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Ako budeme voliť
Chráňme si lesný park, zaslúži si to
Nedajte na mýty o včelách
O liečbe s mladým profesorom Megom

Milí čitatelia,
zlatisté farby leta nahradí v októbri podstatne širšia paleta jesene. Akoby nám sama príroda hovorila, že netreba smútiť za teplom, ale užiť si jej krásu,
pokým sa rok napokon uloží na zaslúžený odpočinok. Prejdite sa popri viniciach pod Kolibou, po
oberačkách stíchli, no o to príjemnejšiu atmosféru
ponúkajú. Ak ste zdatnejší, možno vašu myseľ lepšie
prečistí cyklistika v lesoparku. Alebo sa vyberte do
niektorého z blízkych parkov, v posledných rokoch
mnohé z nich dostali úplne novú tvár.

Ďalšia škôlka sa chystá
na Teplickej

str. 5

V úvode čísla prinášame informácie o termíne a spôsobe konania župných volieb. Poznačte si tento deň vo vašom kalendári. Počas najbližšieho
mesiaca máte práve dosť času oboznámiť sa s programom jednotlivých
uchádzačov a zvážiť, ktorý z nich najlepšie zastúpi vaše záujmy.
Mladých ľudí, ktorí plánujú založiť si rodinu, poteší správa o vzniku
novej materskej školy. Po rokoch úprav a nadstavieb by teraz prišla na
rad nová výstavba v blízkosti existujúcej škôlky na Teplickej ulici. Šance
na získanie finančných prostriedkov z eurofondov sú vysoké a s nimi aj
vyhliadka na skorú realizáciu novostavby.
Už dávnejšie sme vám prisľúbili, že bližšie predstavíme novovymenovaného mladého profesora z Národného onkologického ústavu v našej
mestskej časti. S doktorom Michalom Megom sme sa pozhovárali o jeho
práci lekára a výskumníka aj o jeho poznatkoch zo zahraničia, ktoré
dnes uplatňuje v prospech slovenských pacientov.
Keďže mnohí ste živo reagovali na články od architektky Štefánie
Krumlovej, vrátili sme sa s ňou k téme úprav v bytových domoch ešte
raz. Jej odborné a praktické rady môžu pomôcť nielen obyvateľom sídliska pri Račianskom mýte.
Záverom chcem v mene redakčnej rady poďakovať našim seniorom za
všetko, čo pre nás mladších urobili a popriať im pekné chvíle v nadchádzajúcom Mesiaci úcty k starším. Nech pocítia, že to nie je formálna povinná úcta, ale skutočná, zo srdca.
Jana Škutková
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Vinica nenápadne
stmeľuje komunitu
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Čo viete o stratégii
cyklodopravy? 
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Ešte raz o sídlisku
na Račku a o zákone
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Bodka za Kultúrnym
letom		
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Obálka:
Ozaj, a počuli ste už...?
Prvú šepkandu školského roka
zachytila Jana Plevová

Dajte sa lesu zlákať, keď zaprší
Niektorí šomrú, keď sa slnko schová
za mrakom plným dažďa, iní sa radujú. Veď na začiatku jesene sa dážď
väčšinou ešte spája s pomerne teplým
počasím a kto má spoľahlivý pršiplášť,
s pôžitkom si vychutná prechádzku po
lúkach a lesoch prevoňaných hubovou
arómou. Domov neraz prinesie „úlovok“, z ktorého pripraví zriedkavú, ba
priam zriedkavo dobrú večeru. O radosť z bedlí, masliakov, suchohríbov,
ale aj najcennejších dubákov sa v okamihu podelíme s priateľmi na mobilnom telefóne – čudujete sa, že taká správa obletí v okamihu celú štvrť? Všetko je jasné, ani to
obligátne „Už rastú!“ netreba k snímke pripísať.
Ak sa vám nepošťastí objaviť ten pravý revír, nič to zato. Mokré topánky čoskoro
uschnú, oveľa dlhšie zostanú prečistené pľúca, dobré pocity z vône živice a spomienky na lesné zákutia podozrivé z úkrytov hubárskych trofejí...
© Marianna Tomčíková
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vojenské pamiatky 

Tretie dieťa bude mať škôlku
a družinu bezplatne
Nové Mesto pokračuje v podpore detí
a rodín. Viacdetné rodiny budú od tretieho dieťaťa oslobodené od poplatkov za materskú školu a družinu na základnej škole.
Vyplýva to z nového všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré miestnemu zastupiteľstvu predložil starosta Rudolf Kusý.
Poslanci na septembrovom zasadnutí
schválili návrh jednohlasne. Od 1. októbra
tohto roka tak rodičia ušetria za svoje tretie dieťa 35 eur mesačne za škôlku (je to
výška poplatku vo väčšine novomestských

obecných materských škôl) a 25 eur mesačne za školský klub detí na základnej škole. Bezplatnú škôlku a družinu budú mať
viacdetné rodiny, samozrejme, aj v prípade
ďalšieho dieťaťa – štvrtého, piateho atď.
Naša mestská časť pokračuje aj v budovaní nových materských škôl a rozširovaní ich kapacít. Poslanci schválili žiadosť
mestskej časti o zaradenie jej v poradí už
štrnástej škôlky do siete škôl a školských
zariadení SR. Mala by sa medzi ne zaradiť
od 1. januára 2018. Nová škôlka bude zria-

dená na Vihorlatskej ulici v budove, kde
doteraz sídlila súkromná škôlka. Nové
Mesto tak bude môcť uspokojiť ďalších asi
60 žiadateľov o umiestnenie dieťaťa.
Náš Novomestský športový klub 1922
slávi veľký úspech – jeho ženský tím postúpil do prvej celoštátnej ligy! Vyžiada
si to vyššie náklady na cestovanie žien na
zápasy. V tejto súvislosti zastupiteľstvo
schválilo klubu dotáciu 5057 eur pre tím
žien a junioriek.

(bor)

Tristo prváčikov dostane príspevok na aktovku
Nové Mesto poskytne svojim prváčikom
štartovný príspevok na nákup aktovky
a školských potrieb. Výpomoc môžu tento rok využiť rodičia takmer tristo nových

žiakov, ktorí v septembri nastúpia do novomestských základných škôl.
„Prváčikom prispievame sumou 35
eur. Školská taška, peračník a množstvo
pomôcok, ktoré treba dieťaťu pred nástupom do školy kúpiť, nie je lacná záležitosť, preto sme radi, že môžeme rodinám
aspoň takto znížiť počiatočné náklady,“
povedal starosta Rudolf Kusý.
O jednorazový finančný príspevok
môže podľa platných zásad požiadať rodina dieťaťa, ktoré nastupuje do prvého
ročníka základnej školy v pôsobnosti
mestskej časti a jeho matka má trvalé bydlisko v Novom Meste. Na základe údajov
z jednotlivých škôl zaslal miestny úrad ro-

dinám 289 prváčikov informáciu o možnosti poskytnúť im finančnú výpomoc. Do
dnešného dňa podali rodičia 198 žiadostí,
rozdelí sa medzi nich 6930 eur. Ďalší tak
ešte môžu urobiť v nasledujúcich dňoch.
Tento jednorazový príspevok poskytuje
samospráva Nového Mesta od roku 2002.
Minulý rok ho Nové Mesto vyplatilo 186
žiadateľom v celkovej sume 6510 eur.
Mestská časť prispieva žiakom svojich
škôl aj na rôzne pohybové aktivity. Prváci
absolvujú kurz korčuľovania. Už niekoľko
rokov organizuje mestská časť lyžiarsky výcvik pre siedmakov a plavecký výcvik pre
tretiakov.
Marek Tettinger, snímka Jana Plevová

Do škôl sa vrátil pracovný ruch
Viac než 2800 žiakov bude v tomto školskom roku navštevovať osem novomestských základných škôl. Mestská časť pre nich
zriadila 126 tried, v osemnástich sa budú vzdelávať mladší žiaci
na prvom stupni, pätnásť tried poslúži žiakom druhého stupňa.
S veľkými očakávaniami prichádzali 4. septembra najmä tí
najmenší, ktorí budú ešte len objavovať tajomstvá abecedy
a počtov. Držiac za ruku mamu či otca počúvali povzbudzujúce
slová budúcich učiteľov. Každého potešila rozprávková knižka,
ktorú svojim prvákom tradične venuje mestská časť. V škole na
Riazanskej sa deťom ušiel aj ďalší pekný darček, pán riaditeľ Ján
Papuga ich obdaroval prvou jednotkou vyrazenou na lesklej
medaile. Rodičom pripomenul dôležitosť dobrej komunikácie
s pedagógmi, aby sa štart žiačikom vydaril a akékoľvek ťažkosti
sa hneď podchytili.
Do školy na Jeséniovej zavítal v prvý deň školského roka dôležitý hosť. Starosta Rudolf Kusý pozdravil kolibských žiakov
a zaželal im veľa úspechov. Ich školská budova sa počas leta výrazne zmenila, dve nové triedy sú obložené drevom a pôsobia

veľmi útulne. Ocenili to učitelia, ale najmä žiaci, pretože v peknom prostredí sa predsa len nové vedomosti získavajú príjemnejšie.
Pokračovanie na s. 4
3

Dokončenie zo s. 3
Aj na naše športové talenty zo Základnej školy Kalinčiakova
čakali príjemné správy. Aby stavba futbalového štadióna v bezprostrednej blízkosti školy nenarúšala vyučovanie, investor vymenil okná na tej strane budovy, ktorá je obrátená k stavenisku. Navyše po dohode s mestskou časťou buduje v areáli školy
veľké futbalové ihrisko s umelou trávou, menšie trávnaté ihrisko
a novú bežeckú dráhu. Moderné športoviská budú slúžiť tunajším žiakom pri výučbe telesnej a športovej výchovy a pri tréningovej príprave.
Od septembra pribudla na Kalinčiakovej tiež nová trieda materskej školy. Počas leta sa uskutočnila rekonštrukcia detských
toaliet, celkovo priestory po prestavbe lepšie vyhovujú prevádzke škôlky.
Jana Škutková, snímky Jana Plevová

Županov a krajských poslancov si zvolíme 4. novembra
V sobotu 4. novembra 2017 si občania
ôsmich samosprávnych krajov na Slovensku zvolia nových predsedov a poslancov
vyšších územných celkov.
V Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je
na tzv. župné voľby vytvorených 45 volebných okrskov s volebnými miestnosťami.
Ich sídla sa od ostatných volieb nezmenili.
V každom volebnom okrsku je spravidla
1000 voličov. Volebné miestnosti v našej
mestskej časti sa otvárajú o 7. h a zatvárajú
o 22. h.
V čase redakčnej uzávierky tohto vydania Hlasu Nového Mesta bolo zaevidovaných 44 831 voličov, z toho 2984 cudzincov s trvalým pobytom na území mestskej
časti a 694 občanov s trvalým pobytom na

obec Bratislava-Nové Mesto. Voliči-cudzinci s trvalým pobytom na území mestskej
časti volia podľa miesta trvalého bydliska
a voliči s trvalým pobytom na obec (ľudia
bez domova) prídu voliť do volebných
okrskov č. 2 (písmeno A-J) a č. 4 (písmeno
K-Ž).
Jednou z povinností je informovať voliča o čase a mieste konania volieb a o ostatných náležitostiach potrebných na voľby.
Do 9. októbra by každá domácnosť mala
dostať oznámenie o čase a mieste konania volieb. Prenosné hlasovacie preukazy
sa vo voľbách do orgánov samosprávnych
krajov nevydávajú. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné rozdiely a nezrovnalosti
v zoznamoch. Pravidelne ich spresňujeme

na základe nahlasovaných zmien z jednotlivých štátnych inštitúcií (matrika, cudzinecká polícia, obvodné úrady, obecné úrady, súdy), ale i z priamych podaní voličov
alebo ich rodinných príslušníkov. Zmenu
v zozname voličov však možno vykonať
len na základe relevantného dokladu, t.j.
dokladu o úmrtí, hlásenia o zmene pobytu,
hlásenia o strate resp. nadobudnutí štátneho občianstva atď.
Všetky informácie o príprave volieb,
volebných miestnostiach, volebných
okrskoch, mapy a zoznamy jednotlivých
volebných okrskov a k nim prislúchajúce
ulice a domy nájdete na webových stránkach www.bnm.sk a www.banm.sk.
Júlia Červenková

