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l Novela zákona o mene l KONCERT 2006 sa uskutoèní 5. marca 2006
v SIBAMAC Aréne v NTC l Vstup do EÚ - zaèiatok nového rozvoja M�

l Povinnosti chovate¾ov psov voèi mestskej èasti

Roèník XIV. NOVINY OBYVATE¼OV MESTSKEJ ÈASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO    Èíslo 3/2006

l 25. marec Deò zápasu za ¾udské práva - pamätný deò SR
l 28. marec - Deò uèite¾ov

Nebolo to korektné
voèi zriaïovate¾ovi, �kole, �iakom, pedagógom ani rodièom. Vyjad-
rilo svoj názor s medializovaným zámerom vybudova� �portový
areál Tehelné pole, bez rokovania s mestskou èas�ou Nové Mesto,
miestne zastupite¾stvo tejto mestskej èasti 14. februára. Starosta
Richard Frimmel pova�uje za �zvlá�tne�, �e stavebný úrad, ktorý
vydáva územné rozhodnutie a stavebné povolenie doteraz nikto
o to nepo�iadal. V médiách uvedený termín búrania Tehelného po¾a
u� v tomto roku má negatívny dopad aj na Základnú �kolu Kalinèia-
kova, do ktorej sa poèas zápisu do 1. roèníka zapísalo len 15 detí.
Ako uviedol hlavný architekt mestskej èasti Jaroslav Kocka, publi-
kovaná vizualizácia je �tudentská práca �tudentov fakulty archi-
tektúry, prièom túto �túdiu si objednal Slovenský futbalový zväz
v r. 2005. Pod¾a vyjadrenia Karola Koladu, námestníka primátora
hl. m. SR Bratislavy nie je v meste vhodnej�ie územie pre dôstojný
stánok na národný �portový �tadión. Rokovania týkajúce sa pre-
stavby daného územia aj z h¾adiska vysokej finanènej nároènosti
neskonèili a budú pokraèova� so zástupcami magistrátu (hlavné
mesto vlo�í do projektu pozemky), SFZ, �tátu a starostu mestskej
èasti Nové Mesto.

� Materiál �Prevod bezbariérových bytov v dome na �portovej ul.
è. 5� bol z rokovania stiahnutý. Dôvodom bola skutoènos�, �e do-
teraj�ím nájomcom sa cena vypoèítaná pod¾a zákona a V�eobecne
záväzného nariadenia (v�etkých pä� bytov s telocvièòou v sute-
réne spolu za 2 mil. 804 tis. Sk a pozemok za 208 tis. Sk) zdala vy-
soká, po�iadali o pozastavenie schva¾ovania odpredaja bytov.
Miestne zastupite¾stvo tie� zvá�ilo, �e prevodom objektu, posta-
veného a skolaudovaného (1994) s cie¾om zabezpeèi� plnohod-
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Zimná nálada na Kuchajde...
Zamrznutá hladina Kuchajdy láka �portuchtivých obèanov, ktorým
nepreká�a ani �tip¾avý mrazík. Na svoje si prídu najmä mládenci
na korèuliach a s hokejkami v rukách

foto: M. Novák

Jedno z èarovných slov: ïakujeme
Novoroèné �elania, odsúhlasenie rozpoètov, plány èinnosti, organi-
zaèné zmeny na na�ich pracoviskách zámerne posunuté na ko-
niec minulého a zaèiatok tohoto roka, rozbory, vyhodnotenia vý-
sledkov práce, tej verejnej, ako i individuálnej, osobnej - to v�etko
sa u� asi uskutoènilo... Prebehlo, èi prefrèalo to okolo nás...! Niekde
s úsmevom, niekde so sklamaním alebo slzami, niekde ako
v dobre a niekde zasa ako v zle nakrútenom èi  zre�írovanom filme...
Neoèakávaných a zaiste i predpokladaných udalostí v prvých dòoch
èi tý�dòoch tohto roka bolo viac ne� dos�! A to v celom rozsahu
ná�ho verejného, politického a tým i spoloèenského �ivota... K mimo-
riadnym tohoroèným udalostiam, ktoré nás neplánovane oèaká-
vajú, nesporne patria predèasné parlamentné vo¾by v júni. K tým
plánovaným a oèakávaným, pre nás rovnako dôle�itým, patria
zase koncom roka regionálne vo¾by...
V tejto súvislosti mi nedá nepripomenú� (a mo�no, �e práve dnes
je v tom i akási symbolika), �e práve pred pätnástimi rokmi,
po prvých slobodných vo¾bách 23. a 24. novembra 1990 a v prvých
mesiacoch nasledujúceho roka sa zaèali rodi� prvé in�tituèné le-
gislatívne a riadiace orgány budúcej, a tým i dne�nej samosprávy...
Pred pätnástimi rokmi sa v tom èase v�ade (vtedy e�te v Èesko-
Slovensku), teda aj v na�ej mestskej èasti, s dovtedy nepoznaným
obèianskym entuziazmom zaèalo rodi� to, èomu dnes na Slovensku
s uznaním, a myslím si �e oprávnene a dôverne hovoríme na�a
samospráva... Tá samospráva, ktorá sa ako súèas� verejnej správy
so svojimi výkonnými orgánmi cez poslancov v mestských, miest-
nych, obecných zastupite¾stvách a radách, cez starostov, primátorov
a ich odborné komisie i fundovaných odborníkov a cez správne
administratívne výkonné orgány a ich prednostov, na v�etkých stup-
òoch samosprávneho riadenia v na�ich mestách, mestských èas-
tiach, mesteèkách a obciach, o nás obetavo stará u� celých
pätnás� rokov! Tá na�a samospráva, ktorá vznikla zo slobodnej,
demokraticky vyslovenej vôle obèana a len a len pre nás, pre obèa-
nov - táto samospráva má v tomto roku malé, pätnás�roèné jubileum...
Nepríslu�í mi tu, na tomto mieste komplexne hodnoti� pätnás�-
roènú èinnos� miestnej samosprávy. Urèite sú na òu dva smery po-
h¾adu - poh¾ad na vykonané dielo smerom od samosprávy,
poh¾ad obèana na dielo vykonané samosprávou. Ako v�ade, i tu by
sa na�lo viacero protireèivých hodnotení.
Verím v�ak, �e dnes si u� skoro ka�dý obèan (aj z tej na�ej mestskej
èasti) plne uvedomuje, �e bez samosprávy, takej akú ju dnes máme,
by jeho ka�dodenný obèiansky �ivot bol neporovnate¾ne �a��í
a zlo�itej�í... Dokonca, keï sa spravodlivo rozhliadneme okolo
seba a odmyslíme si tú na�u neustálu osobnú nespokojnos� a
v mnohých prípadoch nepochopenie èi i závis� a nevra�ivos�, ako
i mnohé, èo sa samospráve e�te nepodarilo - ruku na srdce...!
Úprimne musíme uzna�, �e práve v na�om okolí sa pre nás, ako
i pre na�e deti èi vnukov v rámci kompetencií samosprávy vyko-
nalo a dosiahlo pre na�u mestskú èas� a jej obyvate¾ov to¾ko, ako
nikdy v predchádzajúcom období. Nechcem, aby to vyznelo ako
samochvála. Je marec, mesiac, v ktorom si pripomenieme sviatok
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Nebolo to korektné
notný �ivot zdravotne postihnutým obèanom by mestská èas�
pri�la o mo�nos� poskytova� bezbariérové byty obèanom, ktorí sú
na to odkázaní.

Miestne zastupite¾stvo schválilo
- Správu o vybavovaní s�a�ností a petícií obèanov za rok 2005
(zo 154 podaní bolo 7 petícií,11 hromadných podaní). Petície
na nevydanie stavebného povolenia na podkrovné byty na Kyjev-
skej ulici a nadstavbu na Vi�òovej ulici boli bezpredmetné, preto�e
nik nepo�iadal o stavebné konanie ani územnoplánovaciu infor-
máciu; petícia o zabezpeèenie financií na rekon�trukciu �portového
ihriska na �ancovej ulici - rokovania spoloèného rie�enia s Dopra-
voprojektom; petícia proti predaju pozemku na výstavbu polyfun-
kèného domu na Rozvodnej - predaj mestského pozemku realizuje
mestské zastupite¾stvo; petícia za zachovanie Kni�nice na Kolibe -
v decembri 2005 bola pres�ahovaná do zrekon�truovaných prie-
storov Domu kultúry Koliba.

- Pristavovanie ve¾korozmerných kontajnerov pre rok 2006 - v rámci jar-
ného a jesenného upratovania (dvadsa� na jar a dvadsa� na jeseò),
ako slu�bu pre obèanov zdarma. V roku 2005 vynalo�ila mestská èas�
na nakladanie s odpadmi viac ako 2 milióny korún.

Samospráva Nového Mesta v rámci programu �Èistota v Novom
Meste� poskytuje ka�doroène bezplatnú slu�bu obèanom Nového
Mesta poskytnutím �tyridsiatich ve¾koobjemových kontajnerov
(na jar a na jeseò v rámci jarného a jesenného upratovania). Ïal�ích
40 kontajnerov mô�e by� pristavených pre potreby obèanov pro-
stredníctvom poslancov pod¾a gesèných okrskov. Kontajnery sú
urèené na be�né upratovanie v domácnostiach t. j. nadrozmerný
odpad, napr. práèky, chladnièky, èasti nábytku, textilné a gumové
podlahoviny... Do kontajnerov je zakázané odklada� stavebný ma-
teriál a stavebnú sutinu, nebezpeèný odpad, popol, akumulaèné
batérie, obaly z chemikálií, olej a be�ný komunálny odpad z domácností.

