Bratislave. Touto
dôležitou úlohou bol poverený Štátny projektový
ústav a Povereníctvo stavebníctva (v tom čase
ešte neboli ministerstvá, ale povereníctva). Štátny
projektový ústav spolu so štátnym ateliérom vypísal celoštátnu súťaž na štúdiu a plán moderného
sídliska, na ktorom mali byť aplikované dostupné
stavebné technológie. Tak, aby bolo možné takéto
sídliská stavať neskôr po celom Slovensku.
Do súťaže sa prihlásil aj Ing. arch. Štefan Svetko so spoluautormi Štefanom Ďurkovičom, Máriou Krukovskou, Emilom Vicianom a Václavom Houdkom. Kolektív vypracoval návrh a štúdiu moderného sídliska postaveného novou experimentálnou
technológiou liateho betónu, dovtedy ešte pri stavbe bytových
domov nepoužitou. Ich štúdia súťaž vyhrala a v roku 1958 sa
začalo stavať sídlisko „FEBRUÁRKA“. Jeho názov bol odvodený
od susednej paralelnej ulice nesúcej socialistický názov ulica
Februárového víťazstva, čiže dnešnej Račianskej ulice. Sídlisko
začali stavať východne od Račianskeho mýta, čiastočne na pozemku bývalého evanjelického cintorína, čiastočne na pozemkoch vyklčovaných vinohradov.
Projekt vypracoval architekt Svetko s kolegami v Štátnom
projektovom ústave pre rozvoj bývania v roku 1957, stavbu realizovali v rokoch 1958 – 1961. Na sídlisku navrhli trinásť domov,
v ktorých sa nachádza 1927 bytov. Stavbu realizoval novozaložený národný podnik Pozemné stavby.
Obytné domy postavili experimentálnou technológiou. Využívala liaty betón a bola vo svojom čase výnimočná, socialistický svet ju nepoznal. Má však aj jednu nevýhodu, rekonštrukcie
bytov sa musia vykonávať úplne inak ako v panelových domoch.

Sídlisko Februárka v prvých rokoch po dokončení výstavby.
Na snímke vidno kúpalisko v obytnom súbore UNITAS,
ktoré bolo zrušené po začatí výstavby budovy Dopravoprojektu
v roku 1969.
Do priestorov medzi domami a do parku zakomponovali architekti umelecké diela, napríklad sochu býka od Teodora Lugsa, súsošie Vtáky od Václava Kautmana či v parku umiestnený
Vesmír od Ladislava Snopeka. Pod Malým Bajkalom sa nachádza
medená plastika od Juraja Hovorku Dievča s holubicou. Žiaľ,
mosadznú holubicu viackrát niekto ukradol a dnes ju tu už nenájdeme. Pri detskom ihrisku stojí monument od Alexandra
Trizuljaka Slncový kôň.

 hlapčenské roky na „Februárke“
C
zostali v živých spomienkach

Stavba domov technológiou liateho betónu, rok 1959.
Z publikácie Eugen Lazišťan - Bratislava mesto na Dunaji,
vydavateľstvo Osveta
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Dnešný pub Koliesko vznikol prestavbou z pôvodného detského sociálneho zariadenia. V jeho bezprostrednej blízkosti
vybudovali v roku 1972 bazén. Voda síce nebola nikdy vyhrievaná a menej prispôsobivé decká z okolia Ľadovej a Smrečianskej ulice v nej vykonávali základné potreby..., ale mali sme bazén, čím sa hocijaké iné ihriská nemohli pochváliť! Nekúpali
sme sa v ňom, skôr sme si tam zvykli púšťať lodičky. Od roku
1978 bazén chátral, po roku 2000 nový majiteľ prestaval stavbu
na pohostinské zariadenie a bazén čiastočne zasypal.
V parku na detskom ihrisku, ktoré dali do prevádzky okolo
roku 1968, sme milovali perfektnú kovovú šmykľavku a hojdačky. Aj klasické „kvargle“ pre mladších, teda prevažovacie
hojdačky, na ktorých sa sedí obkročmo. Detské ihriská mávali
svoje dozorkyne, väčšinou staršie ženy v penzii, ktoré si takto
mohli trochu privyrobiť. Dávali pozor, či obsadzujeme hojdačky správne, „malé“ (s ohrádkou) boli určené pre deti od 5 do 8
rokov a „veľké“ pre deti od 8 rokov do 12 rokov. Keď sa chcelo