Miestni poslanci sa predstavujú

Ing. Katarína Šebejová, PhD.
Ako poslankyňa Mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto pracujem v komisii pre dopravu, verejný
poriadok, životné prostredie a v sociálnej komisii.
Vážim si, že pre Centrum
včasnej intervencie Bratislava (CVIBA) sme našli
priestory na Hálkovej.
Pomoc rodinám s deťmi
so zdravotným znevýhodnením je tak u nás najbližšie. Sociálna komisia
odporúča pridelenie nájomných bytov, pre sociálne slabších je to jediná šanca, takže im pomáham,
aby dostali byt čo najskôr. Ľudia bez domova pracujú na údržbe zelene a verejných priestorov, býva
to ich prvý krok k zmene života. Sami to nezvlád-

nu, avšak samospráva i štát tu majú veľké rezervy, aj preto pomáham neziskovým organizáciám.
Bývam od narodenia na Záborského, a to je môj
volebný okrsok. Neďaleko na Hattalovej zriadila
Hospitálska rehoľa Denné centrum sv. Jána z Boha
a Depaul Slovensko Útulok sv. Lujzy pre ľudí bez
domova. Blízko je EKO-podnik verejnoprospešných
služieb, ktorého prácu pozorne sledujem. Sídli na
Halašovej, a práve jej rekonštrukciu zorganizoval
miestny úrad spolu s opravou chodníkov, a to nielen v našom okolí. Je to aj výsledok mojej nepretržitej snahy o to, aby uznal, že má zverené všetky
chodníky a vozovky, nielen tie, pod ktorými vlastní
pozemky.
Občanom pomáham rôzne. Odvoz skládok ide
rýchlo, ale nová dopravná značka či priechod pre
chodcov trvá dlho, lebo sa vyjadrujú viaceré inštitúcie. Pri novej výstavbe žiadam úrad, aby zosúladil

požiadavky investorov i ľudí, ktorí pri staveniskách
už bývajú. Snažím sa o presídlenie CVIBA do budovy na Makovického, podporujem participáciu
s priestormi pre mládež na Teplickej a zariadenie
pre seniorov, viacfunkčné, s ošetrovaním, denným
centrom i stálym pobytom, najlepšie v budove po
EKO-podniku, keď odíde na Zátišie. Tieto a ďalšie
priority má zahŕňať nový komunitný plán sociálnych
služieb. Za ten zodpovedá miestny úrad a musí urobiť všetky kroky na realizáciu požiadaviek občanov.
Patrí k nim aj parkovacia politika, cyklodoprava,
rekonštrukcia Tržnice na Trnavskom mýte, účelné
využitie a efektívna správa všetkých budov v našej
mestskej časti.
Kontakt:
0904 415 469
katkasebej@gmail.com

Príspevky poslancov miestneho zastupiteľstva vyjadrujú osobné názory autorov. Redakcia do ich obsahu nezasahuje.
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Na Teplickej plánujeme novú škôlku
Čoraz viac mladých rodičov s bábätkami sa stretáva na slávnostných vítaniach
novorodencov. Teší nás to, veď vďaka
tomu sa mestská časť rozvíja a rastie. Keď
však detičky podrastú a mamičky sa chcú
vrátiť do práce, najdôležitejšou otázkou je
miesto pre dieťa v materskej škole.
„Nové Mesto, na rozdiel od mnohých
bratislavských mestských častí, v minulosti miesta v materských školách neredukovalo, stále ich však nemáme dosť.
Rodičov preto určite poteší, že reálne
obrysy má už stavba novej materskej
školy s kapacitou sto miest v areáli súčasnej škôlky na Teplickej ulici. Stavebné
povolenie už nadobudlo právoplatnosť
a po pridelení finančných prostriedkov
z európskych fondov, kde zatiaľ prebieha
proces schvaľovania, plánujeme začiatok výstavby v jarných mesiacoch 2018.
Po mnohých nadstavbách a rozšíreniach
existujúcich kapacít je to veľký úspech
a dôležitý krok v prospech našich mla-

dých rodín,“ hovorí starosta Rudolf Kusý.
Nová materská škola je navrhnutá ako
dvojpodlažná, terénne úpravy však umožnia bezbariérový prístup do oboch podlaží a bezprostredný kontakt s okolitou záhradou. Na každom podlaží vzniknú dve
veľkorysé triedy so samostatnými hygienickými zariadeniami, samozrejmosťou
sú priestory na popoludňajší spánok, jedáleň, šatne i kočikáreň. Pri každej triede
je navrhnutá terasa, ktorá rozšíri miesto
na detské hry.
„Na pohľad jednoznačné riešenie. Napriek tomu sme veľa času venovali dispozičnému návrhu, kde má teraz všetko
svoje miesto a na relatívne stiesnenej
zastavanej ploche nie je nič navyše.
V interiéri sme využili prírodné materiály s ľahkou údržbou ako linoleum
z prírodného kaučuku, exteriérové terasy z dosiek so vzhľadom dreva. Celá fasá-

Komu predali Istropolis?
V minulom čísle Hlasu sme priniesli
obavy vedenia mestskej časti i časti kultúrnej obce z ďalšieho osudu Domu
odborov Istropolis, ktorý sa odborári
rozhodli predať. Dnes je už jasné, ako
sa predaj veľkého komplexu budov
a priľahlého územia (3,7 ha) skončil. Zdá
sa, že verejnosť môže už len uvažovať
o možnostiach a renomé nových majiteľov, podľa toho, koľko kto vie o ich doterajších aktivitách a výsledkoch, a očakávať, čo prinesie budúcnosť.
Ale nie je to celkom tak.
Tlačová správa na túto tému predovšetkým vysvetľuje, že nový vlastník – doteraz
neznáma spoločnosť First SPV – predstavuje spojenie síl dvoch developerských
firiem Immocap a YIT. Do firmy Immocap, známej predovšetkým vďaka kom-

plexu Central v susedstve Trnavského
mýta, vkladajú dnes Novomešťania nádeje súvisiace s revitalizáciou podchodu na
Trnavskom mýte. Fínska firma YIT si získala meno vďaka realizovaným obytným
komplexom na území mesta, v súčasnosti
ju čaká prestavba rozľahlého areálu Cvernovky.
Už na prvý pohľad je teda zrejmé, že
komplexu Istropolis sa bude venovať
spoločnosť primeranej veľkosti a sily.
Ktorým smerom sa však bude uberať, je
otázka, ktorá zrejme ešte dlho otázkou aj
zostane. „V tejto chvíli by bolo predčasné
hovoriť o konkrétnom zámere,“ vyjadril
sa o tom Martin Šramko, generálny riaditeľ firmy Immocap. Generálny riaditeľ
YIT na Slovensku Milan Murcko vyhlásil,
že táto lokalita „si zaslúži kvalitný mesto-

da je pokrytá kovovým pletivom, po ktorom sa neskôr rozrastú popínavé rastliny
a kontakt so zeleňou bude skutočne bezprostredný. Na strechu sme umiestnili solárne panely, ohrejú vodu a čiastočne zabezpečia vykurovanie, výmena vzduchu
je riešená rekuperáciou. Vďaka tomu spĺňa budova škôlky podmienky najvyššej
kategórie v úspornosti energií a šetrnosti
voči životnému prostrediu,“ vysvetlil autor návrhu architekt Rudolf Benček.
Mestská časť, po získaní finančných
prostriedkov z európskych fondov, zabezpečí výber dodávateľa stavby, bude
dohliadať na jej realizáciu, vrátane riešenia vnútorných priestorov a jednotlivých
interiérových prvkov. Ak všetko dobre
pôjde, do dvoch rokov by nová materská
škola mohla privítať prvých škôlkarov.

Jana Škutková
Vizualizácia PLAAN ARCHITEKTI

tvorný projekt regionálneho významu“
a verejnosť, odbornú aj laickú, vyzval na
diskusiu, ako by tento projekt mal vyzerať. Obe firmy hovoria o multifunkčnom
priestore, v ktorom ostane zachovaná aj
kultúrno-spoločenská funkcia.
Priaznivou správou v tejto súvislosti je
ohlásená medzinárodná architektonická
súťaž. Je dobre, keď investorom takej významnej časti mesta netreba pripomínať,
že obnova by sa v nijakom prípade nemala plánovať bez nej. Výsledky spomenutej
verejnej diskusie by sa tak mohli dostať
do súťažných podmienok. A to značí, že
aj na nás všetkých bude záležať, či a ako
sa v diskusii vyjadríme a ktoré z architektonických hodnôt Istropolisu budeme
požadovať zachovať do budúcnosti.

Viera Vojtková
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KOLIBA
GARDENS

s rešpektom k prostrediu
Vzácne prostredie Koliby je prirodzene príťažlivé pre rezidentov, či už uprednostňujú
bývanie v rodinnom dome alebo v byte. Všetkých priťahuje okolitá príroda, pomerne
tiché prostredie, možnosti oddychu a výhľady na panorámu mesta. Žiaľ, nie každá
doterajšia výstavba pozitívne zasiahla do tejto jedinečnej scenérie.

Moderná mestská architektúra musí
byť vhodne zasadená do vybudovaného
prostredia, akcentovať silné prírodné
prvky okolia a dodržiavať správne
proporcie.
Tento cieľ mali na mysli investori, keď
v investičnom zámere Koliba Gardens
zadávali podmienky architektonickej
súťaže na riešenie územia v blízkosti
križovatky Jeséniovej a Tretej ulice.
Dôvera v základné hodnoty prostredia,
urbanistické pravidlá a výber čo
najkvalitnejšej architektúry sa vyplatili.
Zo všetkých súťažných návrhov bol
vybraný ten najcitlivejší. Namiesto
ďalšieho bytového domu zvolil investor
rodinné domy. Ich poloha je vybraná
tak, aby stavebná hmota na území
nebola koncentrovaná, ale rozložená,
preto riešenie pôsobí ľahko a vzdušne.

Primeraná výška domov a parkovanie
umiestnené predovšetkým v podzemí
umocňujú dobrý pocit z moderného
a výrazného architektonického stvárnenia.
Významnou súčasťou domov je záhrada,
ktorej investori venujú rovnakú pozornosť
ako architektúre. Záhrady budú vytvárať
prepojenie s okolitou prírodou, záhradní
architekti ich navrhnú v niekoľkých
verziách a štýloch. V každej z nich budú
ovocné stromy ako náhrada starých
a odumretých ovocných stromov
na území.

do jestvujúcej zástavby. Vyvažuje a harmonizuje prírodné prvky s modernou
architektúrou súčasného bývania
na špičkovej európskej úrovni. Územie,
kde vzniká, bolo desiatky rokov neupravené, lokalita získa novou výstavbou
príjemný vzhľad aj atmosféru.

Všetkým zúčastneným stranám záležalo
na konečnom vyznení projektu, aby sa
stal obohatením Koliby, pôsobil kultivovane a vylúčili sa negatívne dopady realizácie. Prírodné prvky zakomponované
v návrhu ponechávajú rozlet architektonickému výrazu, dopĺňajú ho a dômyselne zakrývajú moderné technológie
aplikované v domoch.

iných investorov, aby k svojim zámerom

Subtílny stavebný projekt s vysokou
mierou architektonickej a environmentálnej kvality je prirodzene zasadený

„Veríme, že pekné bývanie priláka dobrých nových susedov, ktorí sa o svoje
domy a záhrady budú starať zodpovedne. Chceme sa stať inšpiráciou pre
pristupovali s rovnakou pozornosťou
a empatiou k prostrediu,“ uviedol
manažér projektu Juraj Richter.

kontakt:

0905 794 172
0918 708 713
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Aby územie Koliby bolo udržateľné,
a zároveň doplnené vhodnou výstavbou, vyžaduje si tvorba návrhov
a rozhodovanie o nich mimoriadne
starostlivý prístup.