Pristavovanie kontajnerov v rámci jarného upratovania:
Od 3. apríla 2006
� Teplická ul., pri gará�ach
� Biely krí�,  námestie
� Pie��anská ul., na rohu Sibírskej
� Sibírska-�uòavcova, za �kolou
� Kraskova-Americká, pri parku
� Belehradská-Kováèska, na rohu ulíc

Od 10. apríla 2006
� Za kasáròou, pri trafostanici
� Junácka-Príkopova, pri �K Slovan
� ¼udové námestie, pri parku
� Svätovojte�ská, pri klube dôchodcov
� Dru�stevná-Kalinèiakova, pri vjazde
� Riazanská-Hala�ova-Pavlovská, dvor

Èo sa v mladosti nauèí�...
�e odpad patrí do kontajnera,
vedia u� aj tí najmen�í

foto: M. Novák

Novelou zákona o mene a priezvisku dochádza k niektorým zme-
nám a úpravám pri zápise mien a priezvisk do matriky. Ka�dý musí
ma� meno a priezvisko. Meno die�a�a sa urèuje dohodou rodièov,
ak k takejto dohode nedo�lo, meno sa urèuje rozhodnutím súdu.
Ka�dému mo�no urèi� viac mien, aj cudzojazyèných, najviac v�ak tri.
Nemo�no urèi� meno hanlivé alebo neosobné, alebo ako prvé meno
�ijúceho súrodenca, ktorý má toto meno uvedené v matrike na prvom
mieste; nemo�no urèi�  osobe mu�ského pohlavia �enské meno
a naopak. Tieto obmedzenia sa nevz�ahujú na cudzojazyèné mená,
ak sú v súlade s tradíciou toho �tátu, kde sú takéto mená obvyklé
a v�eobecne známe.
Do roku 1994 nebolo mo�né do matriky zapísa� viac mien. Novela
zákona vychádza v ústrety týmto obèanom. Ten, komu nebolo urèené
druhé a tretie meno, si mô�e urèi� druhé a tretie meno po nadobud-
nutí plnoletosti, a to oznámením matriènému úradu, v ktorom je za-
písané jeho narodenie. Maloletému mô�u urèi� druhé a tretie meno
rodièia, alebo zákonný zástupca. Maloletý star�í ako 15 rokov v�ak
musí s tým súhlasi� písomne s úradne osvedèeným podpisom. Urèe-
nie druhého a tretieho mena nie je zmenou mena, preto�e obèan
pou�íva v úradnom styku iba jedno meno, a to meno, ktoré je uvedené
na prvom mieste v matrike.
Priezvisko nadobúda die�a pod¾a predchádzajúceho zákona, no-
vela urèuje, �e ak je die�a aj iným �tátnym obèanom okrem SR, mô�e
nadobudnú� priezvisko alebo priezviská v súlade s jeho právnym
poriadkom alebo tradíciou.

Novela zákona o mene
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uèite¾ov. Pripomeniem teda len jednu z kompetencií samosprávy,
ktorá sa dotýka vari ka�dého obyvate¾a na�ej mestskej èasti, a tou
je základné �kolstvo. Tu je tie� èinnos� samosprávy Bratislava-Nové
Mesto na oèiach v�etkých obyvate¾ov, a preto o jej pôsobení, úsilí
a výsledkoch netreba hovori� slovami. Tu skutoène hovoria èiny.
Ja by som sa na tomto mieste rad�ej zmienil o práci uèite¾a. S jeho
pôsobením, s jeho prácou sa stretol ka�dý jeden z nás. Spomí-
name si na prvého uèite¾a, ktorý nás nauèil dr�a� ceruzku v nemo-
torných detských rúèkach, robi� prvé �ahy perom, nauèil nás
písa�, èíta�, poèíta�. Formoval èas� na�ej osobnosti, nauèil nás
by� vzdelanými. Spomíname si na uèite¾ov stredných �kôl,
na predná�ajúcich na �kolách vysokých. Zaiste ka�dý z nás sa
stretol s uèite¾om, pred ktorým by sa rád poklonil, vzdal mu úctu
a odovzdal vrelé poïakovanie za jeho prácu. 28. marec, deò
narodenia �uèite¾a národov� Jana Amosa Komenského (1592),
èeského pedagóga, humanistického filozofa, spisovate¾a a teoló-
ga, polyhistora a reformátora, je venovaný ich sviatku.
Na záver preto u� len jediná veta. Ïakujeme za v�etko a za v�et-
kých.

Du�an Bobrík, �éfredaktor

Od 18. apríla 2006
� Cesta na Kamzík, parkovisko
� Jahodová, pod¾a miesta na komunikácii
� Na Revíne, malé parkovisko
� Bellova, pri �kole
� Rozvodná, è. 11-133
� Breètanová, na konci ulice
� Mierová kolónia, Tylova
� Odborárska, pri CO krytoch

Obèania majú mo�nos� nadrozmerný odpad z domácností odkla-
da� raz tý�denne aj na kontajnerových státiach. Akciová spoloè-
nos� Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava (�OLO, a. s., Bratislava�)
v tre�om okrese, t. j. aj v MÈ Nové Mesto, ho odvá�a v�dy v stredu
v skorých ranných hodinách. Tento odpad mô�u obèania polo�i�
ku kontajnerom v�dy v utorok veèer.

Pre ulo�enie odpadu (papier, PET f¾a�e, �rot, sklo, elektrospotre-
bièe, odpadový stavebný materiál, rozmerný domový odpad - skrine
a pod.) majú v�ak Bratislavèania k dispozícii dva zberné dvory akcio-
vej spoloènosti Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava na Bazovej ulici
è. 8 a  na Ivánskej ceste è. 22. Prevádzkový èas: pondelok a� piatok
 od 7.00 h do 21.00 h, v sobotu od 7.00 do 14.00 h.

Valéria Reháèková
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Novela zákona o mene

�tátny obèan SR pou�íva v úradnom styku priezvisko, ktoré nadobu-
dol pod¾a tohto zákona alebo predchádzajúceho zákona, alebo uza-
vretím man�elstva, a to v tvare, ktorý je uvedený vo výpise z matriky.
l Zmena mena a priezviska. Zmenu mo�no povoli�, ak ide o meno
alebo priezvisko hanlivé, alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného
zrete¾a. Zmena priezviska sa povolí v�dy, ak �tátny obèan SR je záro-
veò aj �tátnym obèanom iného �tátu a tvar tohto priezviska je v sú-
lade s právnym poriadkom a tradíciou tohto iného �tátu.
Zmena mena alebo priezviska, ktorá vy�aduje povolenie, sa vykoná
v matrike na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny
mena alebo priezviska. Táto rozhodovacia èinnos� vo veci povolenia
zmeny mena alebo priezviska prechádza z matrièných úradov na ob-
vodné úrady. Je to ïal�ia zákonná zmena.
Zmena mena alebo priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa
v matrike vykoná na základe písomného vyhlásenia �iadate¾a a ma-
trièný úrad vydá �iadate¾ovi potvrdenie o vykonaní zápisu zmeny mena
alebo priezviska v matrike. Povolenie na zmenu mena nie je potrebné,
ak ide o zmenu cudzojazyèného mena po osvojení a pri zmene mena
a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia. Vtedy je v�ak potrebné predlo-
�i� aj lekársky posudok.
Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné:

- ak ide o zmenu priezviska jedného z man�elov, ktorí nemajú
spoloèné priezvisko na priezvisko jeho man�ela;

- po rozvode man�elstva do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku
o rozvedení man�elstva;

- zápis bez koncovky slovenského prechy¾ovania;
- úprava priezviska v súlade so slovenským pravopisom;
- die�a�a po osvojení;
- maloletého die�a�a, ktorého otec nie je známy;
- maloletého die�a�a, ktorého rodièia uzavreli man�elstvo po jeho

narodení.

l Novela zákona o matrikách
Matrikár je povinný zvy�ova� si odbornú kvalifikáciu systematic-
kým vzdelávaním organizovaným MV SR; obec je povinná umo�ni�
matrikárovi úèas� na odbornom vzdelávaní.
Zápisy do matriky musia by� vykonané najneskôr do 2 mesiacov
od matriènej udalosti.
Zápisy do osobitnej matriky musia by� vykonané najneskôr do 3 me-
siacov odo dòa doruèenia oznámenia, v odôvodnených prípadoch
sa lehota predå�i najviac o 3 mesiace.
Snúbenci, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt na území SR, mô�u
uzavrie� man�elstvo na ktoromko¾vek matriènom úrade.

Viera Zámeèníková

Povinnosti chovate¾ov psov voèi
mestskej èasti

Vá�ení obèania, chovatelia psov
Obèania, èo chováte psa u� dlh�ie, viete, �e sú s tým spojené i urèité
povinnosti voèi mestskej èasti. Pes musí ma� identifikaènú známku,
vlastník, ktorého pes uhryzne èloveka je povinný to ohlási� na miestny
úrad. Okrem toho ka�dý, kto má psa, je povinný plati� v súlade so zá-
konom za psa daò. Pod¾a súèasne platného znenia zákona o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady vlastník alebo dr�ite¾ psa, èi u� je to fyzická
alebo právnická osoba, je daòovníkom dane za psa. Daòová povin-
nos� vzniká prvým dòom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, kedy pes dovà�il vek 6 mesiacov a zaniká prvým dòom
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom daòovník u� nie je
vlastníkom alebo dr�ite¾om psa.
Daòovník je zo zákona povinný písomne oznámi� vznik daòovej po-
vinnosti správcovi dane, teda mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto
na Junáckej ulici è. 1, na 5. poschodí u p. Záhorcovej, èíslo dverí
510. Túto povinnos� je vlastník alebo dr�ite¾ povinný splni� do 30 dní
od vzniku daòovej povinnosti a v tejto lehote zaplati� aj daò za zda-
òovacie obdobie alebo pomernú èas� dane za zostávajúce mesiace
zdaòovacieho obdobia, v ktorom vznikla daòová povinnos�.
Daò za psa sa u� nevyrubuje, daòovník je v nasledujúcich rokoch,
pokia¾ má stále psa, povinný zaplati� daò za psa do 31. januára
príslu�ného roka. V opaènom prípade mestská èas� daò zaène
od daòovníka vymáha�.
Ak daòovníkovi zanikne daòová povinnos�, je povinný to ohlási�
na miestnom úrade najneskôr do 30 dní od zániku daòovej povinnosti.
Mestská èas�, ako správca dane, potom daòovníkovi vráti pomernú
èas� zaplatenej dane za zostávajúce mesiace zdaòovacieho obdobia.
Názory na platenie dane za psa a i na jej vý�ku, urèenú záväzným
nariadením o miestnych daniach na území mestskej èasti Bratislava-
-Nové Mesto, sa rôznia. Stretávame sa s nespokojnos�ou daòovní-
kov - vlastníci men�ích psov by chceli plati� men�iu daò, ako vlastníci
väè�ích, vlastníci rodinných domov by chceli plati� daò za psa pod¾a
toho, akú ve¾kú majú záhradu, preto�e potom údajne pes vôbec
nechodí mimo domu, vyu�íva na pohyb iba záhradu a pod. Stretá-
vame sa s rôznymi názormi, av�ak jedno je isté: mo�no uplatni�
¾ahko overite¾né kritériá, napr. poskytnú� ú¾avu dane za psa dô-
chodcom alebo chorým obèanom - invalidom. Uplatòova� kritérium
vý�ky psa alebo vlastníctva záhrady je problematické. Vý�ka psa
sa mení a dokazova�, èi vlastník záhrady venèí psa aj na verejných
priestranstvách, aby zamedzil zneèis�ovaniu záhrady výkalmi, prí-
padne posudzova�, èi vlastník psa v bytovom dome èastej�ie venèí
na verejnom priestranstve malého izbového pudlíka ako vlastník
záhrady ve¾kého bernardína, je tie� problém.
Náklady spojené s èistením ulíc po psoch (preto�e na�i obèania e�te
nie sú v�etci nato¾ko vychovaní, aby exkrementy po svojich psoch
odstránili) sa stále zvy�ujú. Okrem toho je mestská èas� povinná
plati� i slu�bu odstraòovania uhynutých a usmrtených zvierat na ces-
tách a iných verejných priestranstvách. Náklady so zabezpeèením
uvedených aktivít sa pokrývajú práve i z vybraných daní za psa.
Upozoròujeme týmto teda v�etkých vlastníkov a dr�ite¾ov psov, ktorí
si doteraz nesplnili povinnos� zaplati� daò za psa na rok 2006, aby
tak neodkladne urobili. Èíslo úètu, vedeného v DEXIA BANKE,
na ktorý treba uhrádza� daò za psa, a kon�tantný symbol je
1800347007/5600, KS 1144. Variabilný symbol daòovník zistí z pla-
tobného výmeru, ktorým mu bol vyrubovaný v minulosti poplatok
za psa, resp. od minulého roka daò za psa. Daò mo�no uhradi�
i priamo do pokladne miestneho úradu.
Samozrejme, ak daòovník nevie svoj variabilný symbol, na ktorý
platil daò za psa vlani, treba si ho zisti� èi u� osobne na miestnom
úrade alebo telefonicky na telefónnom èísle 49 253 189 u pani Záhor-
covej.
Ak daòovník daò neuhradí ani do konca februára tohto roka, pristúpi
mestská èas� k vymáhaniu nedoplatku. A to si iste nikto ne�elá.

