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Špičkový projekt už nie je len o funkčnejších, 

zelenších a inteligentnejších budovách. Je aj o tom, 

či všetko, čo sa okolo neho nachádza alebo deje, 

plní svoj účel, slúži čo najširšej verejnosti 

a celkovo dáva zmysel. 

Prečo si myslíme, 
že dobrá komunita 
je dôležitá

Susedia
a komunita Pri tvorbe konceptu vždy rozmýšľame aký 

dopad či využitie budú mať jednotlivé prvky 

projektu.  Pôvodný koncept ekológie a udr-

žateľnosti budov sa rozšíril o aktívny prístup 

k tomu, aby sa v novej alebo revitalizovanej 

štvrti, ako sú Nové Nivy, ľuďom bývalo, praco-

valo a žilo lepšie a mali ju radi. 

Pravidelná pozornosť venovaná susedom 

a komunite, v ktorej často trávime väčšinu 

dňa, je podobne dôležitá ako dobré vzťahy 

a pohoda v kruhu vlastnej rodiny či blízkych. 

Často stačia drobnosti. Pozdraviť sa, venovať 

susedovi či susedke ranný úsmev, prehodiť 

zopár slov, dodržiavať domový poriadok, poc-

tivo separovať či zodvihnúť odpad zo zeme.

Komunity podľa 
BREEAM

Dobrá komunita rovná 
sa dobrá štvrť

Zmysluplnosť, 
vybavenosť, dostupnosť, 
lokálnosť

Ako spoznať 
dobrú komunitu
Komunitný život — to sú dobré susedské 

vzťahy, ktoré sú založené na dobrej komuniká-

cii, z ktorej vzniká dôvera a tá zakladá priateľ-

stvá. Dobrá komunita je bezpečná, nekradne 

sa v nej a pod street artom sa rozumie 

ozajstné pouličné umenie a estetika, nielen 

tagy na budovách. Najlepším indikátorom 

dobrej komunity je však často práve dynamika 

vzťahov medzi tými, ktorí v štvrti „len“ pracujú  

a tými, ktorí tu aj trvalo žijú. Čím lepšie fun-

gujú vzťahy na tejto osi, tým silnejšia komunita 

vzniká a všetci sa v nej cítia dobre. 

Inšpirujte sa nápadmi ako si jednoduchými 

krokmi zveľadiť susedské vzťahy a spríjemniť 

každodenný komunitný život.

Spojiť domácich a „cezpoľných“, dochádzajú-

cich a rezidentov sa dá efektívne najmä pro-

stredníctvom kvalitných verejných priestorov, 

podnikov a služieb, ktoré slúžia všetkým 

a budú tu tráviť čas a prirodzene tak vytvárať 

komunitu. Ak majú ľudia po ruke všetko, 

čo naozaj potrebujú, budú radšej a častejšie 

míňať peniaze v lokálnych prevádzkach. 

BREEAM Communities rieši aj takéto, 

na pohľad banálne, ale v konečnom dôsledku 

pre ekonomicky udržateľný komunitný život 

kľúčové záležitosti. 
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Spojte školopovinné deti so staršími 

susedmi, naučíte ich úcte k starším 

a tiež pomáhať. Pomôcť s nákupom, 

vyvenčiť psíka alebo na pravidelnej 

báze vyniesť smeti. Existuje veľa jedno-

duchých činností, ktoré sú pre seniorov 

často fyzicky náročné. Deti získajú pocit 

zodpovednosti a seniori zas oddych 

od náročných úkonov. 

Nečakajte na to, že sa malé drobnosti 

v našom okolí zmenia samé od seba. 

Správajte sa k verejným a spoločným 

priestorom tak, ako keby neboli 

ani vaše, ani cudzie, ale ako keby 

ste na nich pracovali vy sami.

— Mária

— Jano Brtáň

Spájajte 
generácie

Vymeňte žiarovku vo 
svojom vchode

Je dobré vychádzať so svojimi susedmi. 

Môžu vám napríklad poliať kvety, kým 

budete na dovolenke alebo vy nakŕmite 

ich mačku, keď budú preč oni.