Vychádzka za vojenskou históriou
Uprostred leta si členovia Denného
centra seniorov na Kramároch prehliadli
ojedinelú historickú pamiatku na území
Petržalky-Kopčian, bunker B-S-8 a priľahlý vojenský cintorín.
V sprievode pána Košírera, záchrancu tohto objektu pred zánikom, sme si
prezreli interiér bunkra a bohatú fotodokumentáciu. Dozvedeli sme sa, že ide
o najväčší z obranných objektov pohraničného opevnenia prvej ČSR na území
Bratislavy. Zásluhou občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre je
od roku 2009 sprístupnený verejnosti.

Dvojpodlažný masívny železobetónový
objekt so šestnástimi miestnosťami a ich
výbavou mal v prípade potreby umožniť
až niekoľkomesačné prežitie 33-člennej
posádke a odolať útokom nepriateľa.
Posádka mala k dispozícii vlastný zdroj

vody, elektrickej energie, vzduchotechniky, spojovaciu techniku a účelové
priestory ako veliteľské stanovisko či
zariadenie na odpočinok. Bunker spadal
do celkovej obrannej výbavy hraníc ČSR
a po anexii Rakúska si ho svojho času so
záujmom prezrel aj Adolf Hitler.
Stojí za zmienku, že táto historická pamiatka, aj keď vojenského charakteru,
je jedinečnou spomienkou na zložité
pomery tridsiatych rokov v mladej ČSR.
Priľahlý vojenský cintorín vznikol ako
súčasť vojenského lazaretu v roku 1916,
obnovený bol už v roku 1922. Vďaka spolupráci bratislavského magistrátu s Vojenským historickým múzeom, Ústavom
pamäti národa a Židovským múzeom po
ďalšej obnove v roku 1990 doslova vstal
z popola.
Pochovaných je tu 331 príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí zomreli počas hospitalizácie v blízkom vojenskom
lazarete v Kopčanoch. Boli medzi nimi
príslušníci deviatich národností, vrátane
122 Slovákov a Čechov, 53 Maďarov, 51
Juhoslovanov, 43 Rumunov, 16 Rakúšanov, 11 Talianov, 12 Poliakov, 3 Nemcov
a iných. Dnešný tvar cintorína má päť
sekcií, každú s vlastným náhrobkom,
spolu s 331 krížmi a centrálnym krížom
v strede cintorína. Uvedené sú na nich
mená, dátumy a miesta narodenia, úmrtia, národnosť, zaradenie v armáde (pe-

šiak, jáger, delostrelec, jazdec, strelec,
dragúň, železničiar).
Tvorcovia obnoveného cintorína mu
dali ušľachtilé tvarovanie. Na centrálnom
kríži sa nachádza motto: „Postoj, pútniku,
zvestuj tým, ktorí nás vyslali, že my tu ležíme, ako zákony kázali nám“. Obnovu bolo
možné uskutočniť až po páde železnej
opony a po zrušení zakázaného hraničného pásma v roku 1989. Je dielom Márie
Baníkovej a Imricha Puškára, autorkou sadovníckych úprav je Katarína Serbinová.
Cintorín slúži ako centrálne miesto spomienok na 400-tisíc slovenských príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, z čoho
69.700 padlo na frontoch a 61.680 sa vrátilo zmrzačených. 
Anton Hulman
Snímky archív OZ

Prvý krok pri návrate do normálneho života
Od začiatku leta stretávajú Novomešťania opäť skupinky ľudí vo výrazných
žltozelených vestách pri upratovaní ulíc.
Občianske združenie Kresťania v meste
realizuje v našej mestskej časti projekt,
ktorým sa snaží vrátiť ľudí bez domova na
trh práce, preto im pomáha obnoviť pracovné zručnosti a návyky. Finančné prostriedky na zabezpečenie projektu v roku
2017 poskytlo združeniu Hlavné mesto SR
Bratislava formou dotácie.
„Zamestnávame ľudí bez domova zo
Zátišia aj z ostatných oblastí Nového
Mesta. Čistia a zametajú ulice, zbierajú
odpadky, cigaretové ohorky, vysekávajú
burinu z chodníkov alebo vyhrabávajú
lístie v parkoch. Záujemcov o prácu priberáme postupne, aby sa utvoril dobre
fungujúci a súdržný pracovný kolektív.

Učia sa spoločne disciplíne, chodeniu načas do zmeny aj časovému harmonogramu v práci. Musia dodržiavať dohodnuté
podmienky, spolupracovať so vzájomnou
úctou a toleranciou. V nadväznosti na
prácu musia ľudia bez domova riešiť

mnohé osobné problémy. Vydržať tlak
a nároky spoločnosti súvisiace s integráciou je jeden z najdôležitejších bodov celého integračného procesu. Ak sa zlomia
a vzdajú, je to krok späť – väčšinou k návykovej látke. Ak to však s našou podporou dokážu, vyhrajú svoj prvý veľký boj.
Pocítia obrovské šťastie, nárast sebaúcty
a zistia, že môžu a sú schopní posúvať
svoje hranice,“ hovorí Anna Debnárová,
terénna sociálna pracovníčka mestskej
časti. „Dotácia nám umožní zamestnať 8
až 10 osôb, žiaľ, nie každý takúto výzvu
zvládne. Som vďačná za každý projekt,
ktorý nám rozväzuje ruky k pomoci. Zatiaľ je ich málo, ale ľudí bez domova pribúda, je potrebné zamerať sa čoraz viac
na systémovú pomoc,“ dodáva.
(jš), snímka Anna Debnárová
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Bude viac miest v materských školách?
Keď mladé ženy po zmene politických
pomerov v roku 1989 začali odkladať tehotenstvo a uprednostnili kariéru, počet detí
v materských školách sa zredukoval. Niektoré budovy zostali prázdne a samosprá-

va uvažovala, čo s nimi. Vtedajšie vedenie
mestskej časti ich prenajalo súkromníkom.
Napríklad v Mierovej kolónii na Vihorlatskej ulici stojí budova bývalej škôlky, ktorú donedávna prevádzkoval súkromný
podnikateľ. Situácia sa zmenila a miesta

v škôlkach dnes mladým rodinám chýbajú.
Preto sme s poslancami začali vyvíjať tlak
na ukončenie nájomnej zmluvy so spomenutým podnikateľom. Podarilo sa, už sa
plánuje jej otvorenie od januára 2018 ako
mestskej materskej školy.
Túto situáciu treba urýchlene riešiť aj
preto, že v Novom Meste zažívame stavebný boom a s ním spojený nemalý nárast požiadaviek na umiestnenie detí do škôlok.
V tomto roku sme nemohli prijať až 350
detí! Úvahu o postavení novej materskej
školy v areáli ZŠ Za kasárňou, na ktorú
poslanci schválili v rozpočte 400 000 eur,
zablokovali protesty obyvateľov z danej lokality. Podávali odvolania na úrady, aby sa
stavba nerealizovala, pretože sa obávali zvýšeného hluku v blízkosti svojho bývania.
Preto sa snažíme nájsť aj iné riešenia.
Keď miestne zastupiteľstvo schvaľovalo
prenájom siedmich tried na základnej škole pre súkromnú firmu, ktorá tu prevádzkuje anglickú škôlku pre deti z bohatých ro-

dín, bol som zásadne proti. Argumentoval
som, že namiesto súkromnej škôlky by tam
mohla byť škôlka prevádzkovaná mestskou
časťou. Presadil sa však názor iných poslancov, nájomná zmluva bola predĺžená o jeden rok, aby deti mohli dokončiť štúdium.
Keď som zistil, že mestská časť prenajala
v minulosti tieto priestory súkromnej firme
za smiešny nájom, ktorý nekorešponduje
s nájmami v Bratislave a za jedno dieťa sa
pritom platí rádovo 8.000 eur ročne prevádzkovateľovi súkromnej škôlky, navrhol som aspoň zvýšenie nájmu z 9.000 na
25.000 eur, čo sa aj podarilo odsúhlasiť.
Nezmenil som však názor a v budúcnosti
tu opäť budem presadzovať vybudovanie
novomestskej materskej školy. Snažíme sa
pomáhať aj inak. V školskej komisii sme
spracovali návrh, na základe ktorého sa
v rozpočte mestskej časti presmerovali
zdroje vo výške 201-tisíc eur na zvýšenie
odmien vychovávateliek v materských školách.
Vladimír Mikuš , poslanec MZ

Vyhraďte si v jesennom rozvrhu
čas na radosť. V Poluse!
NOVINKY ZO SVETA MÓDY
Módne dni v Poluse sú v plnom prúde! Ak ste si nestihli poznačiť v kalendári
termín populárnej módnej akcie, ktorá
v Polus City Center prebieha vždy na jar
a na jeseň, ešte stále máte čas nechať si
poradiť od renomovaných stylistiek či
zveriť sa do rúk profesionálnym vizážist-

kám z FAnn parfumérií. Či už sa chcete
nechať zdarma vystrojiť na rande, alebo
vniesť do svojho jesenného šatníka viac
sviežich nápadov, v Poluse ste na správnom mieste. Skrášľovací tím vám bude
k službám až do 6. októbra. Natrafíte
naň v októbri ešte v predajniach PROMOD, TOMMY Hilfiger, Denim G star,
Mustang, Desiqual, Tom Tailor alebo
Camaieu. Partnerom akcie sú FAnn
parfumérie a portál www.feminity.
sk.

 OBRÉ JEDLO, KVALITNÉ VÍNO
D
AJ POHĽAD DO BUDÚCNOSTI
Škola varenia Radosť variť v Poluse
je tiež vždy na stope trendom – či už ide
o objavovanie nekonvenčných prísad, nových postupov varenia, svetových kuchýň
alebo diétnych smerov na ľahšie zvládnutie potravinových alergií. Niekoľkokrát do
týždňa sa tu pod vedením skúsených lek8

torov varenia
kuchtia zdravé
pochúťky, vymieňajú dobré
rady a zdieľajú
zážitky. Ak hľadáte inšpirácie
do kuchyne, alebo si chcete jednoducho
aktívne oddýchnuť v spoločnosti gurmánov, čo varia s vášňou, určite sa v najbližších dňoch zastavte v polusáckej kuchyni. Tento mesiac môžete navyše zapiť, čo
ochutnáte, znamenitými vínami. Príďte
si štrngnúť s priateľmi na Festival lokálnych vinárstiev DOMOVINA na námestí pred Polusom.
Ponuku jesenných trendov v Poluse uzatvára VÝSTAVA VIRTUALITY v hlavnej
Rotunde, na ktorej sa oboznámite s najmodernejšími HI-TECH technológiami, exponátmi virtuálnej reality či interaktívnymi
simulátormi, a môžete tak nahliadnuť do
budúcnosti počítačovej éry.
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Babie leto je preč, do Vianoc je stále ďaleko, ale vo vašom obľúbenom nákupnom centre sa dôvod na radosť nájde každý deň. Čo popri výhodných nákupoch môžete zažiť
práve teraz v Polus City Center?