Jana Ondrová
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l Z man�elstva neodi�iel ako zlodej.
Odniesol si len ponauèenie a vy�ivovaciu
povinnos�.

l Vo dvojici sa ¾ah�ie zná�a samota.

l Sú �eny, ktoré svrbí jazyk aj v topánke.

l Rukolapne nemohol dokáza� svoju nevinu,
lebo ho dolapila pri èine.

l �a�iskom jeho verejnej èinnosti
bolo súkromné obohacovanie.
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Zo �ivota mestskej èasti
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Obèania mô�u vybavi� svoje zále�itosti viacerými spôsobmi:
Priamo na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto - pod¾a odbornosti
na príslu�nom oddelení, alebo referáte - s jeho výkonnými pracovníkmi.
1. Hodiny pre verejnos�

má ka�dú stredu od 15.00 h do 17.00 h vyhradené zástupkyòa
starostu mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto Richarda Frimmela -

Doc. Ing. Ru�ena Apalovièová, CSc.
Obèania sa v týchto termínoch mô�u na òu obráti� so �iados�ou

o pomoc pri rie�ení svojich problémov, s návrhmi a postrehmi. Ak
nie je mo�né problém rie�i� ihneï, vykoná sa zápis, ktorý pod¾a
kompetencie dostane na vybavenie príslu�né odborné oddelenie
miestneho úradu, organizácia mestskej èasti, resp. gesèný poslanec.

2. Osobitné schránky poslancov umiestnené vo vstupnom vestibule
miestneho úradu na Junáckej ulici è.1.

3. Prostredníctvom elektronických médií na internetovej stránke
mestskej èasti Bratislava - Nové Mesto:
www.banm.sk
e-mail: banovemesto@stonline.sk

4. Kontaktom so �svojím� poslancom, gestorom príslu�ného
okrsku
Zoznam gesèných okrskov s gesciami jednotlivých poslancov je
uvedený v textových informáciách Televízie Nové Mesto.
Kontakt medzi obèanmi a poslancami zabezpeèuje organizaèný
referát, tel. èíslo: 02/49253367, resp. sekretariát zástupkyne starostu
02/49253224.

Valéria Reháèková

Mestská èas� Bratislava-Nové Mesto
Ako si mô�e obèan vybavi� svoje zále�itosti

Sociálna oblas� opä� prioritou novomestskej
samosprávy

Pre sociálnu oblas�, ktorá je v centre pozornosti novomestskej
samosprávy, je v roku 2006 vyhradených takmer 16 miliónov korún.
Rodièia novonarodených detí urèite zaregistrovali, �e od 1. januára
2002 sa v tejto mestskej èasti stále poskytuje finanèný príspevok
pri narodení ka�dého die�a�a 5000,- Sk napriek tomu, �e banková
in�titúcia (UniBanka) v marci 2005 od spoluúèasti na podpore mladých
rodín neèakane odstúpila. Pozitívne v�ak je, �e od januára tohto roka
vy�la v ústrety samospráve a rodièom novonarodených detí podporou
v sume 600,-Sk Dexia banka, a. s., s ktorou samospráva Nového
Mesta úzko spolupracuje u� trinás� rokov. O túto sumu nemusia v No-
vom Meste rodièia po�iada�, ako je to v prípade príspevku pri narodení
od �tátu (na úrade práce a soc. vecí), ale dostávajú ju automaticky.
A v tomto trende bude Nové Mesto pod¾a vyjadrenia starostu Ri-
charda Frimmela pokraèova� aj v jubilejnom piatom roku, preto�e
práve na tento úèel vyèlenilo v roku 2006 1 milión 400 tisíc korún.
Dôvodom my�lienky a návrhu poskytnú� finanènú podporu pä�tisíc
korún mladým rodièom novonarodených detí boli najmä negatívne
prognostiky demografického vývoja, klesajúca pôrodnos� v rámci
Slovenska a predov�etkým snaha samosprávy zmierni� finanènú
nároènos� situácie svojich obyvate¾ov pri narodení die�a�a.
V mestskej èasti krivka pôrodnosti naopak stúpa. V roku 2005 bol
príspevok vo vý�ke 5000,- Sk odovzdaný 320 rodièom, v roku 2004 -
314 rodièom, v r. 2003 - 298 rodièom, v r. 2002 - 284 rodièom. A stále
viac chlapcov ako dievèat (v r. 2005 191 chlapcov a 129 dievèat,
v r. 2006 zatia¾ 26 chlapcov a 20 dievèat).
Rodièia túto jednorazovú finanènú pomoc pova�ujú za ve¾mi pozi-
tívnu pozornos� zo strany samosprávy. Väè�ina z nich plánuje poskyt-
nutú sumu ulo�i�, alebo pou�i� na nákup vecí pre novorodeniatko.
�Zmenil sa nám celý �ivot naruby, ale sme ��astní� - vyjadruje svoje
city väè�ina z nich.

Podobne reagovali aj trojnásobné mamièky Emília Spustová (tri
dcérky - 5-roèná Paulínka, 3-roèná Nátália a 1 a pol mesaèná Emília)
a Gabriela Dyttertová (traja synovia - 3 a po roèný Martin, 2-roèný
Juraj a dvojmesaèný Ondrej). Dievèatká pani Spustovej sa te�ili
na �bábätko�. Bolo jedno, èi to bude braèek alebo sestrièka. Majú
dobrého kamaráta - dvojroèného Samka, a to im celkom staèí. Chlapci
pani Dyttertovej tie� reagovali na braèeka celkom prirodzene. Staèí,
�e sú zdraví, a to je najdôle�itej�ie.
V januári rodièia vyberali pre svoje deti tieto mená:
Martin (5 x), Matej (4 x), Patrik, Michal, Marek, Jakub, Samuel a Luká�
(po 2 x), Rudolf a Samuel Noel (po 1 x); Tamara, Viktória, Rebeka, Karin,
Kristína, Noémi, Veronika, Sandra, Laura, Martina (po 1 x).

Stredobod pozornos-
ti v�etkých rodièov -
bábätká

foto: M. Novák

Trojnásobná mamièka Ve-
ronika Spustová v náruèí
s tre�ou dcérkou Emíliou
tie� patrí k rodièom, ktorým
novomestská samosprá-
va poskytla finanèný prí-
spevok 5 tisíc korún. Ve¾a
radosti, ��astia a zdravia
k narodeniu bábätiek po-
prial ��astným rodièom aj
starosta Richard Frimmel

foto: M. Novák

Vyhradené ich mala zástupkyòa starostu mestskej èasti Bratislava-
Nové Mesto Richarda Frimmela Doc. Ing. Ru�ena Apalovièová, CSc.
Najviac podnetov (53) sa týkalo problémov súvisiacich s verejným
poriadkom, �ivotným prostredím a stavebnou èinnos�ou. I�lo o sklád-
ky odpadu, èistotu a poriadok, kosenie, zametanie, orezy stromov,
úpravu dvorov a predzáhradiek, odpadkové ko�e, neporiadok
spôsobený obèanmi bez trvalého bydliska. Podnety sa týkali aj
nevhodného parkovania áut na chodníkoch i trávnikoch, starých vozi-
diel, tzv. �vrakov� na verejných priestranstvách, odcudzených po-
klopov kanalizácie, zlej dopravnej situácie, problematiky stavebných
úprav, zápisov do katastra, prevádzky zariadení (hluk...), vo¾ného
pohybu psov na miestach, kde je to zakázané.

Ïal�ím najèastej�ím podnetom boli �iadosti o pomoc pri rie�ení
bytového problému (19), mo�nosti výmeny bytu (2), �iados� o infor-
máciu o výstavbe nájomných bytov (5), o pridelenie alebo prenájom
nebytového priestoru (4).V�etky tieto �iadosti sa dávali na rie�enie
do komisie sociálnej a bytovej.
O mo�nosti sociálnej výpomoci sa informovali piati obèania, nespo-
kojnos� s vý�kou nájomného, zvý�ením dane z nehnute¾ností a dane
za psa vyjadrili piati obèania, medzi¾udské vz�ahy a susedské spory
pri�li rie�i� ôsmi obèania. Poradi� sa o tom, ako postupova� pri rie�ení
s�a�ností a podnetov v oblasti majetkovo-právnej, pri�lo �trnás�
Novome��anov.
Obèania sa zaujímali o termín dokonèenia kostola na Kramároch,
o mo�nosti �írenia signálu Televízie Nové Mesto na Kolibe, ako aj
o racionalizáciu poboèiek Kni�nice Bratislava-Nové Mesto...

Niektorí obèania sa pri�li osobne poïakova� za vybavenie �iadosti.

Priamo v kancelárii zástupkyne starostu sa vyrie�ilo 56 prípadov,
v prípade potreby si prizvali odborného pracovníka miestneho úradu
danej oblasti, v spolupráci s komisiou sociálnou a bytovou, organi-
záciami mestskej èasti a s príslu�nými gesènými poslancami.
Ak nebolo mo�né problém rie�i� ihneï, vykonal sa zápis, a ten sa
pod¾a kompetencie odovzdal na vybavenie príslu�nému odbornému
oddeleniu miestneho úradu, ktorý obèanovi odpovedal (69 prípadov).