Ak máte veľa sezónneho ovocia alebo 

zeleniny, či už od rodičov, alebo zo 

záhrady, podeľte sa s ním so susedmi. 

Vy ukážete pekné gesto a susedia 

sa domácim dobrotám určite potešia.

— Lea

— Simona J.

Dôverujte 
si a pomáhajte 
navzájom

Podeľte sa so 
sezónnym ovocím či 
zeleninou so susedmi
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Štyrikrát do roka zorganizujte upratanie 

verejných a spoločných priestorov 

a nechajte pristaviť aj veľkokapacitný 

kontajner. Každý človek, ktorý má 

v pivnici alebo v iných zdieľaných priesto-

roch uložený stavebný odpad ho tak 

môže vyhodiť do správneho kontajnera.

Každý má doma tonu vecí, ktoré 

nepotrebuje, no druhým by pomohli. 

Pouvažujte nad tým, či by sa dala 

vytvoriť webová stránka pre susedov, 

kde by si veci mohli prezrieť.

— Martina L.

— Matúš

Zorganizujte 
veľké upratovanie 
a odpadovú amnestiu

Darujte nepotrebné 
veci

Organizovaním susedských udalostí, 

ako sú opekačky či grilovačky, posilníte 

svoju komunitu a otvoríte príležitosť 

diskutovať o spoločných problémoch.

Mnohí pri plne vyťaženej domácnosti 

s deťmi vyhadzujú kilá organického 

odpadu do bežného odpadu. Bolo 

by super, keby mal každý blok obyt-

ného domu kôš na organický odpad, 

resp. kompostér, ktorý by sa potom 

dal ďalej využiť napríklad pri hnojení 

kvetiniek v predzáhradkách.

— Andrej

— HB Reavis

Organizujte 
spoločné eventy, 
ktoré posilnia 
komunitu

Starajte sa o vaše 
okolie spoločne
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Keď idete odniesť smeti do kontajnera, 

zaklopte na dvere susedom a spýtajte 

sa, či náhodou tiež nemajú niečo 

na vyhodenie.

Zorganizujte susedskú burzu, na ktorej 

si susedia budú môcť kúpiť, predať 

alebo vymeniť svoje nepotrebné 

či nepoužívané veci. Zruční susedia 

tam zase budú môcť ponúknuť služby 

a tí, čo radi pečú môžu ponúknuť svoje 

domáce koláče.

— Tereza

— Slávka Sakacová

Vyhoďte smeti 
starším susedom

Zorganizujte 
susedskú burzu

Výborným nápadom by boli zberače 

na dažďovú vodu z prívalových dažďov. 

Ňou by sa dali polievať záhony, 

prípadne komunitné záhrady.

Ak máte vo svojom vchode susedov 

s podobne starými deťmi, ako máte 

vy, spojte sa. Párkrát do týždňa môžete 

strážiť deti vy, párkrát susedia. Deti 

sa zabavia a vy si od detí na striedačku 

trošku oddýchnete a strávite čas 

vo dvojici.

— Palo Makyš

— Renáta F.

Navrhnite 
vybudovanie 
zberačov na 
dažďovú vodu

Strážte 
susedom deti
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Nie vždy máte možnosť sa so susedmi 

osobne stretnúť a prebrať potrebné veci. 

Je dobré si preto na Facebooku zriadiť 

súkromnú skupinu, v ktorej budete riešiť 

všetky organizačné záležitosti, ktoré 

sa týkajú vášho vchodu. Takto sú vždy 

informovaní aj susedia, ktorí sa domo-

vých schôdzí zúčastniť nemohli.

Ak máte nejaké veci, ktoré už nevy-

užijete, porozmýšľajte nad zriadením 

priestoru napríklad vo vstupnej chodbe, 

kde by sa dali odkladať. Vy tam svoje 

nepotrebné veci odložíte a možno 

si zase niečo vhodné pre vás nájdete.

— Jakub

— Patrícia

Komunikujte spolu — 
hoci aj online

Posuňte nepotrebné 
veci ďalej

Ak odchádzate autom na dlhšie preč 

z mesta, dajte vedieť svojim susedom, 

že môžu využívať vaše parkovacie 

miesto.