Tri dôvody na ochranu lesného parku
Bratislava má skutočný poklad. Tritisíc hektárov krásnych lesov a lúk v okolí riečky Vydrica,
pretkaných turistickými chodníkmi, cyklotrasami. Hlavné mesto v Európe – a takéto prírodné
územie s obrovským rekreačným a environmentálnym potenciálom na skok od centra mesta,
to je naozaj unikátne.
Krátkodobá rekreácia a šport
Prioritnou funkciou lesoparku má byť
rekreácia a šport v prírode. Stále viac ľudí
sa venuje turistike, behu, horskej cyklistike
či cykloturistike. Bratislavské lesy Malých
Karpát ponúkajú pestrú paletu chodníčkov a cyklociest. Od skorého rána až do večera môžete v mestských lesoch stretnúť
desiatky ľudí venujúcich sa športu a oddychu, či už sú to mladí športovci, rodiny
s deťmi alebo veľké skupiny aktívnych se-

niorov. Silnejúci trend aktívneho trávenia
voľného času je u Bratislavčanov očividný,
aj preto by sa hospodárenie (najmä ťažba
dreva) malo prispôsobiť tomuto spôsobu
využívania prírody a byť maximálne šetrné
k chodníkom. Ľudia stále častejšie unikajú
z rušného mesta a hľadajú pokoj a ticho
lesa.

júcich mesto a zachytávajúcich zrážky,
prach a nečistoty majú nevyčísliteľnú hodnotu. Toto územie je zároveň biotopom
pre množstvo chránených rastlín a živočíchov. Na prechádzke môžete zazrieť nádherné salamandry, užovky, daniele, muflóny či srnčiu zver. Nad hlavami vám zakrúži
myšiak alebo majestátny bocian čierny.
V potokoch a rybníkoch majú svoj domov
raky, pstruhy aj ropuchy. Ochrana prírody
a krajiny by pre predstaviteľov mesta mala
byť prioritou. V súčasnosti najmä v okolí
Železnej studienky driemu rôzne developerské projekty. Obrovské hotely, súkromné vilové domy ani veľké reštaurácie na
nevhodných miestach však do lesoparku
rozhodne nepatria. Takisto ako nadmerná
ťažba dreva, autá či motorky.

 rostredie na vzdelávanie
P
detí a mládeže
Vždy sa poteším, keď vidím v lesoparku
celé rodiny. Či už ostávajú len na obľúbenej Partizánskej lúke a hrajú sa v potoku
alebo na ihriskách, alebo ich stretnem na
výlete pešo či na bicykli ďalej v lese. Dnes,
keď mnohé deti radšej trávia čas pri televízii alebo „na prechádzke“ v nákupných
centrách, je dôležité pritiahnuť deti do
prírody. Len tak si môžu budovať vzťah
k prírode a životnému prostrediu. Aj preto
treba podporovať Mestské lesy v Bratislave

 chrana prírody a vplyv
O
na klímu mesta
Nielen pre Nové Mesto, pre celú Bratislavu sú tieto lesy doslova pľúcami. Tisíce
stromov produkujúcich kyslík, ochladzuv ich snahe vzdelávať deti z bratislavských
škôl priamo v lese a hľadať možnosti na budovanie vhodných priestorov na environmentálnu výchovu.
Lesy a krásna príroda v okolí Bratislavy
majú pre nás nedoceniteľnú hodnotu. Aj
preto sa žiada veriť, že sa podarí ochrániť
lesopark, citlivo ho rozvíjať v prospech rekreácie, športu a vzdelávania detí, a najmä
zachovať jeho prírodné prostredie čo najdlhšie.
Text a snímky Jakub Mrva
Iniciatíva Naše Karpaty, o. z.
9

Mýty a fakty o včelách a mede

Celý rok sme vám prinášali informácie zo života včiel, dnes si zhrnieme najčastejšie mylné názory na
ich vlastnosti a sladkú produkciu. Mýtov o včelách a mede je vlastne neúrekom...
1) Osa je včela
Hoci sa včely a osy podobajú, sú to dva rôzne druhy hmyzu.
Včely sú vegetariánky – zbierajú z kvetov peľ a nektár. Osy sú mäsožravce, žerú najmä iný hmyz a rady zavítajú aj do našej kuchyne.
Včely sa o našu stravu nezaujímajú, potešia sa len kvetom.
2) Všetky včely štípu
Nie každá včela štípe. Včelie samčeky – trúdy nemajú žihadlo
a neštípu. Samotárske včely žijú pustovníckym spôsobom života
a vôbec nie sú útočné – volia radšej ústup než útok. Žihadlo využijú iba pri bezprostrednom ohrození života.
3)	Poštípanie včelou je škodlivé a nebezpečné
Ak nie ste alergický na včelie uštipnutie, tak zdravý dospelý
zvládne približne 20 žihadiel na kilogram váhy. Väčšina dospelých znesie približne 1000 žihadiel, 500 môže byť smrteľná hranica pre dieťa. Napokon, aj alergia na včelí jed sa dá liečiť – počas
zimných mesiacov je možné absolvovať u lekára tzv. desenzibilizačnú liečbu, ktorá účinkuje dve až tri sezóny.
4) Všetky včely žijú v rojoch
Iba sociálne včely (včela medonosná) žijú v rojoch. Väčšina
včiel je samotárska, žijú v samostatných štrbinách v dreve, hline či
múroch. V mestách im môžete pomôcť budovaním tzv. hmyzích
hotelov alebo ponechaním štrbín v múroch či v starom dreve
v záhrade. Veľa sa o nich dočítate na www.vcelkysamotarky.cz
5)	Všetky včely žijú v zložitých spoločenstvách
Včela medonosná žije v spoločenstve s presnou deľbou práce.
V roji je kráľovná matka, trúdy a robotnice, ktoré majú úlohy rozdelené podľa veku – sú to kŕmičky, čističky, strážkyne či lietavky. Väčšina včiel je však samotárskych – samička si sama postaví
hniezdo, zhromaždí potravu pre potomstvo, nakladie vajíčka, stará sa o ne, a potom nakladie nové vajíčka. Ich sociálny kontakt sa
obmedzuje na párenie a kladenie vajíčok.
6) Včely nemôžu žiť v meste
Opak je pravdou. Včelám sa v meste darí a prosperujú tu vďaka
širšej ponuke kvetov a kvitnúcich rastlín, než nájdu v mnohej vi-

dieckej krajine s monokultúrami. Významnými výhodami mesta
sú tiež vyššie teploty a menšia veternosť. Úle mestských včiel sa
dajú umiestniť na strechy, balkóny, na dvory, do záhrad alebo parkov. V súčasnosti ich už takto nájdeme v mestách po celom svete.
7) Med sa nikdy nepokazí
Pravý med sa naozaj nikdy nepokazí. Vysoký obsah cukrov
a nízky obsah vody ho konzervujú. Môže sa však stať, že ak nie je
správne skladovaný, stráca chuť či vôňu. Med je hygroskopický
– pohlcuje vlhkosť zo vzduchu, preto ho treba skladovať v uzatvorenej nádobe, najlepšie v tme a chlade.
8)	Skryštalizovaný med je pokazený med
NIE. Kryštalizácia je prirodzená vlastnosť medu – stále tekutý
med nie je normálny. Kryštalizácia pomáha medu, aby zakonzervoval sám seba a dlhšie vydržal. Rýchlosť kryštalizácie je pri
rôznych druhoch medu rozličná – je daná pomerom fruktózy,
sacharózy a glukózy. Čím viac je glukózy, tým je kryštalizácia rýchlejšia. Najdlhšie ostáva tekutý agátový med s vysokým obsahom
fruktózy.
9)	Med z mesta nie je vhodný na konzumáciu
Vďaka pestrej ponuke kvetov aj exotickejších kvitnúcich rastlín
je med z mesta chuťovo iný, nájdu sa tu dokonca také druhy ako
mätový či gaštanový. Podľa odborníkov sa netreba obávať, že by
v mede boli mestské škodliviny. Včela si do svojich zásob nič zlé
nevnesie. Znečistenie ovzdušia a prach znášajú včely lepšie ako
pesticídy, ktoré z medu nedokážu izolovať.
10) Včely chováme kvôli medu
Včely chováme prioritne kvôli opeľovaniu. Med je príjemnou
odmenou!
Záchrana opeľovačov je beh na dlhú trať, výskum a vzdelávanie sú preto dôležitými cestami, ako ho podporiť. Spoločnosť dm
drogerie markt podporuje dlhodobo projekt Mestské včely. Ďakujeme tiež Kancelárii pre participáciu verejnosti MÚ Bratislava
– Nové Mesto za podporu projektu Aby mesto prekvitalo.
Zuzana Dovalová

Z redakčnej pošty
Nádherné netradičné obzretie za tohtoročným horúcim letom
v Novom Meste vykuklo na nás z redakčnej e-mailovej schránky.
Vďačíme zaň RNDr. Jarmilovi Prachařovi, ktorý nám poslal dve
fotografie vidlochvosta feniklového a pripojil pár riadkov. Trpezlivého motýľa zachytil na mobilný telefón pán Miroslav Smolinský na záhone medzi vchodmi č. 13 a 15 na Rozvodnej ulici
počas ich susedského rozhovoru. „Niektorí obyvatelia Nového
Mesta sedávajú pred televíziou,
iní pri pive a niektorí na kvetoch,“
uviedol vtipne autor mailu. Dodal,
že na Rozvodnej ulici boli vysadené krásne kvetinové záhony, preto
čmeliaky, včely, prípadne i motýle
mali motiváciu zaletieť si na pastvu
do veľkomesta. „Pre deti je dôležité, aby poznali nielen najmodernejší model BMW či najsofistikovanejšiu počítačovú hru, ale
aby tiež vedeli, že nás obklopujú
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živí obyvatelia všetkých možných
druhov, a tých si musíme vážiť
a vytvárať im podmienky v našom
okolí. Príroda nám starostlivosť
v dobrom vráti, nielen plodmi, od
ktorých je závislý náš život, ale
i svojou nenapodobiteľnou krásou.
Chovy včiel sú dnes veľmi zdecimované mikroskopickým parazitom
(roztoč). Je možné, že mladá generácia sa s nimi ani nestretne, alebo
nebude vedieť, že sú to včely. Na druhej strane, jeden pozitívny
jav pomáha prežiť rastlinám závislým od opeľovačov. Vidieť
včelu medonosnú na Kramároch je skutočne zriedkavé, ale obrovské množstvo čmeliakov tam zjavne prosperuje a žiadny
parazit ich asi netrápi. Opeľujú tiež hojné maličké včielky, niektoré druhy skoro také malé ako mravec. Ide o včelu samotárku, na území Česka a Slovenska ich žije niekoľko sto druhov,“
doplnil informácie pán Prachař.

Všimli ste si...
Aj ďalšie pohľady na letné premeny našej mestskej časti pochádzajú od našich pozorných čitateľov.
V neveľkej predzáhradke v Ľudovej
štvrti vyrástla tohto roku slnečnica,
ktorej sa slnečných lúčov stále málilo.
Aj keď obvykle dosahuje táto rastlina
okolo dvoch metrov, tentokrát zabudla
na všetky svoje zvyky a dotiahla to na
výšku približne dvojnásobnú. Niet
divu, že sa za ňou okoloidúci s údivom
obzerajú!

Ak sa radi prechádzate v okolí
Račianskeho mýta,
iste neušiel vašej
pozornosti bohatý
kvetinový záhon,
ktorý po niekoľko
mesiacov rozvoniaval pri plote školy na Mikovíniho
ulici. Aj keď meno
jeho tvorcu, iste usilovného záhradníka, nepoznáme, zaslúži si poďakovanie. Mnohým Novomešťanom spríjemnil chvíle oddychu a potešil ich oči
nevtieravou krásou.

Vinica sa prebudila a nie je
len o pestovaní hrozna
Okopaný vinič, prvá levanduľa, zapadajúce slnko... Vitajte v miniatúrnom Toskánsku na Pionierskej.
Pestovatelia, slniečkari, ale aj obyčajní
ľudia túžiaci po čerstvom šaláte, aký si
pamätajú zo záhradky u rodičov, tí všetci sa už tretiu sezónu starajú o vinicu na
Pionierskej. Pôvodne zdevastovanému
pozemku sa podarilo vrátiť život a atmosféru aj vďaka spolupráci s magistrátom
a podpore Mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto.