125 obèanov vyu�ilo v roku 2005
�HODINY PRE VEREJNOS��
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- vyznávajú sa zo svojho vz�ahu ku klubu èlenovia - novomestskí dô-
chodcovia na svojich výroèných schôdzach, ktoré sa v mestskej èasti
Nové Mesto konajú v tomto období. Aké to je obdobie, hovorí aj vôòa
napeèených dobrôt, ktoré si sami pre seba na posedenie napeèú,
a to sú najmä fa�iangové �i�ky (v KD �portová ich vlani napiekli
380 ks). Táto dobrota je v�ak len na spríjemnenie schôdzí, na ktorých
sa hodnotí, plánuje a diskutuje. Preto�e v�etky kluby sa v týchto dòoch
zaoberajú predov�etkým Správami o èinnosti a hospodárení v roku
2005 a Návrhom plánu èinnosti a rozpoètu na rok 2006.
Èinnos� klubov dôchodcov, ktorých je v Novom Meste a� osem, je
v mnohých prípadoch závideniahodná. Viac ako sedem ton papiera
nazbierali vlani èlenovia klubu dôchodcov na �portovej, z nich naj-
viac pán Jaroslav Mesáro� -1950 kg a pani Hajtmánková 1270 kg.
Èlenovia tohto klubu uskutoènili v roku 2005 a� 73 spoloèných po-
dujatí a podobne je to aj v ostatných kluboch. Ako sami èlenovia
hovoria, ne�ijú si nad pomery, a predsa poznávajú Slovensko, �ijú
spoloèensky, kultúrou i pohybom, vzdelávajú sa, �etria druhotné
suroviny. Vy��í vek nie je �iadnou preká�kou ich aktivity. Naopak, mnohí
z nich prezrádzajú, �e práve teraz nav�tevujú divadelné predsta-
venia èastej�ie ako kedysi, v produktívnom veku. Klub dôchodcov
�Zlatý dá�ï� na Raèianskej ulici sa mô�e pochváli� náv�tevou pred-
stavení Rado�inského naivného divadla, Novej scény, DPOH, divadla
a.ha., Astorky. Tý�denné programy klubov vychádzajú z podnetov
èlenov. Klub dôchodcov na Stromovej ulici vytvoril napríklad �Klub
cvièiacich èleniek�, ktoré sa aktívnemu pohybu venujú ka�dý ponde-
lok a �tvrtok. Ob¾úbené sú aj vychádzky do lesoparku, výlety za pohy-
bom a zdravím do termálnych kúpe¾ov Podhájska a Ve¾ký Meder, ako
i za kultúrou (Nitra - Bazilika sv. Emerána). Kluby dôchodcov si cenia
aj náv�tevy. Za mimoriadnu z nich pova�ujú vlaòaj�iu náv�tevu pre-
zidenta Ivana Ga�parovièa. Èlenky klubu na Vajnorskej ovládajú
rôzne techniky ruèných prác (palièkovanie, frivolitkovanie, vy�ívanie,
dokonca vianoèný stromèek si vyzdobili len ozdôbkami ruèných
prác) a organizujú si predná�ky: �Èo znamenajú na�e krstné mená�
(dr. Majtánová), �Ochrana star�ích ¾udí pred zloèinom�, �Pitný re�im,
krvný tlak a cholesterol�. Kultúrny program pripravujú v spolupráci
so základnými �kolami, ako aj s profesionálnymi umelcami (Mária
Schweighoferová), nav�tevujú divadelné predstavenia, ve¾trh kvetín
Flora Bratislava. Tento klub sa mô�e pochváli� aj úspe�nými �achistami,
ktorí, ako prezradila pani Dole�alová, trénujú od januára do januára.
Pán Jaroslav Bukovèák, Ján Granec, �tefan La�tiak, �tefan Eordeogh,
Jozef Nemec, Vladimír Bilka, Zdenek Bartek a Milan Homola odohrali
u� dva zápasy so Senior klubom Karlova Ves, ktoré vyhrali 6 : 2 a 1 : 7,
a u� trénujú na priate¾skú odvetu. A keï�e sa v tomto klube dr�ia zá-
sady �Láska ide cez �alúdok�, ich �pecialitkou je lok�ová párty,
zmrzlinová párty, peèenie èere�òovej bublaniny z prvých májových
èere�ní, voòavej �trúdle, fa�iangových �i�iek a iných domácich kolá-
èov èi novoroènej kapustnice.

V�etky novomestské kluby si pripravujú diskusné popoludnia, veï
tém je neúrekom (sociálna oblas�, �ivotná úroveò, ochrana osoby, ma-
jetku, zdravie...), ale aj príjemné posedenia pri príle�itosti sviatkov
(Fa�iangy, Ve¾ká noc, Deò matiek, Vianoce, narodeniny jubilujúcich
spoluobèanov...), organizujú výstavy vlastnoruène vyrobených ruè-
ných prác, obrazov, ve¾konoèných vajíèok, medovníèkov, organizujú
zájazdy po historických pamiatkach a zaujímavých miestach Sloven-
ska, ako aj do blízkeho zahranièia (Slavín, Devín, Mariánka, Modra,
Bradlo, Ve¾ké Leváre, Podhájska, Banská Bystrica, Viedeò, Lednice,
Valtice, Èachtice, Beckov, Gabèíkovo...), úzko spolupracujú so za-
riadeniami mestskej èasti (Strediskom kultúry BNM, Kni�nicou Nové
Mesto, ako aj s SÈK, SZPB, Zväzom zdravotne postihnutých), vedú si
klubovú Kroniku. V roku 2006 plánujú výlet do lesoparku spojený s pre-
vezením sa lanovou na Kamzík a opekaním �pekáèikov, náv�tevu ka�-
tie¾a v Rusovciach, výlety na zaujímavé miesta, výstavy ruèných prác
èlenov klubu, vítanie leta, výmenu receptov spojenú s ochutnávkou,
náv�tevu ve¾trhu kvetín Flóra Bratislava.

Starosta Richard Frimmel vyjadril uznanie aktivitám klubov aj v mene
poslancov Nového Mesta nielen potvrdením mimoriadnej podpory ich
èinnosti zo strany samosprávy, napr. aj rekon�trukciami klubov na Vaj-
norskej (2002), Jeséniovej (2005) a Raèianskej (2006), zabezpeèova-
ním dopravy na poznávacie zájazdy, ale i osobným prihlásením sa
do ka�dého z ôsmich novomestských klubov poèas ich výroèných
èlenských schôdzí, èím sa stal ich riadnym èlenom. Ako sám hovorí:

�Klub je ná� druhý domov�, �Je rados�, keï
star�í èlovek nájde pochopenie�

�Nedoceòovanie star�ej generácie je chyba. Zaslú�i si úctu a uznanie
za prácu, ktorú pre spoloènos� vykonala. Som rád, �e prostriedky
urèené pre star�iu generáciu sú vynalo�ené správne�.

O vz�ahu novomestskej samosprávy svedèí rozpoèet na sociálnu
oblas�. Okrem iného prevádzkuje osem klubov dôchodcov, ktoré majú
viac ako tisíc èlenov. Na rok 2006 miestne zastupite¾stvo na prevádzku
klubov dôchodcov a stravovanie dôchodcov schválilo 6 mil. 600 tisíc
Sk.

Valéria Reháèková

�Èestný èlen Klubu dôchodcov� starosta Nového Mesta Richard Frimmel
sa netají spokojnos�ou: �Som rád, �e odteraz mô�em ako riadny
èlen prís� medzi vás kedyko¾vek. Na náv�tevy divadla, kina a historic-
kých pamiatok sa te�í u� teraz    foto: M. Novák

U� od roku 2003 máme v úèinnosti V�eobecne záväzné nariade-
nie mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto è. 1/2003 o podmienkach
a podrobnostiach dr�ania psov na území mestskej èasti Bratislava-
Nové Mesto, ktoré okrem iného v § 7 upravuje zabezpeèenie èistoty
verejných priestranstiev. Povinnos�ou dr�ite¾a psa, resp. toho, kto
za psa zodpovedá, je bezodkladne odstráni� tuhé výkaly psa a od-
stráni� ich na miesto urèené nariadením. Sú to miesta, kde sa na-
chádzajú zberné nádoby na psie exkrementy, ktoré sú vidite¾ne
oznaèené a sú zabezpeèené vrecú�kami. Na miestach, kde sa
tieto zberné nádoby nenachádzajú, sa ukladá tento odpad do ná-
dob na komunálny odpad prostredníctvom vhodnej pomôcky.
Tento systém sa poèas dvoch rokov existencie osvedèil a mnoho
majite¾ov psov si zvyklo na pravidelné upratovanie po svojom mi-
láèikovi. Av�ak nájdu sa aj takí, èo nere�pektujú ustanovenia
zákona è. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky dr�a-
nia psov a V�eobecne záväzného nariadenia è. 1/2003 o podmien-
kach a podrobnostiach dr�ania psov na území mestskej èasti
Bratislava-Nové Mesto.
Sú napríklad lokality Breètanovej ulice a Osadnej ulice, kde si obèania
èasto s�a�ujú na neèistotu zapríèinenú práve psími exkrementami.
Poniektorí dr�itelia psov nere�pektujú ustanovenia platných práv-
nych noriem týkajúcich sa dr�ania psov, a tak sa dopú��ajú prie-
stupku, za ktorý im mô�e by� ulo�ená pokuta a� do vý�ky 1000, Sk.
Z tohto dôvodu sme oslovili aj mestskú políciu s po�iadavkou
na zvý�enú kontrolu plnenia ustanovení
nariadenia o podmienkach a pod-
robnostiach dr�ania psov na území
mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto.

Miriam Kmhiyehová

Zneèistenie verejných priestranstiev
psími exkrementmi
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Okresné kolo v basketbale chlapcov a dievèat
�portové oddelenie CVÈ spolu s miestnym úradom a Z� Kalinèiakova v BNM zorganizovali
Okresné kolo v basketbale chlapcov a Okresné kolo v basketbale dievèat v dòoch 19. 1.
a 26. 1. 2006. Oba turnaje sa konali v telocvièni Z� Kalinèiakova 12, kde sa zúèastnilo celkove
146 hráèov, z èoho bolo 96 chlapcov a 50 dievèat.

V chlapèenskom turnaji sa zúèastnili
hráèi z týchto �kôl:
A skupina - Z� s M� Riazanská

Z� s M� Sibírska
�pMND a G. Skalická
Z� s M� Hubenného

B skupina - Z� Kalinèiakova
Z� s M� Za kasáròou
Z� s M� Odborárska
Gymn. �kolských bratov

C skupina - Z� s M� Cádrova
Z� s M� Èeská
Z� J. D. Salle

Umiestnenie:
1. miesto Z� s M� Riazanská
2. miesto Z� Kalinèiakova
3. miesto Z� s M� Èeská

Dramatický zápas prebiehal v kategórii dievèat zo Z� Kalinèiakova, Z� s M� Za kasáròou,
Z� s M� Odborárska, Z� s M� Cádrova, Z� s M� Sibírska a Z� s M� Jeséniova, kde do�lo
k remíze medzi Z� s M� Sibírska a Z� s M� Odborárska. Obe �koly získali krásne 3. miesto.
Na 2. mieste skonèila Z� s M� Cádrova a prvenstvo patrilo zaslú�ene Z� s M� Za kasáròou.