— Ladislav Moravský

Park sharing 
so susedmi
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Trvalo udržateľný rozvoj je prirodzená 

a racionálna snaha o zachovanie rovnováhy 

s prírodou a jej zdrojmi. Čo sa ešte donedávna 

považovalo za voliteľnú nadstavbu, je dnes 

spoločenským štandardom. 

Udržateľnosť 
a ekológia Ekologická dimenzia BREEAM Communities 

usmerňuje aktivity v zóne Nové Nivy s cieľom 

identifikovať a chrániť prirodzené ekosystémy 

v území a prispieť k vylepšeniu životného 

prostredia napríklad kvalitnou zeleňou. 

Ekonomická dimenzia udržateľnosti sa zase 

snaží optimalizovať vzťah medzi udržateľnos-

ťou a ziskom tak, aby boli projekty rentabilné, 

ale zároveň sa znižovala ich environmentálna 

záťaž. Sociálna dimenzia zase vychádza z 

predpokladu, že z dobrého nastavenia kvality 

a komfortu života by mali mať udržateľný úži-

tok všetci: obyvatelia, návštevníci a nájomníci.

Je fajn, že si ľudia čoraz viac uvedomujú 

dôležitosť verejnej zelene. Okrem čistenia 

vzduchu či estetickej funkcie plní aj nezastu-

piteľnú úlohu prirodzeného chladenia a potlá-

čania tzv. efektu prehriateho ostrova. Okrem 

dôslednej dekontaminácie sme s odborníkmi 

pomohli prinavrátiť územiu zdravie, zeleň 

a verejné priestory príjemné pre ľudí. Analýza 

a vyhodnocovanie kvality prostredia a dopadu 

zelene budú pokračovať ďalej. 

Premyslené zelené zóny sú spolu so zvlnením 

a preliačinami v sadových úpravách najlepšou 

odpoveďou aj na čoraz častejšie prívalové 

dažde, ktoré s nastupujúcimi klimatickými 

zmenami neobchádzajú ani naše mesto. 

Zachytená dažďová voda je tak v suchších 

obdobiach spätne využiteľná pre zavlažovanie 

zelene. Prírodu netreba z miest vytesniť, 

ale naopak, čo najviac ju rešpektovať 

a pracovať s ňou.

Nové Nivy staviame tak, aby sme šetrili 

zdroje, znižovali tvorbu odpadu a uľahčili jeho 

dôslednú separáciu vytvorením dostatočného 

počtu zberných miest, ktoré sú vždy poruke. 

Kúpiť produkt bez zbytočného obalu či tašky 

či vyhodiť odpad do toho správneho koša však 

zostane aj naďalej otázkou osobnej zodpoved-

nosti. Ruka v ruke so separáciou ide aj recyk-

lácia. V našich projektoch bežne používame 

ekologické aj recyklované materiály — sklo, 

železo, hliník či betón. Výsledkom je nižšia 

uhlíková stopa stavieb a výrazná redukcia 

škodlivých a zbytočných emisií.

Tri dimenzie 
udržateľnosti

Príjemná klíma = 
príjemný život

Verejná zeleň a mestská 
fauna a flóraRecyklovať, upcyklovať, 

šetriť zdroje

Prečo chceme, 
aby boli Nivy nielen 
Nové, ale aj eko?
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Udržateľnosť je záväzok nielen voči životnému 

prostrediu, ale aj miestnym obyvateľom 

či mestu. Je to však aj záväzok aj nás samých 

voči sebe. Nechajte sa preto aj vy inšpirovať 

nápadmi z oblasti ekológie, udržateľnosti 

a zelenej ekonomiky.

Skúste sa uspokojiť s menším množ-

stvom vecí. Viac než polovicu vecí, 

ktoré si ľudia kúpia, buď nevyhnutne 

nepotrebujú, alebo ich použijú len 

minimálne. Pritom na ich výrobu 

sa vždy spotrebuje určité množstvo 

energie, minie sa určité množstvo vody 

či sa znečistí ovzdušie. Konzumný spô-

sob života produkuje extrémny odpad 

už aj z vecí, ktoré ešte nestihli skončiť 

na smetisku.