„S čím ešte treba pomôcť?“ To je otázka,
ktorá poteší koordinátorov komunity asi
najviac. Úspešná tretia sezóna sa pomaly
chýli ku koncu. Podarilo sa dočistiť posledné zanedbané rady viniča a obsadiť takmer
všetky debničky na pestovanie. Ľudia sa
v nich hrajú ako na pieskovisku a so zvedavosťou dieťaťa pozerajú, čo všetko už stihlo
dozrieť. Vznikla aj kvetinovo-bylinková záhradka a naďalej prebieha boj s invazívnou
drevinou - pajaseňom, ktorý sa snaží vinicu
znovu ovládnuť tak ako susedné pozemky.
Tohtoročnou novinkou je program pre
deti pri spoločných brigádach. Najskôr
vznikol plán na hmyzí hotel a o týždeň
už bol aj postavený. Nezabudnuteľný bol
vo vinici Deň detí začiatkom júna: súťaže,
maľovanie na tvár, hľadanie stratených
byliniek a ich následné sadenie, čítanie
rozprávok a tajomná „pokladovka“. Po brigádach býva spoločné posedenie pri ohni,
opekačka, a hlavne užívanie si pohody
a krásy tohto miesta naplno.

Živý pohyb na vinici snáď odradí aj
záškodníkov a zlodejov, s ktorými má záhrada, bohužiaľ, od počiatku problém.
Záhradkári však napriek tomu pokračujú
– málokto očakáva, že zo svojich debničiek nasýti celý regiment, zato vie, že ho na
Pionierskej čaká komunita dobrých ľudí
a dobrá atmosféra. Tie sú dostatočným zadosťučinením. Každý, kto sa chce pridať,
sa môže zastaviť osobne (najväčší pohyb
býva podvečer cez víkendy) alebo napísať
na vinica.pionierska@gmail.com
Laura Martonová
Snímky Jana Škutková

Neviete, čo s odpadom so škodlivými látkami?
Je známe, že niektoré odpady nesmie
občan vyhodiť so svojím komunálnym
odpadom, keďže obsahujú škodlivé
látky. V záujme nášho životného prostredia ich treba likvidovať oddelene.
Hlavné mesto sa snaží vytvoriť svojim
obyvateľom (nepodnikateľom) podmienky na ich bezplatné odovzdávanie.
Napríklad Novomešťania sa ich môžu

zbaviť v sobotu 14. októbra 2017 od
8. h do 10. h v areáli EKO-podniku
VPS na Račianskej 28.
Bude tam pristavené vozidlo, na ktorom pracovníci spoločnosti ARGUSS
preberú staré náterové látky, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky,
farby, lepidlá a iné odpady, pravda, len
uzavreté v pevných obaloch. Od jednej

osoby maximálne do 5 kg. Preberú aj
batérie a akumulátory, žiarivky a vyradené domáce elektrospotrebiče aj elektronické zariadenia. Kto nevyužije túto
možnosť, musí svoj škodlivý odpad dopraviť sám na Zberný dvor spoločnosti
OLO, a.s., Stará Ivanská cesta 2. Podnikatelia môžu volať ARGUSS, s.r.o. na tel.
č. 02/555 65 632.
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VEREJNÉ PREROKOVANIE CYKLOSTRATÉGIE
Koncom leta sme v KC na Ovručskej 5 prerokovávali s laickou aj odbornou verejnosťou návrh
na stratégiu rozvoja cyklodopravy v Novom Meste. Na stretnutí sa zúčastnil aj národný koordinátor Peter Klučka, ktorý pochválil participatívny prístup k rozvoju cyklodopravy.
Stretnutie sa začalo prezentáciou návrhu na rozvoj
cyklotrás. Cyklostratégia obsahuje vytvorenie 34 cyklotrás v celkovej dĺžke 32,648 km. Podľa odborného
odhadu bude na ich realizáciu potrebných 3 498 876
eur a na vypracovanie projektovej dokumentácie ďalších 245 330 eur.
V diskusii účastníci navrhli nasledovné závery:
1. Stanoviť prioritnú sieť hlavných cyklotrás, vybudovať ju ako prvú, a až potom ju zahusťovať.
2. D
 oriešiť prepojenie Koliby (v smere Kramáre a Figaro) cyklotrasami. Požiadať mesto o vyriešenie
cyklodopravy na Podkolibskej.
3. O
sloviť Dopravný podnik Bratislavy, aby na
predné časti trolejbusov MHD idúcich na Kolibu
namontoval cyklodržiaky, ktoré by umožňovali
nepretržitú prepravu bicyklov na Kolibu.

Participatívny
rozpočet

Nové Mesto v našich rukách

4. P redĺžiť termín na pripomienkovanie stratégie pre
občanov do 15. 10. 2017 formou štruktúrovaného dotazníka alebo písomne.
5. S tratégia rozvoja cyklodopravy v MČ Bratislava –
Nové Mesto sa musí stať záväzným dokumentom
pre mestskú časť, neskôr sa môže stať súčasťou
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Cyklostratégiu pripomienkujte
do 15. 10. 2017

Dokumenty k cyklostratégii nájdete na webovom
sídle prbanm.sk, kde je aj dotazník, do ktorého
môžete zaznamenať vaše pripomienky. Môžete
ich zaslať aj na participačný e-mail: participacia@
banm.sk. Následne bude cyklostratégia predložená na miestne zastupiteľstvo.

Na stretnutí odzneli podnetné pripomienky
k cyklostratégii

„VIEŠ, NIEKTORÉ VECI NEVYSVETLÍŠ“
Teraz to bude osobné. Veľmi. Na participatívnych stretnutiach po štvrtiach Nového Mesta sme s kolegami zbierali podnety, ktoré
by mohli byť realizované z participatívneho rozpočtu 2018. Hoci podnetov bolo hojne, ukázalo sa, že niektoré z nich sa každoročne
opakujú. Prečo?
V mestskej časti máme už chronicky známe témy
ako Filiálka, schody, chodníky, stromoradia v okolí
mestských ciest, bezpečnosť cestnej dopravy a priechody, osvetlenie, cyklotrasy, parkovanie či niektoré
vnútrobloky. Čo majú tieto problémy spoločné? Po
prvé to, že sa týkajú Nového Mesta a Novomešťanov
a dlhodobo zostávajú neriešené. Na to je ľahké prísť.
Po druhé to, že ich novomestská samospráva nemôže
riešiť, nemá na to kompetencie, lebo pozemky patria
niekomu inému, hoci ležia na území Nového Mesta.
(Kolega pozerá, čo píšem a zašomre: „Toto nevysvetlíš.“)
Zákonodarcovia nám zákonom rozdelili Bratislavu
na 19 samospráv. Ide o 17 samospráv mestských
častí a dve ďalšie samosprávy - mestskú a krajskú.
Každej pridelili nejaké kompetencie, majetky, pozemky. A tak sa nám na území Nového Mesta vyskytli
pozemky, ktoré nespravuje novomestská samospráva, ale mestská či krajská. Navyše tu máme objekty
a priestory, ktoré patria štátnej správe, ministerstvám
a štátnym podnikom. A aby to bolo ešte „jednoduchšie“, zákonodarcovia pridali aj zákon, že mestská časť
nemôže investovať ani cent do majetku, ktorý nie je
v jej vlastníctve alebo správe. Máme teda jedno územie, ktoré má viacerých pánov, a preto ľuďom nie je
jasné, kto za čo zodpovedá. (Kolega pozerá a mrmle:
„Ani toto nevysvetlíš.“)
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Ale „tradičné“ podnety majú spoločné ešte niečo
tretie, a to, že všetky frustrujú aj občanov, aj novomestskú samosprávu, lebo... Stav, keď potrebujete,
chcete, a nemôžete, sa odborne nazýva frustrácia.
Spleť kompetencií sa ťažko vysvetľuje a nedá sa
pochopiť. Preto sa nečudujem, keď kolega v takých
chvíľach vždy dodáva: „Toto nevysvetlíš.“

Filiálka, jeden z priestorov, s ktorým Nové Mesto
nemôže nič urobiť
Nikto nechápe, prečo verejné priestory, ktoré ležia
na území Nového Mesta, nemôže riešiť Nové Mesto.
Ako keby chodbu za dverami vášho bytu mal udržiavať správca domu a vy by ste v nej nemohli vymeniť
podlahu, dokonca si ju ani umyť. Absurdné. Kolega
v takých situáciách vždy točí dokola ten istý kameňák: Gazda chce v maštali podojiť kozu, ktorá sa brá-

ni. Nechce sa nechať podojiť a stále skopáva vedro.
Gazda sa postaví za kozu, chce jej zviazať zadné nohy.
Keďže nemá nič poruke, tak si vyvlečie opasok z gatí
a nohy jej opaskom uviaže. Voľné gate mu padnú na
kolená. Vtom sa otvoria dvere do maštale a vchádza
gazdova žena. Gazda sa na ňu obráti s gaťami na kolenách, rozhodí rukami a hovorí: „Vieš, niektoré veci
nevysvetlíš.“ Je to tak, sú veci, ktoré nevysvetlíš.
Celý tento text vznikol ako bezmocný povzdych.
Napríklad vlani si na schodoch bývalého sídliska Februárka zlomila krčok stehennej kosti staršia dôchodkyňa, čo sa skončilo smrteľnou komplikáciou. Schodište potrebovalo opraviť, novomestská samospráva
o tom vedela, ale nemohla konať, lebo schody sú na
pozemku mesta, to značí, v jeho správe - celé zle.
Zákonodarcovia, zbavte nás konečne nezmyselnej
kompetenčnej kliatby, ktorú ste na občanov aj samosprávy uvalili, lebo ide nielen o kvalitu života, ale aj
o holý život! Už nevysvetľujte, ani sa o to nepokúšajte.
Stačí, keď to zmeníte. Trebárs tak, že ak mestská časť
požiada mesto alebo štátnu inštitúciu o zverenie verejného priestoru, bude jej automaticky dočasne alebo trvale vyhovené, ak sa do 14 dní neobjavia vážne
námietky. Potom samospráva naozaj bude môcť slúžiť ľuďom s plnou zodpovednosťou a bez frustrácie.
Lebo teraz tu máme veci, ktoré nik nevysvetlí.
Miroslav Švec

PRVÉ STRETNUTIE KOORDINÁTOROV OBČIANSKYCH PROJEKTOV
Koncom prázdnin sa stretli koordinátori troch občianskych projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z participatívneho rozpočtu na rok 2018, aby prezentovali svoje idey a vo verejnej diskusii ich obohatili ďalšími nápadmi ostatných zúčastnených.
Je vždy milé, keď sa ľudia bavia o nápadoch, ktoré môžu zmeniť niečo do budúcnosti. Občianske projekty z participatívneho rozpočtu majú takú ambíciu, lebo chcú
zlepšovať verejné priestory či verejné služby, alebo štartujú zárodky budúcich komunitných aktivít. Práve prostredníctvom občianskych projektov môžu ľudia priložiť ruku
k dielu, a tak utvárať našu mestskú časť.

Zárodok kultúrneho hubu v električke na Trnavskom mýte
Občianske združenie UM chce rozšíriť kultúrne aktivity v električke pri tržnici aj pre
širšiu verejnosť. Priestor električky by chceli využívať aj na výstavy, koncerty, diskusie, čítanie (aj autorské), workshopy, premietania. Projekt chcú rozširovať najmenej
počas troch rokov. Potrebujú presmerovať organizátorov a pomôcť s propagáciou nových možností. Ktovie, možno raz okolo električky vznikne silný Novomestský kultúrny
hub, ktorý sa rozšíri aj do priestorov budovy Konskej železnice alebo do tržnice.

Komunitná záhrada na Kramároch
Rodinné centrum Kramárik chce popri svojich tradičných indoorových aktivitách
zameraných na deti a ich rodičov rozšíriť činnosť o outdoorové aktivity v záhrade
centra a ponúknuť nové aktivity pre deti, rodičov, starých rodičov a seniorov aj širšej verejnosti. V záhrade rodinného centra by chceli zriadiť vyvýšené záhony, lavičky
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s grilom, bylinkového slimáka a pestovať rastliny permakultúrnym spôsobom.
V ďalšej fáze by sa záhrada mala rozšíriť o Montessori ihrisko a aktivity o workshopy
a eventy o pestovaní, varení. Navyše by sa o všetky získané skúsenosti chceli deliť aj
so širšou verejnosťou.