Adriana Pavlikovská

Bratislava WINTER CUP 2006
V dòoch 3. - 5. 2. 2006 sa 70 organizátorov podie¾alo na uskutoènení u� 7. roèníka Medzi-
národného hádzanárskeho turnaja mláde�e v Bratislave. K jeho organizátorom patrila aj
Z� s M� Cádrova. Na tomto najväè�om hádzanárskom turnaji na Slovensku sa zúèastnili
v�etky vekové kategórie chlapcov a dievèat od 8 do 18 rokov. Nádejní budúci hádzanári
zo Slovenska, Èeska, Rakúska, Maïarska, Chorvátska, Loty�ska, Nemecka a Slovinska mali
mo�nos� prejavi� sa v 7 �portových halách. Na turnaji sa zúèastnilo 68 klubových dru�stiev
a 4 národné dru�stvá zo Slovenska, Ruska, Rumunska a Po¾ska, ktoré odohrali 224 zápasov.
Medzi najlep�ie umiestnenia slovenských dru�stiev patrili:

Kategória chlapcov

Skupina AB 1987 - 90
�KP Bratislava �A�: 1 miesto
�KP Bratislava �B�: 3 miesto

Skupina A 1987 - 88
�KP Bratislava �A�: 1. miesto

Skupina B 1989 - 90
�K Bratislava �B�: 2. miesto
LKH Levice: 3. miesto

Skupina C 1991 - 92
��K Z� Bernolákova, Ko�ice: 2. miesto

Skupina D 1993 - 94
LKH Levice: 2. miesto
�KP Bratislava: 3. miesto

Skupina M 1995 chlapci a dievèatá
�KP Bratislava: 7. miesto
Z� Kalinèiakova, BA: 9. miesto

Kategória dievèat
Skupina E 1987 - 88
A�K INTER Bratislava: 2. miesto

Skupina F 1989 - 90
�KP Bratislava: 3. miesto
��K JRM Cádrova, BA: 4. miesto

Skupina G 1991 92
UDHK Nitra: 1. miesto
�KP Bratislava: 3. miesto

Skupina H 1993 - 94
�KP Bratislava: 1. miesto
UDHK Nitra: 2. miesto

Adriana Pavlikovská
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Z mojej tvorby
Pod týmto názvom sa predstavil od 6. do 19.
februára vo výstavných priestoroch Strediska
kultúry BNM na Vajnorskej ulici významný
�portovec a tréner Ladislav Zacharides, teraz
v�ak ako maliar.
Obrazy, v ktorých dominuje sýta �ltá, oran�o-
vá a zelená farba, ako aj snehovo biela, pre-
zrádzajú autorovu lásku k �ivotu a èistej, civi-
lizáciou nenaru�enej prírode. Prírodu obdivuje
vo v�etkých roèných obdobiach, ako napove-
dajú názvy jeho obrazov: Jar, Zlatá jeseò, Jeseò
v Èastej, Zima.
Aj èloveka zobrazuje v èinnosti prirodzene
súvisiacej s roènými obdobiami, èo mô�eme
vyèíta� z obrazov Vinobranie, Zimná prechádz-
ka, Zimné radosti èi Zimná krajina s koòmi.
Obrazom História ly�ovania dokazuje, �e ne-
zabúda ani na �port, s ktorým najviac zvia-
zal svoj �ivot. V spomienkach sa v obraze
Rodný dom vracia do svojej rodnej krajiny.
Filozofický rozmer s mementom má obraz
Taký je �ivot. Práve tam poodha¾uje svoj �i-
votný príbeh, ktorým naznaèuje opä� na po-
zadí �iarivej, nedotknutej prírody, ako sa
èloveka �a�ko dotkol èas.
Výpoveï Zacharidesových obrazov a jeho �i-
votný príbeh zhrnul jeden z náv�tevníkov
do prostej vety - �Obdivujem vo vás èloveka silnej
vôle, èistého srdca a talentu�.

¼ubica Haliaková

Mestská èas� Bratislava-Nové Mesto a

8 základných �kôl v príprave na zápis uro-

bili maximum. Prejavilo sa to v samotnom

zápise, ktorý prebehol 10. a 11. februára.

Na zápis pri�lo celkovo 328 detí. Z toho 12

rodièov detí po�iadalo o odklad. Celkový

poèet zapísaných detí je 316, èo je o 38

detí viac ako v predchádzajúcom �kol-

skom roku. Najviac �iakov sa prihlásilo

na Z� s M� Za kasáròou (125), ale oproti

minulému �kolskému roku je najvy��í

nárast v Z� s M� Odborárska (o 45 %).

Ïakujeme v�etkým rodièom za prejavenú

dôveru, ktorú sa budú na�e �koly usilova�

nielen naplni�, ako s¾úbili, ale i prida� nieèo

naviac.

Vladimír Novák

Ako dopadol zápis do �kôl
pre �kolský rok 2006/2007

Pri poh¾ade z okna nevdojak myslím na svoju
záhradku kdesi na okraji ná�ho mesta.
Zatia¾ trpezlivo èakám na prístupnej�ie te-
ploty a postupné rozmrazovanie pôdy. Potom,
len èo sa zazelenie tráva, na stromoch sa obja-
via prvé púèiky a zima nás definitíve opustí,
stretneme sa so susedmi a zaèneme znovu
pracovne a spoloèensky �i�.
Na jarné práce v záhrade sa u� teraz treba
dôkladne a zodpovedne pripravi�. Mo�no
budeme potrebova� novú pílku, no�nice èi se-
mienka rastlín alebo hnojivo. Ovocným stro-
mom a kríkom treba dopria� na jar základné
prihnojenie. Jeho úèinky oceníme u� pri zbere

Na�a záhradka kvalitných a pekne vyfarbených plodov. Ka�dý
správny záhradkár by u� mal ma� pripravené
zakoreòovacie misky na predpestovanie jarnej
zeleniny, kvietkov, alebo voòavých byliniek. Teraz
ich len staèí naplni� èerstvou zeminou a zaèa�.
Ak máme stromy, ktoré vyhovujú kritériám, pri-
stúpime k rezu. Potrebujeme, aby sa strom zre-
generoval èo najrýchlej�ie, preto re�eme v èase
vegetaèného pokoja. Kríèkové ru�e vy�adujú
ka�doroèný rez v jarnom období. Vhodný ter-
mín je tesne pred, alebo na zaèiatku puèania.
Vdýchnime �ivot starým kríkom, vhodným re-
zom ich omlaïme! Re�eme v�ak len poèas dní
bez mrazov! Vhodným termínom na sejbu vä�èi-
ny skalnièiek je február a� marec. Skalnièky rastú

pomaly. Ideálne je rastlinky rozsádza�
a� na jar nasledujúceho roka.
Zamyslime sa, preèo odchádzame po nároè-
nom pracovnom tý�dni cez víkend do prírody,
na chatu, èi do záhrady? Èasto polo�artom
hovoríme - �idem si nabi� baterky�. Utekáme
pred stresom a tlakom do harmonického pro-
stredia prírody k prameòu, ktorý obnovuje
na�e sily. Potrebu naèerpa� novú a prijíma�
z prírody omladzujúcu silu, pova�ujeme za re-
generaèný proces.
Rovnako dlhý èas sa èlovek sna�í �i� v súlade
s prírodou, so svojím prirodzeným okolím a
prijíma� z neho �ivotodarnú energiu.

Ivan Rosenberger
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Na�a M� Cádrova a Revín, ako súèas� Základnej �koly Cádrova 23,
sa nachádza v malebnom prostredí malých Karpát obklopená
zeleòou a lesmi na starom sídlisku Kramáre. Sme zároveò jediná
francúzsko-slovenská materská �kola na Slovensku. Túto na�u spo-
luprácu so zahranièím sme prehåbili v roku 2005, keï sme sa za-
pojili do programu európskeho spoloèenstva v oblasti vzdelá-
vania - do projektu SOCRATES. Ten schválil európsky parlament
a Rada dòa 24. januára 2000. Program pokrýva obdobie rokov 2000 -
2006 s rozpoètom 1850 mil. eur pre èlenské krajiny Európskej únie.

Podprogram Commenius sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania,
na posilnenie európskej dimenzie v �kolskom vzdelávaní prostred-
níctvom medzinárodnej spolupráce medzi �kolami, na profesijný
rast pedagogických zamestnancov podporou vyuèovania jazykov
a interkultúrnej výchovy.

Na�a M� je zaradená konkrétne do podprogramu Commenius
1.3 - Program na rozvoj �koly, a na�ou témou sa stali pohybové
aktivity prezentované heslom: Prostredníctvom tanca spoznávame
svet okolo nás. Då�ka projektu je plánovaná na 3 roky.
Na prvom kontaktnom seminári vo francúzskom meste Lyon, kde
sa po prvýkrát stretli v�etky zainteresované in�titúcie, som nadvia-
zala spoluprácu so �kolami zo �panielska, Francúzska, Èeskej
republiky a Bulharska. Po podaní a následnom schválení na�ej
�iadosti sa na�a partnerská kooperácia zaèala v septembri 2005.

V súèasnosti máme za sebou u� stretnutie v Èechách v materskej
�kole Ratiboøské hory v meste Tábor. S mojimi �panielskymi, fran-
cúzskymi, èeskými a bulharskými kolegyòami sme komunikovali
v anglickom jazyku a vymieòali si skúsenosti z na�ej práce v dra-
matickej a hudobno-pohybovej oblasti, kde sa zameriavame
na rozvoj základných pohybových schopností, ïalej v oblasti reèovej
na správnu gramatiku a artikuláciu. Podporujeme u detí rozvoj
samostatnosti a sebadôvery. Vznikajú jednoduché improvizácie a
zdokona¾ujú sa tvorivé, dramatické hry, prièom ich podoba je roz-
manitá - od konverzaèných scénok cez pantomimické kúsky a�
po hry, ktoré nemajú scenár ani pravidlá. Organizujeme spoloèné
sobotné popoludnia s rodièmi, de�mi a uèite¾mi zamerané na diva-
delné predstavenie, napríklad Snehulienka a �tyria trpaslíci, Elá
Hop a pod.

V marci nás èaká ïal�ie projektové stretnutie, tento raz u nás na Slo-
vensku. Okrem bohatého kultúrneho programu spojeného s pre-
zentáciou Bratislavy uká�eme na�im hos�om aj slovenské ¾udové
zvyklosti a tradície, napr. oslavu ve¾konoèných sviatkov, netradièné
spracovanie rozprávky Èervená Èiapoèka ako muzikál, Tri prasiat-
ka a Rozprávkový les, ktorý by sme tie� radi predviedli na konci
�kolského roka pre rodièov.