— Lucia

Nové (udržateľné) 
Nivy

Nekupujte 
toľko vecí

Bolo by super mať možnosť umiestniť 

do domu chladničku, v ktorej by ľudia 

mohli nechať jedlo, ktoré už neskon-

zumujú a susedia by ho mohli využiť. 

Podobne by sa mohli konať rôzne swapy, 

keďže niekto dopestuje veľké množstvo 

jabĺk, iný orechov. Susedia by si tak mohli 

jedlo navzájom vymieňať.

Stačí prestať kupovať malé mliečka 

do kávy v plastových obaloch alebo 

do kancelárie namiesto vody v plas-

tových fľašiach umiestniť statický tank 

s vodou. Nielen doma sa produkuje 

odpad, ale aj v práci, kde sa na to až 

tak neprihliada, a pritom stačí tak málo.

— Martin Kopečný

— Michal

Zdieľajte 
jedlo

Správajte sa 
ekologicky aj v práci
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Skúste si vypýtať drink bez slamky 

alebo si noste vlastnú sklenenú fľašu 

a ušetrite tak plastový pohár.

— Andrea

Vynechajte 
zbytočné plasty

Nakupujte lokálne, napríklad na farmár- 

skych trhoch! Nákupom domácich potra-

vín vypestovaných s ohľadom na životné 

prostredie nielenže podporíte miestnu 

ekonomiku, ale zároveň sa zaslúžite 

aj o zdravšie životné prostredie.

— HB Reavis

Nakupujte 
lokálne

Nechajte auto doma a do centra zájdite 

po vlastných. Je to naozaj len pár minút 

a o kúsok sa priblížite aj k odporúča-

ným 10 000 krokom denne.

Umývaním riadu v rukách miniete 

omnoho viac vody, ako keby ste 

ho dali do umývačky. Bežná umývačka 

využije menej vody — ušetríte teda čas 

aj prírodné zdroje!

— Martin S.

— Anna

Prejdite sa

Riad umývajte 
v umývačke
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Na vhodných miestach okolo celých 

Nových Nív by sa mohli postaviť kom-

postovacie nádoby. K nim by sa mohli 

spraviť workshopy, ktoré by naučili ľudí 

ich správne používať.

— Zuzana Z.

Navrhnite komunitné 
kompostéry

Vysádzajte stromčeky či zeleň vo svo-

jom okolí — ich korene spevňujú pôdu 

a ich zelené časti vyrábajú fotosyntézou 

nám tak potrebný kyslík. Starajte 

sa o svoje okolie — pekná a udržiavaná 

záhradka spríjemní deň každému 

susedovi. Spoločné brigády sú tiež 

prínosom, keďže na nich spoznáte ľudí 

vo svojom okolí.

— Katka

Vysádzajte zeleň

Noste vždy so sebou vlastnú nákupnú 

tašku alebo ruksak a redukujte použitie 

mikroténových vrecúšok. Pri rôznych 

druhoch ovocia, ktoré majú nejedlú 

obalovú šupku, to naozaj nie je 

potrebné. Ak ste nákup neplánovali 

a nemáte poruke tašku, zoberte len 

to najnutnejšie, a to odneste v rukách.

Zametajte pred garážami napadané 

a nafúkané ihličie a lístie z blízkych stro-

mov. Nepopadá tak do kanalizačných 

otvorov, kde by mohlo zapchať odtok 

dažďovej vody.

— Marek Margoč

— Michal Michalčík

Noste na nákup 
vlastnú tašku

Zametajte popadané 
ihličie a lístie
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Tak, ako si pri nákupe zvyknú ľudia 

zobrať kartónovú krabicu namiesto 

nákupného košíka, dá sa to pekne 

aplikovať aj namiesto igelitky… Stačí 

len prebehnúť predajňu a nájsť požado-

vanú veľkosť a tvar!