Technické pamiatky Nového Mesta
Členovia Horoklubu amatér by radi upozornili na technické pamiatky, ktoré sa
vyskytujú v Novom Meste a pomaly na ne zabúdame. Išlo by o osadenie infotabúľ
a jednodňový pochod cez vybrané stanovištia. Na tento projekt by v budúcnosti mohli
nadviazať aj ďalší nadšenci a osadiť tabule na miestach, kde sa vyskytujú architektonické skvosty, pripomienky rôznych dejov či významných historických udalostí, ktoré
sa stali v Novom Meste. Je ich viac, než si myslíme, napriek tomu sa naša historická
pamäť nejako scvrkáva.

Dôležitá informácia

Idey a projekty do participatívneho rozpočtu môžu podávať všetci občania, ktorí
dosiahli vek 15 rokov. Všetky projekty musia byť realizovateľné počas jedného
roku a musia sa realizovať na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

SERVISNÝ CYKLOSTOJAN

Jedna lastovička síce nerobí jar, ale ak sa objaví novinka, niečo, čo je prvé, je veľká nádej,
že sa počet bude ďalej rozširovať. Tak je to aj so servisným cyklostojanom pri električke na
Trnavskom mýte. Ak sa nápad osvedčí, budeme v rozširovaní siete servisných cyklostojanov
pokračovať, Nové Mesto chce byť k cyklistom ústretové, priateľské.
Servisný stojan slúži na drobnú údržbu bicykla, napríklad na opravu defektu, utiahnutie jednotlivých komponentov či iné nenáročné opravy. Väčšinou
obsahuje univerzálne náradie a mechanickú pumpu.
Stojany sú ukotvené do podkladu bezpečnostnými skrutkami proti odcudzeniu a majú pevnú konštrukciu odolnú voči poveternostným podmienkam
a vandalizmu. Uchytenie náradia na opravu bicykla umožní ľahkú manipuláciu, ale zabraňuje odcudzeniu. Stojan je umiestnený na verejne prístupnom
mieste a nemal by chýbať nikde, kde je zvýšená frekvencia cyklistov. V slovenských podmienkach a v priestore hlavného mesta SR ide o prvú lastovičku.

Výzva pre cykloverejnosť

Ak máte tip na umiestnenie konkrétneho prvku cyklistickej infraštruktúry
v niektorej lokalite Nového Mesta, pošlite nám váš návrh na e-mail:
participacia@banm.sk.

Veríme, že prídu aj ďalšie lastovičky a vychytávky pre cyklistov.
Zvýšením kvality a hustoty doplnkovej cyklistickej infraštruktúry môže mestská časť prispieť k ďalšiemu šíreniu používania bicyklov
v rámci dopravy v meste. To vo svojom dôsledku povedie k väčšej priepustnosti mesta pre
Takýto servisný stojan
všetky druhy dopravy.
V projekte Procyklistické riešenia verejného nájdeme pri električke
na Trnavskom mýte
priestoru navrhuje mestská časť v súčinnosti
s cyklistami vhodné umiestnenia doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú
cyklostojany, schodiskové lyžiny pre bicykle, servisné stojany, chránené parkoviská pre bicykle (uzamykateľné), odpočívadlá pre cyklistov a stanice bike
and ride (B+R).
Stanislav Skýva

ZAPOJTE SA, PRÍĎTE SI ZAHRAŤ ŠACH!
Domov sv. Jána z Boha zriadený Hospitálskou rehoľou Milosrdných bratov
pripravuje pod záštitou starostu Rudolfa Kusého, v spolupráci s poslancom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Laukom a Bratislavskou šachovou akadémiou výnimočný šachový turnaj.
Prvý ročník šachového turnaja je výnimočný tým, že organizátori chcú nad šachovnicami prepojiť klientov
denných centier, mužov aj ženy z domovov
dôchodcov a všetkých seniorov, ktorí kedysi
hrávali šach, a dnes nemajú s kým. Víta-

né sú aj iné generácie šachistov Novomešťanov, ktorí si radi zahrajú šach s novými
súpermi.

Propozície turnaja

Turnaj sa uskutoční 20. 10. 2017 na Hattalovej 6 v priestoroch denného centra od
9. do 14. h. Záujemcovia sa môžu prihlasovať na turnaj do 15. 10. 2017 e-mailom: participacia@banm.sk alebo telefonicky na čísle 0905 340 394. Turnaja sa
môže zúčastniť len prvých 20 prihlásených účastníkov. Štartovné sa neplatí, hrá
sa švajčiarskym systémom.
Informácie pripravili Lukáš Bulko a Miroslav Švec
13

Ešte pár slov o bytových domoch
v sídlisku na Račianskom mýte, a nielen v tomto sídlisku

V Hlase Nového Mesta č. 4 a č. 5 boli
uverejnené moje články o sídlisku na Račianskom mýte. Hlavným cieľom môjho
rozprávania bolo ochrániť naše stavby
z technickej stránky. Potešil ma ohlas čitateľov - nadobudla som pocit, že texty splnili svoju úlohu – zvýšiť pocit povinnosti
a zodpovednosti voči tunajším bytovým
domom.
Vidím ale, že to ešte nestačí – upozornil ma na to Ing. Jozef Farkaš vo svojej
poznámke k môjmu článku. A presvedčil

ma aj nedávny osobný zážitok pri jednom
z domov v našom sídlisku.
Pred domom sa kopilo množstvo vriec
so stavebným odpadom, vedľa ležali vyhodené dvere. Z domu sa ozývali silné zvuky,
ktoré všetci poznáme – vŕtanie a sekanie
do betónu. Postávala tam rozčúlená majiteľka jedného z bytov: „Na druhom poschodí majiteľ bytu niečo prerába,“ hovorí. „Nikto nevie čo, nikomu nič neoznámil
ani o nič nepožiadal, nechce nás pustiť
dnu... a my sa obávame najhoršieho.“
Zrejme jeden z tých obyvateľov, ktorí
tvrdia „to je môj byt a ja si tu môžem
robiť, čo chcem.“
Radím jej, aby napísala – ako spolumajiteľka spoločných častí domu – na stavebný úrad, že sa obáva nekalej činnosti,
a požiadala o kontrolu, či dotyčný vôbec
má stavebné povolenie a pod.
„Och, ja nič nebudem písať,“ reagovala
pani. To tiež všetci poznáme. Mnohí sme
nespokojní, kritizujeme, frfleme, ale priložiť ruku k dielu, to nie. Česi na to majú porekadlo „Hromada řečí, ale skutek utek“.
Prosím vás, ľudia, spamätajte sa! Uvedomte si, že ste bohatými majiteľmi bytov
a spolumajiteľmi spoločných priestorov
a zariadení. Možno je tento majetok vaším
najväčším bohatstvom. Keď idete nakupovať bežné potraviny, často hľadáte najnižšie ceny a obídete aj vzdialené predajne,
aby ste ušetrili pár drobných. Ale o svoj

niekoľkotisícový či stotisícový majetok sa
vôbec nestaráte. Možno poviete, že tomu
nerozumiete, alebo že sa aj tak nič nedá
robiť, že si každý robí, čo chce. Áno, správame sa ako stádo oviec, ideme, kam nás

popoženú, zafrfleme si, a tým sa to končí.
Práve s tým rátajú tí „smelí“ – robia si, čo
chcú, lebo ich nikto nesleduje a netrestá.
Zúčastňujte sa na schôdzach, všímajte
si, poraďte sa, konajte, starajte sa o svoje
majetky!
Najdôležitejšie je uvedomiť si:
• že s vlastníctvom bytu je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí domu. Ste teda spolumajiteľmi spoločných častí domu
a nikto vám do nich nesmie zasahovať bez vášho súhlasu (§ 2, ods. 4 bytového zákona)
• že máte právo upozorniť zasahovateľa na nesprávne konanie, ba,
ak ignoruje zákon svojimi činnosťami, môžete ho potrestať až tým, že
mu súdne siahnete na byt – potom si
mnohí svoje konanie rozmyslia (§ 11,
ods. 5 bytového zákona).
Samozrejme, platí tu zákon o bytoch,
stavebný zákon, u nás ešte znalecký posudok na špeciálny druh stavby – liaty betón
a rad rôznych predpisov a nariadení. Navyše sa vo vzťahoch očakáva aj istá kultúrnosť osobnosti.
Ing. arch. Štefánia Krumlová

14

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov – Zákon č. 182/1993 Z. z.
Kým si obstaráte plné znenie zákona
o bytoch (jednoducho sa dá stiahnuť pomocou Googlu), predkladám vám aspoň
niektoré krátke výňatky z bytového zákona, ktoré sa priamo týkajú uvedenej problematiky:
Predmet a rozsah úpravy
§2
4) Spoločnými časťami domu sa na
účely tohto zákona rozumejú časti domu
nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody,
schodištia, spoločné terasy, podkrovia,
povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.
Práva a povinnosti vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome
§ 11
(1) Vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome je povinný na svoje
náklady byt a nebytový priestor v dome
udržiavať v stave spôsobilom na riadne
užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu
a opravy. Je povinný konať tak, aby pri
užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí
bytu alebo nebytového priestoru v dome,
prípadne jeho časti a pri inom nakladaní
s bytom a nebytovým priestorom v dome
nerušil a neohrozoval ostatných vo
výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.
(2) Vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch

alebo nebytových priestoroch v dome
alebo na spoločných častiach domu alebo
spoločných zariadeniach domu alebo príslušenstve spôsobil sám alebo osoby, ktoré
jeho byt alebo nebytový priestor užívajú.
(3) Vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome je povinný umožniť
na požiadanie na nevyhnutný čas
a v nevyhnutnej miere vstup do bytu
alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu
a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám, alebo ak ide o opravu
spoločných častí domu alebo spoločných
zariadení domu prístupných z jeho bytu
alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných
hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového
priestoru neumožní na požiadanie vstup
do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.

(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním
zasahuje do výkonu vlastníckeho práva
ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje
výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo
poškodzuje byt alebo nebytový priestor,
spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory,
príslušenstvo, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov,
ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti
uložené rozhodnutím súdu, môže súd
na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj
bytu alebo nebytového priestoru.

(4) Vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome nemôže vykonávať
úpravy bytu alebo nebytového priestoru
v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil
ostatných v neprimeranom rozsahu, alebo
by menil vzhľad domu bez súhlasu spoločenstva; ak sa spoločenstvo nezriaďuje,
je potrebný súhlas väčšiny všetkých
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté.

(8) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne
upravuje byt alebo nebytový priestor,
je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi alebo predsedovi z dôvodu
kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú,
nepoškodzujú alebo nemenia spoločné
časti domu alebo spoločné zariadenia
domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového
priestoru v dome neumožní vstup do
bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda je povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav
bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu.