Ïal�ie projektové stretnutia sú naplánované na máj 2006 - �pa-
nielsko a apríl 2006 - Francúzsko, Bulharsko 2007.

Sme radi, �e pri na�ej práci s de�mi mô�eme spolupracova� s kul-
túrnym domom Kramáre na Stromovej ulici. Výsledným produktom
na�ej zaujímavej práce budú audio a videozáznamy na CD, DVD
nosièoch a videokazetách. Plánujeme aj publikovanie kalendára
s fotografiami a prácami na�ich detí, vydávanie �kolského èasopisu
a radi by sme zriadili galériu �koly, ktorá bude sprístupnená verejnosti.
V budúcom roku 2006/07 by sme radi zakúpili multifunkèné zaria-
denie, aby mohla by� práca �koly lep�ie prezentovaná, zvidite¾nená
a publikovaná.

Na�a M� je integrované zariadenie, teda oèakávame, �e na�ou
prácou budú kladne motivovaní i kolegovia v základnej �kole.

Tohto èasu sme jediná M� v tre�om obvode, ktorá je zapojená
do programu SOCRATES. Verím v�ak, �e touto krátkou prezentá-
ciou nás bude èoraz viac. Práca je to síce pomerne nároèná, preto�e
v materskej �kole pracuje menej pedagogických pracovníkov ako
na Z�, no i tieto preká�ky sú zvládnute¾né, ak sa nájde správny tím
¾udí.

Ru�ena Vlasáková

Vá�ení riaditelia,
v rámci projektu Pre na�e deti vyhlasujeme Výtvarnú sú�a� Nefajèi!.
Radi by sme zozbierali od detí výtvarné práce na protifajèiarsku tému.
Z najlep�ích prác bude zostavená putovná výstava, ktorú by sme po-
stupne umiestnili na v�etkých základných �kolách v mestskej èasti Bra-
tislava-Nové Mesto. V októbri ju presunieme do Polusu.
Z vybraných prác zostavíme kalendár na rok 2007. Èas� projektu Ne-
fajèi! má preventívno-vzdelávací charakter. Organizácia tejto èasti pro-
jektu prebieha pod zá�titou Ligy proti rakovine.
Deti majú mo�nos� vyhra� zaujímavé ceny.
Organizácia výtvarnej sú�a�e by mala prebieha� nasledovne:
- deti by mali práce odovzda� svojej uèite¾ke/ovi výtvarnej výchovy

alebo vedúcej/mu výtvarného krú�ku,
- následne vyuèujúci by ich mali odovzda� vedeniu �koly, kde tieto práce

prídeme vyzdvihnú�,
- práce mô�u by� v rôznom formáte (na papieri, vymodelované, atï...)

a v neobmedzenom mno�stve,
- ka�dá práca by mala obsahova�: meno a priezvisko �iaka, meno

vyuèujúceho, názov �koly,
- práce vyhodnotíme v dvoch kategóriách 1. a 2. stupeò Z�,
- uzávierka tvorby je 30. apríla 2006, kedy práce vyzdvihneme.

Do informaèných stojanov Pre na�e deti umiestnime informáciu o vy-
hlásení tejto sú�a�e.
V ïal�ej èasti by sme radi zorganizovali v ka�dej �kole predná�ku
s odborníkom v oblasti prevencie fajèenia.
V rámci èasti projektu Creative, zameraného na záujmové krú�ky
na základných �kolách, vyhlasujeme tvorbu na Mesaènú výstavu
Creative.

Deti by mali v spolupráci s vedúcimi krú�kov pripravi� prezentáciu
svojej práce v krú�ku (napr. kresbu, poviedku, reportá�, výtvarnú prácu
alebo fotografiu z práce v krú�ku, výsledky z olympiád, ...atï.).
Z týchto podkladov by sme v máji  pripravili výstavu v Poluse. Rovnako
aj tieto prezentácie by sme pri�li vyzdvihnú� do �kôl. Uzávierka je
10. apríla 2006.

V prípade akýchko¾vek nejasností ma prosím kontaktujte na tel.
èísle 0905 864 385.

Marcela Gulièová

Do pozornosti riadite¾ov Z�

Za posledné obdobie �iaci Základnej �koly s materskou �kolou Ria-
zanská 75 v na�ej mestskej èasti získali pekné ocenenia v sú�a�iach.
Z mnohých vyberáme tie najvýznamnej�ie úspechy.

1. Vianoèný turnaj - krajské kolo O pohár starostu mestskej èasti
Bratislava Nové Mesto v malom futbale:
1. miesto v kategórii 6. a 7. roèník
1. miesto v kategórii 8. a 9. roèník s postupom do celo�tátneho kola

2. Okresné kolo v basketbale chlapcov Z� - 1. miesto
3. Cezpo¾ný beh �iakov Z�

1. miesto a postup do krajského kola v kategórii star�ích chlapcov
1. miesto v kategórii mlad�ích chlapcov
1. miesto v kategórii star�ích dievèat a postup do krajského kola
2. miesto v kategórii mlad�ích dievèat
1. miesto v kategórii najmlad�ích �iakov

4. �portový deò detí nadácie Detský sen
1. miesto chlapci, vyhrali poèítaèovú zostavu pre �kolu

5. Matematická olympiáda - regionálne kolo
1. miesto - Adrián Szorád, 9. roèník

6. Olympiáda v nemeckom jazyku - regionálne kolo
1. miesto - Katarína Orolínová, 9. roèník
3. miesto - Dominika Jakubcová, 6. roèník

Tieto výsledky jasne ukazujú, �e na�i �iaci dôstojne reprezentujú
nielen základnú �kolu, ktorú nav�tevujú, ale aj mestskú èas� Bratislava-
Nové Mesto, a to v kraji, ako aj celo�tátne.

Michal Ulmann

�iaci zo Z� s M� Riazanská bodujú

Základná �kola s materskou �kolou, Sibírska 39
Umiestnenia na�ich úspe�ných �iakov v regionálnom kole geogra-
fickej olympiády - zemepis:
kategória H - 6. roèník - sekunda ADAM KABÁT 1. miesto
kategória G - 7. roèník - tercia ABDUL RAMEZ 2. miesto
kategória E - 9. roèník PETER PECIAR 1. miesto
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KONCERT 2006
sa uskutoèní 5. marca 2006 v SIBAMAC Aréne v NTC

Výnimoènos� koncertu ZLATÉ HUSLE zaruèuje 55 najlep�ích muzi-
kantov Slovenska: 5 cimbalov, 30 huslí, 8 viol, 6 violonèiel, 6 kontrabasov.
Tento svetovo unikátny, pôvodný slovenský projekt je zárukou najvy�-
�ej umeleckej kvality. Je vyjadrením osobitosti slovenského naturelu
so schopnos�ou interpretova� na �pièkovej úrovni najskvostnej�ie
skladby svetového repertoáru vá�nej filmovej i muzikálovej tvorby, ako
aj slovenského a svetového folklóru s hos�ami slávnych mien.
My�lienka vytvorenia orchestra Zlaté husle vznikla na 55. výroèí Lúènice
v r. 2003. Tvoria ho bývalí muzikanti Lúènice, ktorí dnes hrajú v �pièko-
vých telesách, ako Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo,
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Lúènica, S¼UK. Osobi-
tos� zlo�enia orchestra, �lúènièiarsky pôvod� a skúsenos� jeho èlenov
vytvárajú teleso, ktoré je svetovým unikátom. Zohratý orchester inter-
pretuje nároèné kompozície Svetozára Straèinu a Tibora Andra�ovana.
Hus¾ový virtuóz Martin Sleziak, ktorý orchester vedie, zaèal so �írením
projektu, jeho èastej�ím vystupovaním a interpretovaním aj �ánrovo
�ir�ím repertoárom pre verejnos�. Odozva je mimoriadne pozitívna.

Na koncerte orchestra Zlaté husle 5. marca 2006 vystúpia aj umelci
svetového mena, ako tenor, stály hos� v popredných operných domoch
v Hamburgu, Parí�i, Berlíne, Viedni vo významných produkciách - Miroslav
Dvorský (Bohéma, Tosca, Faust a Margaréta, Nabucco, Madam Butterfly,
Netopier, Eugen Onegin, Predaná nevesta, Macbeth, Traviata, Rigoletto,
Granada, slávna ária G. Puciniho Nessun Dorma), charizmatická legen-
da starej muziky a d�ezu Jiøí Stivín, ovládajúci v�etky druhy prieènych
a zobcových flaut a rôzne ¾udové pí��aly, ktorý uká�e svoju lásku k ba-
rokovej hudbe Vivaldiho a Bacha, ale majstrovsky zahrá aj veselé �ivé
d�ezové variácie podporené 55-èlenným orchestrom, a hus¾ový virtuóz
Dalibor Karvay, o ktorom sa u� od útleho detstva hovorilo ako o mimo-
riadne nadanom hudobníkovi.
Práve tohto výnimoèného hudobníka vám predstavujeme.

Dalibor Karvay
Na husle zaèal hra� ako trojroèný pod vede-
ním svojho otca Antona Karvaya. Ako mimo-
riadne nadaný �iak zaèal o �tyri roky neskôr
nav�tevova� Konzervatórium v �iline (prof.
Bohumil Urban), ako desa�roèný nahral prvé
CD (krstný otec prof. Bohdan Warchal) v sú-
èasnosti �tuduje na Konzervatóriu v �iline,
vo Viedni a na Hudobnej univerzite v Grazi
pod vedením prof. Borisa Kuschníra (úèastník
majstrovskej triedy Eduarda Gratcha /1994,

1995/ a Hermana Krebbesa /2002/). V r. 1993 získal 1. cenu z Medziná-
rodného stretnutia mladých hudobníkov v Ústí nad Orlicí (7-roèný),
1. miesto na VIII. medzinárodnom stretnutí mladých hudobníkov Cor-
dóba, Argentína 1996, v r. 2002 získal hlavnú cenu sú�a�e �Fidelio�,
ktorá bola zalo�ená pre ocenenie vynikajúcich �tudentov. Na 11. roè-
níku sú�a�e Eurovízie v Berlíne v r. 2002 vyhral 1. cenu Grand Prix
�Mladý hudobník roka�, 1. miesto na Medzinárodnej hus¾ovej sú�a�i
Tibora Vargu v Sione v r. 2003, Laureát New Talent 2005 na Medziná-
rodnej tribúne mladých interpretov v rámci BHS, kde exceloval samo-
statným recitálom a v tom istom roku aj Cena nadácie Suzuki Founda-
tion �Fidelio� vo Viedni v kat. sólo.