— Otto

Zoberte si tašku na 
nákup v obchode 
zadarmo a bez plastov

Zriaďte komunitnú „knižnicu vecí“, 

v ktorej si všetci budú môcť požičať rôzne 

užitočné predmety od kladiva cez stan 

až po domácu pekáreň. Ide o veci, ktoré 

človek zväčša nepotrebuje vlastniť, 

keďže ich potrebuje asi raz za rok. Do 

knižnice môžu prispieť samotní obyvate-

lia, ale podporiť ju môžu aj investori. 

— Zuzana Z.

Zriaďte 
knižnicu vecí

Odchádzate na dovolenku alebo víkend 

mimo domova a nestíhate spotrebovať 

potraviny v chladničke? Darujte ich 

ľuďom v núdzi. Okrem zbytočného 

plytvania tak pomôžete tým, ktorí to 

potrebujú.

Dohodnite sa so susedmi a zorganizujte 

spoločnú brigádu, na ktorej pozbierate 

smeti vyhodené v susedstve a skrášlite 

tak okolie vašej bytovky.

— Pauli

— HB Reavis

Darujte jedlo 
ľuďom v núdzi

Zorganizujte spoločné 
upratovanie
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Pojem spoločenská zodpovednosť môže 

na prvé počutie mnohým znieť abstraktne. 

Keď si ho však rozmeníme na drobné zistíme, 

že ide o pomerne konkrétne veci, či aktivity. 

Spoločenská 
zodpovednosť Viac „kusov“ občianskej vybavenosti ešte 

neznamená lepšiu občiansku vybavenosť. 

Rovnako nemusí znamenať viac priestoru 

na zábavu či relax, ak sa o ne nikto pravidelne 

a poctivo nestará. A práve o tomto je spolo-

čenská zodpovednosť. Je to systém práce, 

pri ktorom sa rozmýšľa štyri a koná dva ťahy 

dopredu a vždy z perspektívy celku. Človek 

sa zväčša cíti dobre a doma tam, kde sú 

v symbióze jeho potreby, pohodlie aj nároky.

Spoločenská zodpovednosť je o inej 

perspektíve a jej začlenení do uvažovania. 

Je aj o dobrej komunikácii nielen medzi 

susedmi navzájom, ale aj o fungujúcom 

a pravidelnom dialógu medzi obyvateľmi 

a miestnymi úradmi. Na Nových Nivách 

aktívne vytvárame priestor na stretnutia 

a komunikáciu s našimi susedmi, ale aj širokou 

verejnosťou, či už osobne alebo aj v online 

priestore. Vítame každú spätnú väzbu. Reálne 

sa ňou zaoberáme a reagujeme na ňu. 

Spoločenská zodpovednosť nás motivuje 

pozerať sa na svet nielen očami súčasnej, 

ale aj budúcej kvality našich životov. Teda 

očami niekoho iného, či už staršieho, mlad-

šieho alebo úplne cudzieho. Motivuje 

a inšpiruje nás zároveň pozerať sa na našu 

štvrť a komunitu z perspektívy tých, ktorí žijú 

svoje životys nevýhodou či obmedzením. 

Spoločenská zodpovednosť je tak o aktívnej 

tolerancii.

Dobrá štvrť je miestom, kde sa ľuďom nielen 

dobre žije a pracuje, ale aj miestom, kde 

sa tešia, že vychovajú svoje deti či miestom, 

kde sa neboja zostarnúť a odkiaľ sa im nechce 

sťahovať. Zodpovednosť je zároveň, rovnako 

ako slušnosť, ešte mocnejšia, ak sa beží 

na dlhú trať a predovšetkým spoločne. 

Prečítajte si tipy, ako byť k sebe a k svojej 

štvrti zodpovednejší.

Zodpovednosť prináša 
dlhodobú kvalitu

Základom 
zodpovednosti je 
komunikácia

Zodpovednosť 
nerozlišuje medzi 
dnes a zajtra

Dobrá komunita = 
zodpovedná komunita

Žiť dobre nielen dnes, 
ale aj zajtra, si vyžaduje 
zodpovednosť
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Osádzajte vtáčie búdky vo vašom 

okolí či zasaďte strom pri staršej lavičke 

a doprajte tak oddychujúcim príjemný tieň.

Vytvorte „sharepoint“, v ktorom budete 

zdieľať rôzne veci, ktoré nepoužívate 

každý deň. Môže to byť napríklad 

bicykel, kolobežka či pracovné náradie. 