Ak chcete bývať
ekologickejšie

Môžete sa stať
osobným asistentom

Účinnejší boj
proti bolesti

Trojdňové podujatie pod názvom
Trendy Design Days sústredí pri Zlatých
pieskoch v polovici októbra množstvo
interiérových dizajnérov a architektov
pripravených odpovedať na otázky návštevníkov a bezplatne radiť všetkým, ktorí chcú bývať štýlovo, zdravo, a zároveň
ekologicky. Odborno-poradenská akcia
v galérii bývania Styla 13. – 15. 10. bude
popri tejto službe obsahovať aj prezentácie na rozličné témy, po ktorých bude
vždy diskusia s návštevníkmi. Tohto roku
bude zdôraznené „zelené bývanie“, to
značí, že v popredí budú ekologické hľadiská bývania, ktoré sa dajú uplatniť pri
zariaďovaní domácnosti. Nielen v novej
výstavbe. Reč bude aj o chybách, ktorých
sa z ekologického hľadiska neraz dopúšťame a pri troche úsilia sa dajú odstrániť.
(vv)

Organizácia muskulárnych dystrofikov
hľadá osoby na pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím. Osobná asistencia sa
vykonáva podľa potrieb a pokynov zdravotne ťažko postihnutého človeka, čas
a miesto výkonu sa dohodne priamo s ním.
K tejto flexibilnej práci potrebujete najmä
empatiu, spoľahlivosť, vek nad 18 rokov
a spôsobilosť na právne úkony. Štátom
stanovená odmena je 2,78 eur za hodinu,
možná je aj individuálna dohoda. Služby
a zápis v agentúre sú bezplatné. Poskytujeme aj bezplatné sociálne poradenstvo pre
ľudí so ZŤP a ich rodiny, v prípade záujmu
sa môžete na nás obrátiť.
Kontakt: Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR – Agentúra osobnej asistencie, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, tel.:
02 / 4341 0474, 0948 529 976, e-mail: asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk

Klienti s viacnásobným telesným
postihnutím v Domove sociálnych služieb Sibírka budú môcť po zakúpení
novej vákuovej jednotky opäť využívať
elektroliečebný prístroj Phyaction E.
„S pomocou tohto prístroja je možné
zmierniť akútne bolestivé syndrómy,
spasticitu, predchádzať degeneratívnym zmenám pohybového aparátu
a celkovo zlepšiť kvalitu života pacientov,“ vysvetlila koordinátorka fyzioterapie Marta Guldanová. Dodala, že
elektroliečebné zariadenie sa domovu
podarilo zaobstarať po získaní finančných prostriedkov z grantového programu Dôvera a vďaka pomoci Nadácie
pre deti Slovenska.
Marta Guldanová, DSS Sibírka
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Viac informácií o možnostiach
liečby posilňuje dôveru
Profesorov štyridsiatnikov sme na Slovensku kedysi nemali, až teraz sa
postupne objavujú. Jeden z nich nedávno pribudol aj v Novom Meste,
v Národnom onkologickom ústave na Kramároch: klinický onkológ a vedec, prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., prednosta II. onkologickej kliniky
LFUK a NOÚ. Pracuje v tomto ústave už roky, no až na prahu tohtoročného leta, po návšteve Prezidentského paláca si upravoval menovky...
Ste teda lekár, a zároveň aj vedec?
Ako ste sa dostali k výskumu?
S vedeckou prácou som sa stretol už na
základnej škole v Štúrove, odkiaľ pochádzam, vo forme biologickej olympiády. Na
začiatku to bol „výskum“ týkajúci sa nášho
najväčšieho pavúka strehúňa škvrnitého,
ktorého najsevernejší výskyt v Európe
je práve v oblasti Štúrova. Tomuto pavúkovi som sa venoval aj počas gymnázia,

Z pobytu v Spojených štátoch, na onkologickom ústave v Houstone
keď som výsledkami tohto výskumu reprezentoval Slovensko na Medzinárodnej
biologickej olympiáde v bulharskej Varne.
K onkologickému výskumu som sa prvýkrát dostal na Lekárskej fakulte v Bratislave, kde som začínal ako študentská
vedecká sila na Ústave experimentálnej
16

onkológie Slovenskej akadémie vied. Pochopiteľne som v ňom pokračoval aj po
skončení štúdia.
Keď som prechádzala váš odborný
životopis, pán profesor, vyšlo mi, že
za desať rokov ste sa stali zo študenta
docentom, a potom už len šesť rokov
trvalo, kým ste sa stali profesorom.
Pýtala som sa v duchu, či ste si pri takej expresnej rýchlosti vôbec mohli
nájsť čas trebárs na šport, kultúru,
na dievčatá, na všetko to, čo zvyčajne
patrí k životu mladého človeka.
Ale áno, neboli to roky len a len o práci.
Ani do noci nebolo potrebné vysedávať.
Bolo to skôr o organizácii práce, niečo
som stihol v ústave, niečo neskôr doma,
slovom, dalo sa to zvládnuť. A v neposlednom rade som sa mohol oprieť o výborných kolegov, bez ktorých by sa nám
nepodarilo dosiahnuť tie výsledky, ktoré
sme dosiahli, lebo výskum v medicíne je
predovšetkým tímová práca.
Výskumu sa venujete od veľmi mladého veku. Čo vás k nemu priťahovalo?
Pravdepodobne motivácia zistiť niečo
nové, zvedavosť, ktorá je prirodzená pre
mladých ľudí, stačí ju len správnym smerom rozvíjať. Je to podobné ako v známom
českom filme, že človek sa stáva horolezcom, keď vylezie na prvý kopec vo svojom
okolí. Myslím, že aj s vedou je to tak.
Sú už výsledky vášho výskumu užitočné aj pre slovenských pacientov?
Cieľom nášho výskumu nie je len získavanie nových poznatkov o nádoroch, hlavnou motiváciou je, aby sa získané poznatky
dali využiť v liečbe pacientov. Treba však
povedať, že cesta od experimentálnych
výsledkov ku klinickému použitiu je vždy
dlhá – poznatky musíme overiť, aby sme
mali istotu, že nový postup pacientovi neuškodí, naopak, pomôže mu. V roku 2010,
keď sme zriadili jednotku translačného
výskumu, začínali sme výskumom vzo-

Profesor Michal Mego
riek nádorov a krvi pacientov s nádormi
semenníkov, snažili sme sa nájsť rozdiely
odlišujúce pacientov, ktorí sa vyliečia, od
tých, ktorým sa ochorenie vráti. V súčasnosti prebieha už na našom pracovisku
niekoľko klinických štúdií, v ktorých skúšame nové lieky práve na základe poznatkov získaných spomenutým výskumom.
V rámci vašej odbornej prípravy
ste získavali skúsenosti aj v zahraničí.
Máte teda prehľad a môžete povedať,
kde vo svete sú dnes vo vašom odbore
najďalej a môžeme sa od nich učiť. Aj
to, čo nás prípadne doma brzdí...
Je známe, že najďalej je medicína v Spojených štátoch a v západnej Európe, týka
sa to aj môjho odboru. Jednak finančne
tam má najlepšie podmienky, jednak sa
tam na najväčších univerzitách koncentrujú najlepšie mozgy z celého sveta, a to sa
odráža potom aj vo výskume, ktorý je tam
najďalej. Slovensko je malá krajina, nemá
tie možnosti, my asi nikdy nebudeme konkurovať svetu finančne, na druhej strane
môžeme tento hendikep kompenzovať našimi myšlienkami a pracovitosťou. Je potrebné snažiť sa premeniť naše nevýhody
na prednosti, a tak obohatiť svet aj v oblasti vedy a výskumu, a nielen v medicíne.
V čom vidíte hlavný rozdiel medzi
onkologickou liečbou u nás doma
a v zahraničí?
Na Národnom onkologickom ústave
v Bratislave poskytujeme onkologickú
liečbu porovnateľnú s liečbou na vyspelých pracoviskách v zahraničí. Rozdiel vidím skôr v oblasti liečby, ktorá je v štádiu
klinického skúšania, čo súvisí s rozsahom
výskumu u nás i s administratívnymi bariérami, často nezmyselnými, ktoré dostup-

nosť tejto liečby často sťažujú. Práve lieky,
ktoré sú ešte v štádiu klinického skúšania,
predstavujú v onkológii tie, ktoré pacientovi dávajú novú nádej. Len na porovnanie,
kým na našom pracovisku prebieha aktívne nábor do 14 klinických štúdií, v onkologickom ústave v americkom Houstone
v Texase je to viac ako 1100 klinických štúdií. Preto je taká dôležitá podpora biomedicínskeho výskumu u nás, lebo tento výskum nie je samoúčelný, dotýka sa priamo
liečby pacientov. Som rád, že ministerstvo
zdravotníctva pokladá dnes túto oblasť za
jednu z hlavných priorít rezortu.
Pred niekoľkými rokmi ste dostali
Cenu ministra školstva za vývoj novej
metódy na detekciu nádorových kmeňových buniek cirkulujúcich v krvi.
Tento rok to bolo Krištáľové krídlo
v kategórii Medicína a veda. Ste držiteľom viacerých medzinárodných
ocenení, napríklad Ceny Americkej
spoločnosti pre výskum rakoviny alebo Ceny Európskej onkologickej spoločnosti. Čo pre vás tieto ocenenia
znamenajú?
Veľmi si ich vážim. Okrem spoločenského uznania výsledkov práce sú pozitívnou
motiváciou pre celý tím ľudí, ktorí sa na výskume podieľajú, veď výskum v medicíne
takmer nikdy nie je výsledkom práce len
jedného človeka, vždy sa na ňom podieľa
široké spektrum ľudí rôznych odborností. A pri tomto type výskumu je potrebné
zvlášť oceniť aj úlohu pacientov a členov
ich rodín, ktorí sa priamo alebo nepriamo
môžu na ňom podieľať.
Všímate si, ako s vyššou úrovňou
poznatkov a liečebných možností vo
vašom odbore silnie medzi ľuďmi aj
všeobecné povedomie, že onkologická diagnóza nemusí ešte pre človeka
znamenať začiatok konca?
Po výstupe
na Slavkovský štít

Po slávnostnom odovzdaní
Krištáľového krídla

Určite to platí. Netrúfam si však porovnávať, či toto povedomie zosilnelo za
tie roky, čo tu pracujem. Skôr si všímam,
že záleží na prostredí, z ktorého pacient
k nám prichádza, na jeho vzdelaní, sociálnom zázemí... Pravda, neplatí vždy, že vyššia miera informácií o možnostiach liečby
priaznivo ovplyvňuje jeho dôveru vo výsledok. Pozitívnu, a ešte častejšie negatívnu úlohu tu zohráva internet, alebo ako sa
hovorí, „Dr. Google“. Keď si odmyslíme tie
„zaručené recepty“ na vyliečenie každej
choroby, pacient väčšinou nevie správne
interpretovať informácie, ktoré nájde na
internete, čo vedie v konečnom dôsledku
k väčšej škode ako úžitku. Pamätám si, že
ako medici sme počas štúdia klinických
predmetov na sebe objavovali príznaky
tých ochorení, o ktorých sme sa práve
učili. Pacient sa môže dostať do podobnej
situácie, preto je dôležité, aby komunikoval s lekárom. Jeho obavy na základe toho,
čo sa dočítal, bývajú podstatne väčšie než
skutočný stav jeho choroby.
Získali ste už citovú odolnosť na
okolnosti sprevádzajúce prípady, keď
pacienti napriek všetkému úsiliu nakoniec prehrávajú svoj boj o vyzdravenie?
To nemôžete získať, nedá sa to. Závisí to
od viacerých vecí a určite to súvisí aj s dĺžkou starostlivosti o pacienta. Ak nastane
situácia, že už niet prostriedku, ktorým by
ste mu dokázali pomôcť, lebo čo sa dalo,
ste už vyčerpali, ten pocit bezmocnosti je
pre lekára veľmi ťažký.
Zaujíma ma váš názor, či dostatočne využívame možnosti prevencie
onkologických ochorení. Napríklad
v ČR dievčatá preventívne očkujú
proti nákaze onkologicky ohrozujúcej krček maternice.
Očkovanie ako prevencia je možné len
pri tomto ochorení, ktoré patrí do sféry gy-

nekológie. Pri iných častých formách nádorov pripadá do úvahy skríning, preventívne prehliadky, pri ktorých sa zachytia
príznaky začínajúceho ochorenia a zlepšia
sa vyhliadky na úspešnú liečbu. Uplatňujú
sa napríklad pri karcinóme hrubého čreva
alebo pri mamografickom vyšetrovaní prsníkov. Zatiaľ však tento systém prevencie
reálne dosť dobre nefunguje. Ministerstvo
zdravotníctva dnes veľmi tlačí na jeho oživenie a zintenzívnenie, lebo len od neho
možno očakávať pokles úmrtnosti pri najviac rozšírených onkologických ochoreniach. Pravda, aj zdravotníctvo musí byť
na taký skríning dostatočne pripravené
– lekármi, kapacitami, podmienkami na
spracúvanie výsledkov a pod.
Keď začnete pociťovať, že práce
bolo ten týždeň už priveľa a potrebujete „obrátiť list“, pri akom spôsobe
relaxu si najlepšie oddýchnete?
Jednoznačne pri turistike. Keď je času
menej, vybehnem do Karpát, niekedy stačí
aj na Kamzík, ktorý mám odtiaľto doslova
na skok. Ak sa môžem uvoľniť nadlhšie,
idem najradšej do Tatier. Niekedy aj do
Álp. Vysokohorské túry, to je moje.
Váš súčasný život je pomerne veľmi
úzko zviazaný s Kramármi. Dokonca
nielen pracovný, keďže tu žijú vaši
rodičia. Ako vnímate prostredie tejto
časti Nového Mesta – jeho prednosti
či nedostatky?
Pracujem tu od skončenia vysokej školy,
to je už šestnásť rokov, teda čas, za aký si
človek určite vybuduje k svojmu prostrediu osobný vzťah. V mojom prípade ho silne podporuje aj to prírodné okolie, ktoré
si veľmi cením. Dúfam len, že sa výstavba
na Kramároch nebude už príliš zahusťovať, aby sa tu súčasná zeleň uchovala.
Zhovárala sa Viera Vojtková
Snímky archív M. M.
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A úroda je pod strechou!
piesní a stuhami ozdobili hroznový veniec, ktorý priniesli
vinári z Poľnohospodárskeho
družstva Bratislava – Vinohrady. „Tohto roku má hrozno mimoriadne vysokú cukornatosť,
môžeme sa tešiť na dobré víno,“
potešil ochutnávačov sladkého
burčiaka predseda predstavenstva družstva Ján Drobný.