Dalibor Karvay úèinkoval ako sólista s mnohými renomovanými or-
chestrami a koncertoval takmer vo v�etkých krajinách Európy, v Ju�nej
Amerike, USA, v Afrike i v Ázii. Médiá o òom pí�u: Hudobná osobnos�,
ktorá neustrnula v kategórii tzv. zázraèných detí, ale úspe�ne rozvíja
svoj talent ïalej. Mimoriadne �túdium na konzervatóriu, ale najmä
vo¾ba �túdia v zahranièí mu naplno umo�nili rozvíja� prirodzené pred-
poklady: technickú vyspelos�, hudobnú inteligenciu, pamä�, krásne
cizelovaný kultivovaný tón, zmysel pre výstavbu hudobných foriem.
Má cit pre �týlové znaky hraného diela, ovláda �iroké spektrum dyna-
mických a výrazových rovín, a to v�dy v kombinácii s kvalitným zvukom
a jasnou �truktúrou. Dalibor Karvay je ve¾kým prís¾ubom pre slovenské
interpretaèné umenie.
Tento mladý umelec pre vás prostredníctvom Hlasu Nového Mesta
odpovedal na nieko¾ko otázok:
l Akú skladbu z Vá�ho repertoára pova�ujete za najnároènej�iu a ktorú
hráte najrad�ej?
- V�etky skladby sú ve¾mi �a�ké a hrám iba tie, ktoré sa mi páèia.
V Bratislave budem hra� 5. marca skladbu, ktorú pova�ujem za jednu
z naj�a��ích - Carmen Fantasia od Waxmana.
l Èo je pre Vás v �ivote najdôle�itej�ie?
- Je ve¾a dôle�itých vecí v �ivote, �a�ko poveda�, èo je najdôle�itej-

�ie. Urèite dôle�ité sú pre mòa husle. Hra na husle je moje povolanie,
v ktorom sa chcem stále zlep�ova�, je to asi najdôle�itej�ie, èo mo-
mentálne mám.
l Kto je va�ím hudobným, príp. ¾udským vzorom?
- Hudobných vzorov bolo viac. Zo star�ej generácie David Oistrach,
v súèasnosti Maxim Vengerov. ¼udským vzorom sú pre mòa moji
výborní rodièia.
l Pamätáte si na svoje prvé huslièky, èo pre Vás, uznávaného hus¾ového
virtuóza, znamenajú �Stradivárky�?
- Moje prvé huslièky samozrejme neboli stradivárky, ale ve¾mi malé
osminové. Dodnes sa v�ak na ne pamätám, na ten krásny zá�itok, keï
som ich dostal pod stromèek. Hneï som na ne zaèal hráva� a bolo to
pre mòa nieèo výnimoèné. Na stradivárkach som hral mo�no na �tyrid-
siatich, mo�no pä�desiatich, tak�e ich poznám dos� dobre. Pre mòa
stradivárky znamenajú jeden z najkvalitnej�ích nástrojov na svete, vyrobil
ich jeden z najlep�ích husliarov sveta.
l Kto, alebo èo malo najväè�í vplyv na Va�e rozhodnutie, aby sa hra
na husle stala Va�ím �ivotným poslaním?
- Rozhodol som sa sám. Preto�e ja som ve¾mi chcel zaèa� hra� na husle,
a keï sa to podarilo, chcel som v hre na tento hudobný nástroj pokra-
èova�. A páèi sa mi to stále, preto sa sna�ím v tomto umení naïalej
zdokona¾ova�.
l Va�a príprava je po v�etkých stránkach nároèná. Máte èas na priate¾ov,
�port, iný druh  kultúry?
- Mám klavírne trio, kde hrám s výborným èelistom Milanom Karanovièom
a klaviristom �tefanom �trissingom, sú to zároveò moji výborní kama-
ráti. Poznám tie� ïal�ích ¾udí z konzervatória, kde �tudujem, èasto si
chodím zahra� futbal, tenis, alebo iný druh �portu. Neraz si len tak
sadneme a zahráme si nejaké kvarteto alebo nejakú komornú hudbu.
Je ve¾mi dôle�ité, aby mal èlovek tých správnych ¾udí okolo seba, má
to pre mòa ve¾ký význam.
l Koncertovali ste v mnohých mestách sveta, èo pre Vás znamená Va�e
rodné Slovensko?
- Sna�ím sa zahra� v�ade rovnako. Èi vo Vrútkach, odkia¾ pochádzam,
alebo vo Viedni, alebo niekde inde. Preto�e sa v�dy sna�ím robi� hudbu
profesionálne. Myslím si, �e je ve¾mi dôle�ité, aby bol môj výkon v�ade
rovnako vysokej kvality. Na Slovensku je to urèite nieèo iné, preto�e
na koncerty prichádzajú ¾udia, ktorých ve¾mi dobre poznám. Mimo-
riadne zaujímavé je pre mòa samozrejme vystúpenie najmä doma,
vo Vrútkach.

Vá�ení Novome��ania,
príïte si v podaní orchestra Zlaté husle vypoèu� najväè�ie tromfy -
Brahmsove Uhorské tance, �kovránka, cimbalovú smr�� v Paganiniho
Capricio 24, alebo famóznu verziu dr�ite¾a nieko¾kých Oscarov Johna
Williamsa v slávnych motívoch filmu Schindlerov zoznam. Organizá-
tori podujatia s¾ubujú prekvapenie a mimoriadny zá�itok z vystúpenia
slovenských umelcov.

Valéria Reháèková
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S mestskou èas�ou Nové Mesto nerokovali
�Národný futbalový �tadión by mal vyrás� na základoch �tadióna Tehelné
pole�. O tejto najvhodnej�ej lokalite rokoval futbalový zväz aj zástupcovia
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Len so samosprávou Nového Mesta,
napriek tomu, �e �tadión sa nachádza na území mestskej èasti Bratislava-
Nové Mesto, ktorého stavebný úrad vydáva územné rozhodnutie a
stavebné povolenie, v tejto veci nerokoval nik.
Starosta Richard Frimmel a novomestská miesta rada sa týmto media-
lizovaným návrhom zaoberali na rokovaní 24. januára aj v súvislosti
s pôsobením �portovej Základnej �koly Kalinèiakova, ktorej zriaïova-
te¾om je mestská èas� (�kola je zameraná na ¾adový hokej, futbal, há-
dzanú a baseball a vychovala celý rad najmä futbalových a hokejových
reprezentantov. O jej úrovni hovorí aj galéria hokejového turnaja Pee-
Wee, na ktorom sa pravidelne zúèastòuje viac ako 300 dru�stiev mlá-
de�e v Kanade, a v r. 1990 ho vyhral výber Bratislavy (hráèi preva�ne
zo Z� Kalinèiakova). Pri základnej �kole koncom roka 2004 pribudlo
s podporou Európskej futbalovej asociácie (UEFA) vzorové �portové
miniihrisko - projekt pre deti a mláde� - prvé zo sto podobných, ktoré
majú pod¾a dohody medzi Slovenským futbalovým zväzom, �kolstvom
a samosprávou pribudnú� na Slovensku do roku 2010. Finanèné pro-
striedky z Ligy majstrov a ïal�ích významných turnajov idú teda nielen
na rozvoj profesionálneho, ale aj amatérskeho futbalu. A práve existen-
cia tejto �koly je plánovanou výstavbou ohrozená. Na margo publi-
kovaných informácií o plánovanej výstavbe starosta uvádza: �Celé
územie je potrebné rie�i� komplexne, t. j. územie Slovana, Interu a ich
okolia vrátane parkovísk. Tak ako rie�ila mestská èas� oblas� Vajnorskej
ulice. Bez komunikácie s mestskou èas�ou, na ktorej území sa plánované
objekty majú vybudova�, to nie je mo�né.

 Miestny kontrolór Ján Dúbravec informoval miestnu radu o s�a�no-
stiach a petíciách obèanov za rok 2005, poèas ktorého zaevidovali 154
podaní. Písomné vyhodnotenie bude predlo�ené na rokovanie miest-
neho zastupite¾stva 14. februára. Uviedol rie�enie dvoch ve¾mi citlivých
podnetov obèanov - deti dvoch rodín bez trvalého bydliska. V areáli
�elezniènej stanice Filiálka (3 maloleté deti s rodièmi v gará�i) - na základe
iniciatívy miestneho úradu vykonali pracovníèky Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny �etrenie a rodinu, ktorá
sa pres�ahovala do Petr�alky monitorovali. Rodinu �ijúcu v lesnom po-
raste nad Krahulèou ulicou (rodièia a dve maloleté deti) rovnako
na podnet miestneho úradu oslovili a po zvá�ení situácie umiestnili dve
deti v Detskom domove v Modre-Harmónii. Známa pani bratislavských
verejných priestranstiev, pani Mária z Jaskového radu bola 18. januára
tie� z iniciatívy oddelenia bytového a sociálnych slu�ieb umiestnená
v petr�alskej nemocnici. Vyhovelo sa �iadosti obèanov Koliby, aby
poboèka Kni�nice Bratislava-Nové Mesto ostala v tejto èasti Nového
Mesta zachovaná, èomu samospráva vyhovela a 21. decembra odovz-
dala Kolibèanom nové Stredisko kultúry, ktorého súèas�ou je kni�nica
(pres�ahovaná z Bellovej na Jeséniovu ulicu).
Miestna rada odporuèila miestnemu zastupite¾stvu schváli�:
l Prevod bezbariérových bytov v dome na �portovej ul. è. 5. Vyhovela
tak �iadosti piatich nájomcov (ktorú tlmoèil jeden z nájomcov Jaroslav
Griè osobne aj na rokovaní miestneho zastupite¾stva 13. decembra
2005), prièom sa im z vypoèítanej ceny bytov poskytne 30 % z¾ava.
V�etkých pä� bezbariérových bytov domu (okrem vývarovne), ktoré
mestská èas� nájomcom odovzdala do u�ívania v r. 1994, navrhuje miest-
na rada preda� za 2 mil. 804 tis. Sk a pozemok za 208 tis. Sk.
l Pristavovanie ve¾korozmerných kontajnerov pre rok 2006 - v rámci
jarného a jesenného upratovania (dvadsa� na jar a dvadsa� na jeseò),
ako slu�bu pre obèanov zdarma. V roku 2005 vynalo�ila mestská èas�
na nakladanie s odpadmi viac ako 2 milióny korún.

Valéria Reháèková

Zdravotníctvo
Plati� poplatky u gynekológa pri sonografickom vy�etrení?
Pod¾a zákona è. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrá-
dzanej na základe verejného zdravotného poistenia je ultrasono-
grafické vy�etrenie súèas�ou preventívnej gynekologickej pre-
hliadky. Preventívna starostlivos� v materstve sa poèas tehotenstva
vykonáva raz mesaène a raz za 6 tý�dòov po pôrode. Ultrazvukové
sledovanie tehotenstva biometrie a posúdenie vývoja orgánov
vrátane obrazovej dokumentácie sa vykonáva najviac 3 razy
poèas fyziologického tehotenstva. Vy��ie uvedené výkony sú
uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia. Poistenka
v ambulancii lekára neuhrádza �iadne poplatky, ani poplatok
20 Sk za slu�by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti. Uvedené platí, ak nav�tívite gynekológa, ktorý má uzatvorenú
zmluvu s va�ou pois�ovòou.
S podnetom proti prípadným neoprávneným platbám sa obrá�te
na vedúceho lekára bratislavského samosprávneho kraja, ktorý
gynekológovi vydal licenciu, alebo na Úrad pre doh¾ad nad zdra-
votnou starostlivos�ou, Grösslingova 5, 812 62 Bratislava, tel. èíslo
02/5931 1311.