Ušetríte vy aj susedia!

— Marek Blecha

— Vladko

Vysádzajte 
stromy a vešajte 
vtáčie búdky

Vytvorte komunitný 
portál

Pristavte pre komunitu koše na rastlinný 

bioodpad z kuchýň domácností. Táto 

veľká časť odpadu sa totiž nedá až tak 

ľahko recyklovať.

Stačí byť na seba príjemní, usmiať 

sa a pozdraviť, ale najmä sa navzájom 

rešpektovať.

— Erika

— Kristína

Recyklujte bio 
odpad z kuchyne

Nepodceňujte 
susedské 
vzťahy
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Pri rekonštrukcii bytovky alebo sídla 

spoločnosti myslite aj na bezbariérový 

prístup do budovy.

— Peter K.

Myslite na 
hendikepovaných

Nekupujte nové detské oblečenie, 

keďže deti z neho za pár mesiacov 

aj tak vyrastú. Požičajte si či vymeňte 

so susedmi, a tak upevnite vzťahy 

a veďte deti ekologickejším smerom.

— Thang Pham

Požičajte 
či vymieňajte 
detské oblečenie

Ak ste v niečom dobrí, zdieľajte svoje 

pracovné či odborné skúsenosti 

so susedmi.

Nepoužívané a nepotrebné oblečenie, 

hračky, bicykle alebo napríklad starý 

počítač môžete darovať miestnej nezis-

kovej organizácii, škôlke či domovu 

pre seniorov.

— Zuzka

— Tomáš Lobotka

Naučte niečo 
druhých

Darujte 
nepotrebné veci
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Pomôžte napríklad vymaľovať plot 

alebo triedu v miestnej škole, prispejte 

na nové vybavenie či pomôžte 

školskému združeniu.

— Valentína Kasperová

— Hanka

Vezmite svojich 
starých rodičov 
na kávu

Pomôžte 
školám

Zriaďte zoznam drobných náhodne 

pridelených úloh, ktoré potešia vašich 

blízkych či susedov. Darovať kvet či časť 

práve upečeného koláča je v podstate 

maličkosťou, ktorá však poteší.

— Libko

— HB Reavis

Vytvorte verejnú 
knižnicu a dajte 
tak knihám, ktoré 
ležia na poličke 
a zapadajú prachom, 
druhú šancu.

Prekvapte ľudí 
okolo seba
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Pridajte sa k iniciatíve Upracme (si) 

Slovensko alebo zorganizujte vlastnú 

skupinu. Ak stále váhate, môžete len 

jednoducho zobrať do ruky rukavice, 

vrece a vyzbierať odpadky okolo domu, 

prípadne v blízkom okolí. Takisto tým 

inšpirujete iných ľudí z okolia a možno 

sa nabudúce pridajú. Je to tiež výborná 

aktivita pre deti.

— Tereza

Pridajte sa k Upracme 
(si) Slovensko

— Michal Pastier

Staňte sa 
mikroaktivistom

Pri stavebných úpravách bytov, vnútor- 

ných priestorov či balkónov myslite 

aj na susedov. Zamyslite sa nad tým, 

či ich svojimi stavebnými úpravami 

neobmedzíte, prípadne neohrozíte. 

To sa môže stať napríklad v prípade 

zatarasenia únikových ciest.

— Ernest

Dodržiavajte 
zákonom stanovené 
predpisy na 
stavebné úpravy

HB REAVIS
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Doprava a infraštruktúra má v našom 

živote špecifické miesto. Keď sme 

spokojní a všetko funguje, takmer 

ju neregistrujeme. A tak to má aj byť. 

Doprava a 
infraštruktúra

Význam infraštruktúry nespočíva iba v realizácii 

kvalitných riešení, ale najmä v jej kvalitnej 

údržbe, neustálom rozvoji a napojení na širší 

kontext. Dosiahnuť, aby všetko dlhodobo 

slúžilo všetkým miestnym aj tranzitujúcim 

je preto náročné. Dobrá a moderná infraštruk-

túra nie sú len cesty. Zahŕňa aj udržateľné hos- 

podárenie s vodou, či rýchly prístup k inter-

netu, elektrine či plynu. Zmysluplné riešenia 

sa však hľadajú dlho a kvalitná infraštruktúra 

je v prvom rade o nekonečnom ladení detai-

lov a vstupov desiatok zainteresovaných strán. 