húpať veľa detí, merali im čas po piatich minútach, aby sa všetci
vystriedali. Každý večer hojdačky zvesili, uložili a zamkli v prístrešku. Vtedy sa však už park stával doménou staršej mládeže,
ktorá sem chodila randiť.
Raz za týždeň sa na ihrisku objavil starší pán, natrel oká
hojdačiek vazelínou a olejom, aby nepískali. Dozorkyne mali
k dispozícii aj lekárničku, lebo porozbíjané hlavy a kadejaké
odreniny neboli veru žiadnou výnimkou. Našťastie, na Pionierskej ulici nad školou bola malá nemocnica. Tam s nami dospelí
utekali v prípade väčšieho úrazu. Ak bolo treba, lekári pomohli
a pozašívali rany.
Mimochodom, aj budovu malej nemocnice naprojektoval
architekt Svetko. Hneď vedľa nej bola centrálna garáž pre sanitky. Pred rokom 1989 sídlila v objekte ORL klinika, miesto, kde
mnohým spolužiakom vyberali mandle. K nej sa viaže aj ďalšia úsmevná spomienka. Ako chlapci sme tam tajne chodievali

Nízka budova vľavo dole je pôvodné detské sociálne zariadenie. Bolo dôležitým zázemím ihriska a v jeho blízkosti sa
nachádzal bazén.Snímka A. Orlík, rok 1975

Mnohí Bratislavčania si ešte spomenú, že na návštevníkov
parku na Račianskom mýte dohliadal z výšky milicionár.
Snímka A. Orlík, 1975

hľadať použité jednorazové injekčné striekačky. Keď som doma
prezradil, odkiaľ to mám, to už len bol cirkus! Moja mamka bola
hygienička, tá takmer skolabovala, tatko bol doktor a tiež mu
to nebolo jedno. Odvtedy mi radšej občas priniesol z lekárne
nové a sterilné.
Jednorazové striekačky boli v časoch môjho detstva skutočne „in“. Chirana spustila výrobu jednorazových plastových
striekačiek v roku 1970 a po určitý čas sa ešte hojne používali aj
sklenené striekačky, ktoré sa sterilizovali vyváraním. Boli ťažkopádne a zdalo sa mi, že injekcia podaná sklenenou striekačkou
aj viac bolela... 
Martin Entner
Snímky archív a zbierka autora

Prechádzka po starom Prešporku
Ako vyzerali ulice a námestia Bratislavy pred 300 rokmi? Čím sa živili jej
obyvatelia a ako vyzeral v tom čase študentský život? Autentický dobový pohľad na mesto prináša kniha Bratislava
známa – neznáma: Bratislava v 18.
storočí očami Mateja Bela.
Kniha je prekladom Belových Notícií o vtedajšom Prešporku, ktoré vyšli
v latinskom jazyku v prvej polovici 18.
storočia. Prináša svedectvo o premenách mesta v čase, o vývoji jednotlivých
častí mestského organizmu a životoch
ľudí, ktorí v ňom žili. Veľa sa dozvieme
o topografii mesta, činnosti mestského
magistrátu, súdov či právomoci jednotlivých úradníkov. Uvedomíme si, ako

veľmi sa Bratislava zmenila, v ktorých
častiach zostala nedotknutá a z akých
dôvodov sa tak stalo.
Chcete sa vybrať na nezvyčajnú prechádzku, pri ktorej vám jedinečné opisy a ilustrácie pomôžu vytvoriť si predstavu o známych uliciach a námestiach
v minulosti? Zaujímavú publikáciu Bratislava známa – neznáma môžete vyhrať,
ak nám do 20. júla 2021 napíšete na adresu hlas@banm.sk, ktoré bratislavské
zákutie máte najradšej a prečo patrí
k vašim obľúbeným. Jedného z pisateľov vyžrebujeme a knihu mu venujeme.
Ak sa práve na vás šťastie neusmeje, môžete ju získať v sieti kníhkupectiev alebo v e-shope vydavateľstva na stránke
www.dajama.sk.

(red), snímka vydavateľsvo Dajama
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AKTÍVNE LETO V NOVOM MESTE
Pozývame vás stráviť príjemné letné chvíle v našom prírodnom areáli na Kuchajde.
Aktívne aj oddychovo, pri kultúre aj športe. A, samozrejme, zadarmo!

LETNÁ JOGA NA KUCHAJDE
Každý pondelok a stredu od 17.30 do 18.30 h.
Cvičí sa pri amfiteátri, stačí si priniesť
karimatku či deku.
Teší sa na vás tréner Zdeno Yogi.

LETNÉ KINO NA KUCHAJDE
Každú stredu a sobotu o 21.30 h (v auguste o 21.00 h) v miestnom amfiteátri.
Filmy si vyberáte sami, hlasujte na kino.nakuchajde.sk
Letné kino pre vás pripravujeme vďaka finančnej podpore partnera,
ktorým je už niekoľko rokov spoločnosť Lakeside Office 1, a.s.