R. Mach

Kam po skonèení Z�
Zdru�ená stredná �kola chemická (bývalá chemická priemyslovka)
sídli na Raèianskej ulici 78. Je dobre vybavená laboratóriami, troma
uèebòami výpoètovej techniky, videouèebòou na skvalitnenie vyuèo-
vania cudzích jazykov, je pripojená na internet a ponúka aj �portové
krú�ky ako mimovyuèovacie aktivity.
V �kolskom roku 2006/2007 prijme 84 �iakov deviatych roèníkov
do �tudijných odborov:

- biotechnológia a farmakológia,
- kontrolné analytické metódy,
- technológia ochrany a tvorby �ivotného prostredia,
- chemická výroba,
- chemická informatika,
- technické a informatické slu�by v chémii
- chémia a �ivotné prostredie.

�túdium je �tvorroèné a konèí sa maturitnou skú�kou.
INFO: www.chemiraba.sk, tel. èíslo: 02/4425 8042

Zdenka Tamasova

Vzrastajúci poèet po�iarov na Slovensku, najmä v bytovom hospodár-
stve, po¾nohospodárstve, doprave, v oblasti nevýrobnej ale i v ïal�ích,
má negatívny vplyv na celkovú �ivotnú úroveò obyvate¾stva.
Osobitne straty na �ivotoch, resp. po�kodenia zdravia ¾udí pri po�ia-
roch spôsobujú nenahradite¾né �kody a zanechávajú hlboké stopy
v ka�dom z nás.
Hoci ka�dý po�iar má svoje �pecifické príèiny vzniku, mo�no poveda�,
�e priamo alebo nepriamo súvisí s dodr�iavaním po�iarnobezpeènost-
ných predpisov a ka�dá príèina po�iaru - i technická, spoèíva v poru�ení
stanovených pravidiel.
Medzi hlavné faktory ovplyvòujúce nepriaznivý stav vo vývoji po�ia-
rovosti stále patrí formálny vz�ah znaènej èasti podnikate¾ských sub-
jektov i ostatných obèanov k plneniu povinností vyplývajúcich z pred-
pisov o po�iarnej ochrane.
Po�iare v budovách a k nim pri¾ahlých objektoch a priestoroch tvoria
najrozsiahlej�iu èas� �tatisticky evidovaných po�iarov. Bytové i nebytové
priestory je preto potrebné udr�iava� v takom stave, aby nevznikol po�iar,
resp. vytvori� podmienky na jeho rýchle uhasenie, a tak zamedzi� roz-
�íreniu ohòa do ïal�ích priestorov.
V priestoroch, kde sa skladujú hor¾avé výrobky znaèných materiálnych
hodnôt, je �iaduce in�talova� samoèinné systémy hasenia.
V záujme ka�dého obèana je vo vz�ahu k vlastnému domovu i majetku
vykona� také opatrenia, ktoré zamedzia vzniku po�iarov, alebo aspoò
eliminujú ich následky.        R. Müllerová

Pre ochranu zdravia a majetku pred po�iarmi

Poïakovanie Kni�nici
Bratislava-Nové Mesto
Vá�ená pani riadite¾ka,
ve¾mi nás pote�ilo, �e ste pohotovo zareagovali na
potopu v Mestskej kni�nici v Bratislave na Laurinskej ulici è. 5, ktorá
znièila takmer 25 000 kníh v úseku krásnej a cudzojazyènej literatúry.
Vá�ime si to a touto cestou si dovo¾ujeme poïakova� sa Vám
za ochotu a poskytnuté kni�né dary (ako i regále), ktoré nám pomohli
zaplni� prázdne miesto v kni�niènom fonde. V�etky Vami darované
knihy postupne spracovávame, oznaèujeme ako dar po potope a
presúvame do úseku krásnej a cudzojazyènej literatúry, kde budú
e�te dlho slú�i� mnohým èitate¾om Mestskej kni�nice v Bratislave.
S pozdravom

Juraj �ebesta
riadite¾ Mestskej kni�nice v Bratislave
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Preh¾ad podujatí na marec 2006
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l Oprava in�talácií a pripájanie plynových sporákov.
Tel. èíslo: 0904 60 50 80

l Håbkové èistenie kobercov, sedaèiek.
Tel. èíslo: 02/4425 9038, 0903 195 861

l Ponúkam k dlhodobému prenájmu gará� na Odborárskej ulici.
Serióznos� a vy��ia ponuka majú prednos�.
Tel. èíslo: 0903 432 766

l Spoloèenstvo na Sibírskej h¾adá upratovaèku spoloèných priestorov.
Tel. èíslo: 0903 701 023

l Mladá rodina kúpi stavebný pozemok alebo dom v Raèi, Dúbravke,
Lamaèi, Záhorskej Bystrici. Tel. èíslo: 0903 709 565, 02/6428 8783

3. 3. 20.00 h Ples Územného spolku SÈK Bratislava III
- vstupenky, informácie na tel. èísle: 4463 4334

4. 3. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH Veselá
muzika -tradièné taneèné podujatie pre v�etky
generácie

7. 3. Projekt zdravia
11.3. 17.00 h Èaj o piatej s HS COLOR - spoloèenský taneè-

ný veèer v príjemnom prostredí pri svieèkach,
s kultúrnym programom a dobrou hudbou

18. 3. 17.00 h Jozefská dychová zábava s DH Kri�ovianka
- taneèná zábava pri dobrej dychovej hudbe
pre v�etkých Jozefov, Jozefíny ale aj ostatných,
ktorí majú radi dychovú hudbu

23. 3. 19.00 h Koncert skupiny Kamelot - koncert známej
èeskej folkovej country hudobnej skupiny z ÈR,
ktorá vystúpi v rámci 5. roèníka Folk country
sála alebo koncerty na va�e �elanie

24. 3. 14.00 h Informaèné centrum zdravia
25. 3. 17.00 h Jarný èaj o piatej s HS SKAN - prvý jarný èaj

o piatej s taneènou rozlúèkou so zimou
28. 3. 10.00 h Uvítanie novorodencov do �ivota - na pozvánky
28. 3. 15.00 h �ivotné jubileá - pre pozvaných
30. - 31. 3. Výchovné koncerty pre �iakov I. stupòa Z�

Výstavy
7. 3. - 18. 3. Výber z tvorby, výstava obrazov, kresieb a

reliéfov Márie Dudá�ovej - Mi�kovcovej
21. 3. - 1. 4. Medzinárodná výstava obrazov: Pravdivos�,

súcit, zná�anlivos�

Výmenné stretnutia zberate¾ov (VSZ)
4. 3. 8.00 h - 12.00 h

VSZ mincí, medailí, vyznamenaní, starých fotografií, telefónnych
kariet, etikiet, filatélie
11. 3. 8.00 h - 15.00 h
VSZ elektro, domácich, rybárskych, foto a hudobných potrieb
25. 3. 9.00 h - 12.00 h
Autogramiáda - stretnutie so zaujímavými a populárnymi osob-
nos�ami zo �portu, kultúry, politiky a spoloèenského �ivota

Predpredaj vstupeniek: po - str: 16.00 h - 19.00 h a 1 h pred podujatím
v SK BNM Vajnorská 21; na folk country koncerty predpredaj aj v BKIS,
na Klobuèníckej 2

Pravidelná èinnos�:
Jazykové kurzy:  � angliètina pre zaèiatoèníkov - nový kurz

� angliètina pre mierne pokroèilých s konverzáciou
� angliètina - pokroèilí - konverzácia
� angliètina - deti - konverzácia
� talianèina - mierne pokroèilí
� nemèina - mierne pokroèilí - nový kurz

Výtvarné kurzy: - keramika (modelovanie, glazovanie,
  toèenie na kruhu, vypa¾ovanie v peci)

Hudobné:   klavír a hudobná teória

Slu�by
Prenájom priestorov na semináre, spoloèenské posedenia, prezen-
tácie... (sála/350 miest, uèebne/20 miest, predsobá�na sieò/40
miest, galéria,...).
Výroba reklamy: od vizitiek po transparenty vrátane grafických návrhov.

l Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. èíslo: 5477 1148
4. 3. 16.00 h Karneval v maskách - veselé popoludnie plné

tanca, sú�a�í, hodnotenia masiek; sú�a� Super divák
8. 3. 17.00 h Klub Venu�a - pravidelné stretnutie èleniek Ligy

proti rakovine
11. 3. 16.00 h ELA a HOP v predstavení ¼. Podjavorinskej

ÈIN-ÈIN
14. 3. 9.00 h a 10.30 h

divadelné predstavenie v M� Revín a M� na Cádrovej ul.
22. 3. 17.00 h Klub Venu�a - pravidelné stretnutie èleniek Ligy

proti rakovine
29. 3. 17.00 h Divadelné monodrámy v podaní Viery Strniskovej

Predpredaj vstupeniek: po - str od 16.00 h do 18.00 h

Pravidelná èinnos�:
Jazykové kurzy: � angliètina pre dospelých
Výtvarná výchova: � detské tvorivé dielne pre deti do 3 rokov s mamièkami

   � výtvarné dielne pre deti od 5 do 10 rokov
Pohybové kurzy, krú�ky:

� cvièenie detí do 3 rokov s mamièkami
� taneèný pre deti od 5 do 10 rokov
� PILATES cvièenie
� bodyforming pre �eny

Hudobné kurzy: � hra na zobcovú flautu, klavír, gitaru, spev - pre deti aj
dospelých

Slu�by
Prenájom priestorov na prezentácie, semináre, spoloèenské posedenia...
(sála, uèebne), cena pod¾a dohody.

l Osvetové stredisko Makovického 4, tel. èíslo: 4425 0771
Pravidelná èinnos�: � kurzy - varíme lacno, zdravo, hravo

   � orientálne bru�né tance
   � aerobic pre �eny
   � relaxaèný tanec
   � taneèná �kola GALA
   � �achový klub SLOVAN

l Osvetové stredisko Ovruèská 5, tel. èíslo: 4425 2840
Pravidelná èinnos�: � výtvarné �túdio - ma¾ba, kresba, modelovanie a iné

    techniky
 � ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
 � praktické - �ijeme s Burdou

    � jazykové - angliètina pre najmen�ích
    � angliètina pre najmen�ích spoloène

    s mamièkami na MD
Informácie podá vedúca OS, Ovruèská, tel. èíslo: 4425 2840