Pri plánovaní a realizácii dopravných a infraš-

truktúrnych prác na Nových Nivách myslíme 

intenzívne aj na to, že ide o štvrť obnovujúcu 

zásadnú časť nášho hlavného mesta a preto 

záleží na každom detaile.

Uvedomujeme si, že spokojnosť s miestnou 

dopravou, infraštruktúrou a jej každodenným 

bezproblémovým chodom je vecou subjektív-

neho vnímania. Preto vítame aj vašu spätnú 

väzbu, prečítajte si užitočné tipy, ktoré sme 

dostali od vás ako riešite dopravnú otázku, 

alebo ako by, podľa vás, mala fungovať 

moderná infraštruktúra.

V západných krajinách pomaly ale isto začína 

platiť, že vlastniť auto je prežitok. Namiesto 

neustáleho „lovu“ voľných parkovacích miest 

si moderní ľudia radšej užijú rannú kávu 

v kaviarni blízko práce s tým, že sa k nej alter-

natívne dopravia. Tieto zmeny prináša kvalit-

nejšia MHD, hustejšia sieť cyklociest či verej-

ných služieb ako napríklad bikesharing. Tým 

sa inšpirovala aj zóna Nové Nivy, ktorá svojim 

Infraštruktúra funguje 
dobre len v kontexte 
a ako celok Nové Nivy ako dopravný 

a infraštruktúrny 
štandard

Automobil — mať či 
nemať? Už zďaleka nie 
až tak bežná dilema

návštevníkom ponúka hi.bike v Twin City, CBC 

a do budúcna v ďalších nových budovách.

Ronald Lupták
marketingový riaditeľ Heineken Slovensko 

a zároveň vodič električky

MHD je najefektívnejší, naje-
kologickejší a najekonomicke-
jší spôsob dopravy a zároveň 
najlepšie riešenie pre mesto.

Doprava nie je len 
o novej infraštruktúre, 
ale aj o nastavení ľudí.
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Návyky sa budujú v detstve. Nechajte 

napríklad auto doma a naučte deti 

chodiť do školy bezpečnou trasou 

MHD, na bicykli alebo pešo.

Nemyslím si, že v Bratislave potrebu-

jeme metro, no predstavte si mesto 

prepojené krásnymi štýlovými červe-

nými električkami v štýle retro. Môžeme 

na tom postaviť marketing pre turistov 

— poďme do toho super električ-

kového mesta! Podobne ako San 

Francisco. Myslím si, že môžeme byť 

unikátni pravé vďaka našim električkám, 

ktoré tu sú od nepamäti. Budeme 

tak, navyše, stavať na histórii.

— Majka

— Peťa

Buďme pre deti 
vzorom

Električky — 
all the way!

Mnoho susedov pracuje v bezprostred-

nej blízkosti alebo dokonca v rovnakej

firme, no do práce chodia autom každý 

zvlášť. Dohodnite sa a chodievajte 

do práce spoločne.

Kúpte si iba polročnú električenku, ako-

náhle začne byť pekne a teplo, využite 

už iba bicykel alebo chodievajte pešo.

— Erika

— Roman

Dohodnite sa na ceste 
do práce so susedmi

Sezónna 
doprava
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Keď cestujete z okolia Bratislavy, 

môžete ponúknuť odvoz ľuďom 

na zástavke. Autobusy niekedy dlho 

meškajú a ľudia sa radi zvezú aspoň 

k zástavke MHD v Bratislave.

Trendom sú elektrické kolobežky s GPS. 

Žiadne stanovište, keď dojazdíte, odlo-

žíte kolobežku na stojan a idete ďalej.

— Ondrej

— Hanka

Car sharing 
inak

Elektrické kolobežky 
s GPS

Dodržiavajte pravidlá, rešpektujte iných 

vodičov a jazdite bezpečne.