Podujatia organizujeme v súlade s platnými pandemickými opatreniami. O aktuálnej situácii či prípadných zmenách
vás budeme pravidelne informovať na stránke www.banm.sk a Facebooku mestskej časti.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Nové Mesto na vašich fotkách
Výstava predstavila najzaujímavejšie pohľady
cez objektív bratislavských fotografov
Farbami hrajúce vinohrady, dominantná televízna veža v objatí lesov či moderný Národný futbalový štadión. To je len
zlomok čarovných zákutí našej mestskej
časti, ktoré sa často stávajú objektom
fotoaparátov. Tento rok mohla široká verejnosť prihlásiť svoje snímky do súťaže
„Nové Mesto na vašich fotkách“, ktorú
vyhlásila mestská časť spoločne so Strediskom kultúry na Vajnorskej ulici.
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Spomedzi takmer dvoch stoviek súťažných snímok vybrali zástupcovia samosprávy spoločne s odbornou porotou tie
najoriginálnejšie, ktoré ste mohli od 24.
mája do 24. júna obdivovať v rámci aktuálnej výstavy v nákupnom centre VIVO!
Bratislava. „V Novom Meste máme množstvo krásnych a zaujímavých miest
a zákutí. A ich krásu a mágiu často
ešte viac zvýrazní vydarená fotografia.
Práve takýchto fotografií nám prišlo do
súťaže veľké množstvo, o to ťažšie bolo
vybrať „tie naj“. Všetci súťažiaci však
ukázali cit a lásku k fotografii, za čo im
patrí veľké uznanie,“ prihovoril sa súťažiacim i hosťom počas otvorenia výstavy
starosta Rudolf Kusý.
Odborná porota bola zložená zo šiestich osobností – hudobného skladateľa,
textára a speváka Petra Nagya, hudob-

níka a fotografa Mariusa Bartoňa, riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové
Mesto Márie Priečinskej, profesionálnych fotografov Mariána Valoviča a Jany
Plevovej, ako aj akademického architekta Roberta Němečka.
Porota vybrala celkovo pätnásť najzaujímavejších snímok. Okrem predstavenia svojich prác verejnosti v rámci výstavy získali ocenení autori fotografií na
prvých troch miestach aj hodnotné ceny
od spoločností CEWE Fotokniha, vydavateľstva IKAR a nákupného centra VIVO!
(bo), snímky Jana Plevová

Svoj deň oslávili deti na troch miestach
Začiatok júna patrí najmenším a práve
pre nich pripravila mestská časť oslavu
v podobe dňa plného rozprávok a hier.
Aby sa nezišlo príliš veľa ľudí na jednom
mieste, zábavný program sa odohrával nie-

len v areáli Kuchajdy, ale aj na športovom
ihrisku na Kramároch a na dvore školy na
Odborárskej ulici v Dimitrovke. V nedeľu
6. júna potešili deti hity z najobľúbenejších rozprávok, divadielko s postavičkami
z Ľadového kráľovstva, Cililing či Tučniakov z Madagaskaru a rovnako kúzelník
a tanečníci zo súboru S3T KIDZ.
Na Kuchajdu zavítali aj nadšení chovatelia králikov. Členovia Športového klubu
králičieho hopu predviedli Novomešťanom šikovnosť svojich ušatých priateľov
v behu cez prekážky po rovine a v skoku
vysokom. 
(red), snímky Jana Plevová

Spoznajte Bratislavu a jej okolie na bicykli
Neviete si predstaviť letné mesiace
bez bicykla? Ak už mnohé miesta poznáte a radi by ste objavili nové, nechajte sa
inšpirovať netradičným sprievodcom.
Knižka Najkrajšie cyklotrasy – Bratislava a okolie vám predstaví 25 zaujímavých okruhov. Sú rovnomerne rozmiestnené v meste a jeho okolí a väčšina
je vyznačená špeciálnymi tabuľkami.
Prvých jedenásť trás vedie do bratislavského lesoparku, v ktorom v poslednom
období vznikol tzv. BikePark. Obsahuje
sieť značkovaných cyklotrás rôznej dĺžky
a obtiažnosti. Na putovanie slovensko-rakúskym pohraničím a po hrádzach riek
je vybraných 14 trás. Sú naplánované
ako okruhy a obsahujú návštevu všet-

kých atraktívnych turistických miest aj
v širšom zázemí Bratislavy. Pri plánovaní
výletu vám pomôžu výrezy máp s vyznačením trasy aj rôzne praktické informácie. Jednému z novomestských cyklistov
originálneho sprievodcu z vydavateľstva
DAJAMA venujeme. Môžete ho získať za
pekné foto z výletu na kolesách, ktoré
pošlete na adresu hlas@banm.sk alebo
v e-shope na stránke www.dajama.sk

(jš), snímka Jana Miková

INZERCIA
Oznámenie: Notársky úrad JUDr. Evy Imrišovej je
od 1. 6. 2021 presťahovaný na Vajnorskú 98/D, BA.
Vodoinštalatérstvo – oprava, montáž. 0904572977.
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