Za zvukov ľudovej muziky preniesli predstavitelia
mestskej časti hroznový veniec spoločne s Novomešťanmi do kostola na Teplickej, kde novú úrodu požehnal pán kaplán Peter Kizek.
(jš)
Snímky Jana Plevová

Posledný deň pred oficiálnym záverom Kultúrneho leta sme
sa na Kuchajde stretli na slávnosti vinobrania. „Je to pekná tradícia, ktorú nám zanechali predkovia, a také by sme si mali
ctiť,“ prihovoril sa hosťom starosta Rudolf Kusý.
Dievčatá z folklórneho súboru Dolina zanôtili pár veselých

Bodka za Kultúrnym letom 2017
V sobotu 9. septembra ponúkol areál prírodného kúpaliska
Kuchajda svojim návštevníkom bohatý a nevšedný program.
Či už sem prišli na koncerty známych interpretov, exotické
tanečné vystúpenia alebo zábavné súťaže a hry pre rodiny
s deťmi, každý si našiel to svoje. K vrcholom večera patrili zaiste vystúpenia skupiny HEX a Petra Nagya s kapelou Indigo.
No nesklamala ani bubnová šou CAMPANA BATUCADA, ktorá
publikum doslova nabila energiou. ĽUDOVÉ MLADISTVÁ zaujali zasa spojením ľudových piesní s modernou hudbou. A ak
pri ohňovej šou nejednému divákovi naskočili zimomriavky,
dôvodom určite nebol chladný večer, pretože počasie doprialo tohtoročnej rozlúčke s letnou kultúrou tú najpríjemnejšiu
atmosféru.
Lenka Klemaničová, snímky Jana Plevová

Hľadáme NAJ babičku a dedka 2017
Čoskoro vyberieme spomedzi našich seniorov víťazov
dvoch obľúbených súťaží Babička Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Dedko Mestskej časti Bratislava
– Nové Mesto, ktoré sú prezentáciou šikovnosti, umu i bohatých skúseností starých mám a otcov.
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 19. októbra
2017 o 14. h v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. v Bratislave. Srdečne vás pozývame a veríme, že prídete podporiť
odvážnych súťažiacich!
Ak ešte máte záujem o prihlášku do súťaže, bližšie informácie získate na telefónnom čísle 02/49 253 130 alebo
0911 180 753. 
(soc)
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Aké boli prázdniny v strede Európy?
Všetky deti sa tešia na letné radovánky
a snívajú o dobrodružstvách v prírode. No
sociálne slabšie rodiny musia svoje finančné zdroje vynakladať len na tie najdôleži-

tejšie veci, rekreácia je pre ne väčšinou
nedostupná. Preto poslanci miestneho
zastupiteľstva schválili dotáciu vo výške
3980 eur na rekreáciu pre 20 detí z našej
mestskej časti, ktoré by sa inak do tábora
nedostali. Na prelome júla a augusta prežili pár nevšedných dní v Moonight Camp-e
v Krahuliach pri Kremnici.
„Vzájomne sa spoznali, mnohému sa
naučili, zabávali sa a v posledný deň si
aj poplakali,“ priblížil atmosféru organizátor tábora Marcel Nemec. Pri horských
výletoch si všetci otestovali kondíciu a vytrvalosť, v Kremnici znásobili vedomosti
o histórii a v nádhernom prostredí v stre-

de Európy si prečistili pľúca od mestského
smogu. „Hlavne sme však otvárali srdiečka,“ dodal zanietený podporovateľ myšlienky, že letný oddych si zaslúžia všetky
deti.
Jana Škutková
Snímky z archívu Marcela Nemca

Pamätáte si páračky?
Hudobno-dramatickým pásmom Petržalské páračky priblížili amatérski herci,
speváci a muzikanti z OZ Petržalčanka
najmä mladšej generácii, ako to kedysi vyzeralo, keď sa nevestám chystala výbava.
Predstavenie plné humoru, prekárania
a vtipných dialógov doplnili zaujímavými príbehmi, spomienkami a ľudovými
piesňami. Veď ani v minulosti to nebývalo
inak, počas zimných susedských stretnutí
pri páraní peria rozprávali tí starší veselé
i strašidelné príbehy, kým deti pod stolom
naťahovali uši, aby im nič neušlo.
Za pár rokov spoločného účinkovania
sa z petržalských seniorov stal skúsený
súbor, ktorý podáva doslova profesionálne výkony. V Stredisku kultúry sme mali
možnosť vidieť už ich predstavenie Petržalská svadba. Vysokú latku, ktorú si ním
nastavili, nepodliezli ani tento raz a zaslú-

žili si srdečný potlesk aj neskrývaný obdiv
publika.
(jš), snímka Jana Plevová

INZERCIA
Vodoinštalatéri – kvalitne a rýchlo. 0904 572 977
www.montaz-nabytku.com, 0948 590 956

Volejbal pre chlapcov
Volejbalový klub TAMI Bratislava pokračuje s tréningami družstva žiakov
v telocvičniach Základnej školy na Sibírskej ulici 39. Radi privítame nových
záujemcov o tento šport. Ak máš 10 až
14 rokov, chceš zažiť parádne pocity
po vydarenom smeči alebo vychytanej
lopte v poli a získať nových kamarátov, príď medzi nás! Tréningy sú v pondelok, štvrtok a piatok. Napíš nám na
tami.chlapci@gmail.com, alebo zavolaj na číslo 0903 261 206. Viac informácií
o klube nájdeš na www.volejbal-tami.
sk(ik)

19

Pozývame
STREDISKO KULTÚRY BRATISLAVA –
NOVÉ MESTO VAJNORSKÁ 21
tel.: 02/44 37 37 60
info@skvajnorska.sk, www.skvajnorska.sk,
nájdete nás aj na FB:
https://www.facebook.com/strediskokulturybanm
PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
9. 10. 2017, pondelok 18.30 h
Na kus reči s Jozefom Banášom ŠPECIÁL –
hosť Ján Mühlfeit, účinkujú: Adriana Kučerová,
Adriana Poláková a Didiana
14. 10. 2017, sobota 9. h – 19. h
Kozmodróm 2017 – IX. ročník sci-fi festivalu
17. 10. 2017, štvrtok 18. h – 22. h
Snowfilmfest v Bratislave – premietanie filmov
19. 10. 2017, štvrtok 14. h
Babička a dedko MČ BNM – talentová súťaž
seniorov MČ BNM
27. 10. 2017, piatok 19. h
Country saloon – tradičné spoločensko-tanečné
podujatie pre milovníkov country
21. 10. 2017, sobota 10. h – 18. h
ZA TABUĽOU – interaktívne workshopy pre deti
a tínedžerov. Vhodné aj pre rodičov a učiteľov.
Vstup voľný
29. 10. 2017, nedeľa 17. h
Kuwait English School – koncert
PODUJATIA PRE POZVANÝCH
26. 10. 2017, štvrtok 17. h
60. výročie Strediska kultúry
Bratislava-Nové Mesto – spomienkové
stretnutie osvetových pracovníkov
HUDOBNO-TANEČNÉ PROGRAMY
Tradičné, a predsa vždy nové ČAJE O PIATEJ
každú sobotu o 17. h, živá hudba 60. - 90. rokov,
žrebovanie vstupeniek
7. 10. 2017 HS MERYTAN
15. 10. 2017 HS FORTUNA (nedeľa)
21. 10. 2017 HS COLOR
28. 10. 2017 HS PARTY TIME

KLUBOVÉ PODUJATIA
Každý pondelok o 18. h
Sahadža joga - ako sa zbaviť stresu - začiatočníci,
vstup voľný
5. 10. 2017, štvrtok 16. h
Klub Patchwork
18. 10. 2017, streda 16. h
Klub priateľov opery
27. 10. 2017, piatok 14. h
Informačné centrum zdravia pre záujemcov
o zdravú výživu, cvičenia, prednášky
31. 10. 2017, utorok 17. h
Bratislavský včelársky spolok, stretnutie členov
a záujemcov o odborné poradenstvo
VÝSTAVY
3. 10.– 12. 10. 2017
60. výročie Strediska kultúry
Bratislava-Nové Mesto – výstava pri príležitosti
60. výročia vzniku nášho Strediska kultúry
17. 10.– 4. 11. 2017
Paličkovaná čipka – krúžok paličkovania BABKA
v Petržalke
Návštevný čas výstav: pondelok - piatok
14. h – 18. h, v sobotu a nedeľu v rámci podujatí
VÝMENNÉ STRETNUTIA ZBERATEĽOV (VSZ)
7. 10. 2017, sobota 8. h – 12. h
VSZ mincí, medailí, odznakov, starých pohľadníc,
telefónnych kariet, kníh, gramoplatní, plagátov,
filatelie, pivných podložiek, vyznamenaní,
etikiet a pod.
28. 10. 2017, sobota 8. h - 12. h
VSZ elektro, domácich, rybárskych, foto
potrieb, hudobných nástrojov, železničných,
automobilových, leteckých modelov a pod.
Predpredaj vstupeniek: utorok a streda
16. h – 19. h a jednu hodinu pred podujatím
v SK BNM Vajnorská 21, tel.: 02/44373763
Zmena programu vyhradená.
Bližšie informácie na tel. č. 02/44 373760

Ponúkame pre základné a stredné školy kultúrnospoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia,
tel. č. 0903/929 244
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské
posedenia, prezentácie, tel. č. 0904/691507
Výroba reklamy od vizitiek po transparenty,
vrátane grafických návrhov za VÝHODNÉ CENY,
tel. č. 44 37 25 12

DOM KULTÚRY KRAMÁRE
Stromová 18
tel.: 54 77 11 48
www.skvajnorska.sk,
e-mail: dkkramare@chello.sk
PODUJATIA PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ
21. 10. 2017, sobota 16. h
Zimný kožuch Zajka Fajka, veselé rozprávkové
popoludnie s Divadlom MaKile
KLUBOVÉ PODUJATIA
11. a 25. 10. 2017, streda 16.30 h
Klub Venuša, klubové stretnutia Ligy proti rakovine
PODUJATIA PRE POZVANÝCH
18. 10. 2017, streda 15. h
Mesiac úcty k starším, kultúrno-spoločenské
popoludnie Denného centra seniorov v DK Kramáre
KURZY
14. a 15. 10. 2017, sobota – nedeľa 9. h – 14. h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
VIT FIT – výtvarné kurzy, maľba na hodváb
Výučba v hre na klavír, gitaru a spev
Angličtina pre deti
Služby – prenájom priestorov na semináre,
spoločenské posedenia, prezentácie
Predaj vstupeniek: pondelok, utorok
od 16. h do 19. h (vždy 2 týždne pred podujatím)
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia
predstavenia.
Zmena programu vyhradená.
Vstupenky nerezervujeme.