Zaparkujte auto v garáži a využívajte 

ho len minimálne, napríklad keď 

potrebujete cestovať mimo BA. Kúpte 

si električenku a pohodlne cestujte 

každý deň. Napríklad Nové Mesto — 

Lamač a späť. Za 25 min. si prečítate 

správy alebo vypočujete podcast 

a vystúpite. Nemusíte stáť v zápche 

a hľadať parkovanie.

— Monika

— Ronald Lupták

Rešpektujte 
pravidlá cestnej 
premávky

Vymeňte auto za MHD 
a využite svoj čas

HB REAVIS
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Bolo by vhodné vytvoriť väčší počet miest 

na krátkodobé parkovanie pri staniciach regu-

lované rampou. Ľudia by tak mohli priviezť 

a odprevadiť svojich príbuzných a známych. 

Podobne ako na letisku, napr. 20 minút 

zdarma a každá začatá hodina 5 eur.

Každá radiála by mala mať jednu linku 

a zopár bodov na prestup v centre. 

Zefektívnil by sa tak interval a rôzne 

linky na tej istej trase by sa navzájom 

nezdržovali.

— Gabika

— Braňo

Kratkodobé 
parkovanie

Zefektívnenie 
dopravy

Ak niekde nemôžete parkovať, 

tak tam jednoducho neparkujte. 

Veľmi to pomáha chodcom 

a napríklad aj mamičkám s kočíkom.

Namiesto klasických papierových 

lístkov na MHD využite elektronické. 

Sú lacnejšie a ekologickejšie.

— Ervin

— Nina

Rešpektujte dopravné 
značenie

Mobilný lístok 
na MHD
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Bezbariérovosť sa netýka len vozičkárov, 

ale aj našich seniorov, rodičov s kočíkmi 

atď. Pozrime sa na naše okolie ich očami 

a prispejme k odstraňovaniu zbytočných 

prekážok v ceste.

Vytvorte pop-up detské ihrisko, kde 

sa deti budú môcť naučiť pravidlá cest-

nej premávky a vyšantia sa na bicykloch 

a kolobežkách.

— Erika

— Peter

Bez 
bariér

Pop-up dopravné 
ihrisko

Bolo by dobré zaviesť priame spojenie 

medzi hlavnou autobusovou stanicou 

a letiskom. Bratislava je totiž snáď jediné 

hlavné mesto na svete, ktoré ho nemá.

— Angela

Priamy spoj 
z autobusovej stanice 
na letisko
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Čo znamená
BREEAM 
COMMUNITIES 
a prečo to robíme?

BREEAM je systém komplexného 
hodnotenia stavieb, najmä vo vzťahu 
k životnému prostrediu. V jeho 
hľadáčiku sú väčšie projekty a ich 
širší dopad na územie, na ktorom 
vyrastajú a ktoré zároveň aj tvoria.

Tento systém certifikácie je postavený 

na rôznych kategóriách hodnotenia, okrem 

environmentálnych aspektov zvažuje napríklad 

aj spoločenský a ekonomický prínos pre danú 

časť mesta. Pre nás v HB Reavis je certifikácia 

BREEAM Communities dôležitá, keďže štvrť 

Nové Nivy sa ako prvá na svete dostala do 

procesu hodnotenia podľa nových pravidiel. 

Štvrť a nové projekty v nej navrhujeme tak, 

aby sa funkciami vhodne dopĺňali a vytvárali 

tak miesto vhodné nielen na prácu, ale najmä 

kvalitný život. Zbierame tipy, na ktoré netreba 

veľa peňazí ani energie, ale skôr kus dobro-

susedskej vôle. Veľké zmeny začínajú zväčša 

maličkosťami. Nepýtajme sa len, čo môže 

mesto urobiť pre nás, ale urobme už dnes 

niečo spoločne aj my. Ruku na to, susedia! 

Na kvalitu života sa v HB Reavis pozeráme 

zo všetkých uhlov. Rovnako ako systém, 

podľa ktorého Nové Nivy staviame — 

BREEAM Communities.

HB REAVIS BREEAM COMMUNITIES
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