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1. jún – Medzinárodný deň detí
Všetkým deťom prajeme príjemnú oslavu ich sviatku, pohodové detstvo a najmä úspešné 
zvládanie školských povinností, aby svojim rodičom robili len a len radosť

Redakčná rada Hlasu Nového Mesta

 � Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto � Priority samosprávy v najbližších štyroch rokoch

� Poliklinika Tehelná, a. s., - súčasnosť a budúcnosť
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V rušných májových dňoch, v príjemnej, pokojnej atmosfére Cen-
trálnej knižnice Bratislava-Nové Mesto na Pionierskej 12, za hojnej 
účasti redakčných kolektívov školských časopisov všetkých zúčast-
nených základných škôl našej mestskej časti, vyvrcholil III. ročník
súťaže školských časopisov.
Trojčlenná porota hodnotila 8 školských časopisov prihlásených
do súťaže. Všetci porotcovia sa zhodli na tom, že úloha vybrať naj-
lepší časopis je z roka na rok ťažšia. Úroveň školských časopisov
je totiž čoraz vyššia a lepšia. Odrážajú denný školský život s jeho
humornými i vážnymi stránkami. Formálna úprava je prepracovanej-
šia. Pri príprave školských časopisov však cítiť aj starostlivosť a
skúsenú ruku pedagógov – koordinátorov.
Prítomní šéfredaktori a redakčné kolektívy školských časopisov
spolu s pedagógmi si vypočuli podrobné hodnotenie obsahovej
i formálnej stránky časopisov, ktoré im tlmočil predseda poroty
Dušan Bobrík, šéfredaktor Hlasu Nového Mesta a poslanec MČ BNM.
Porotu oslovili najmä časopisy, kde bolo v obsahu najviac cítiť
„žiacku ruku“, „žiacky pohľad“ na školský svet. Takými boli v roční-
ku 2005/2006 Č-ECHO, školský časopis Základnej školy Česká
(1. miesto), ZÁŠKOLÁK, školský časopis ZŠ Jeséniova (2. miesto)
a ŠKOLOVINY, školský časopis ZŠ Kalinčiakova (3. miesto). Mimo-
riadnu cenu za grafickú úpravu získal GAŠTANKO, školský časopis
ZŠ Odborárska. Za najlepšie redakčné spracovanie školského časo-
pisu získal ocenenie redakčný kolektív SLNIEČKA, školského časo-
pisu ZŠ Sibírska.
Na záver sa súťažiacim prihovoril vedúci referátu školstva MÚ BNM
V. Novák. Vecné ceny kolektívom tvorcov školských časopisov venoval 
starosta mestskej časti BNM Richard Frimmel.

M. Majerská

Novinárske žubrienky súťažili

Členovia redakčnej rady školského časopisu Č-ECHO ZŠ Česká.

Ich časopis sa v súťaži umiestnil na 1. mieste

foto: M. Novák

So žiadosťou o priazeň vo ve-

ci systémového riešenia fi-

nančného vzťahu štátu a hlav-

ného mesta Slovenskej repub-

liky Bratislavy vystúpil na sne-

me ZMOS i prvý  podpredseda 

ZMOS, predseda Regionálne-

ho združenia mestských častí 

hl. m. SR, novomestský sta-

rosta Richard Frimmel

foto: TV NM

Slovenská samospráva je pilierom 
demokratickej spoločnosti

To bolo motto XVI. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska 
(ZMOS), ktorý sa konal 17. a 18. mája 2006 v Inchebe v Bratislave.
 Zúčastnilo sa ho 664 delegátov, primátorov a starostov miest
a obcí Slovenska, najvyšší predstavitelia štátu, ministri, poslanci 
NR SR, zástupcovia zahraničných zastupiteľstiev a samospráv.
 Z celkového počtu 2928 miest, obcí a mestských častí je členom 
ZMOS 2751 (94 %), čo ho radí k najreprezentatívnejším najväč-
ším mimovládnym organizáciám SR. Mestá a obce patria podľa 
prieskumov verejnej mienky dlhodobo k najdôveryhodnejším
inštitúciám (dôveryhodnosť nad 50 %).

 Delegátom snemu sa prihovoril aj prezident SR Ivan Gašpa-
rovič, ktorý vyzdvihol prácu samosprávy a jej zodpovednosť
za plnenie oprávnených požiadaviek občanov. Ocenil zavŕšenie 
reformy verejnej správy. Za nedostatok v tejto súvislosti označil 
nezrealizované zoštíhlenie štátnej správy, čím vznikla v mnohých 
činnostiach štátnej správy a samosprávy duplicita. Drahé sú
podľa jeho názoru medzičlánky na krajských úradoch, s ktorými 
sa pri prechode kompetencií na samosprávu nepočítalo.
 Zastupujúci predseda NR SR Béla Bugár tiež uznal, že pri pre-
sune kompetencií na samosprávu sa nepodarilo znížiť počet
zamestnancov štátnej správy, tiež, že niektoré veci neboli dotiah-
nuté pre nedostatok politickej vôle. V súvislosti s prijatím Európ-
skej charty miestnej samosprávy vyslovil obciam, ktoré sa úspeš-
ne ujali svojich kompetencií, uznanie. 

Pokračovanie na strane 2
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Pokračovanie zo strany 1

Slovenská samospráva je pilierom 
demokratickej spoločnosti

 Premiér Mikuláš Dzurinda sa dotkol dvoch tém - nevysporia-
daných nehnuteľností v oblasti školstva a byrokratického a netrans-
parentného získavania finančných prostriedkov z eurofondov.
 Predseda ZMOS Michal Sýkora konštatoval, že reforma verej-
nej správy sa chýli k záveru, pretože decentralizácia kompeten-
cií bola zavŕšená aj decentralizáciou financií. Teraz nadchádza 
čas, kedy sa tieto zmeny začínajú prejavovať v živote miest, obcí
a mestských častí. Uviedol, že fiškálna decentralizácia zvýšila
príjmy miest a obcí na originálne kompetencie, negatívnym zá-
sahom sa však stali dve novely zákona o miestnych daniach (li-
mitovaním horných sadzieb dane z nehnuteľností sa ustúpilo
od prechodu na spravodlivý hodnotový princíp zdaňovania ne-
hnuteľností) a novela zákona o dani z príjmu, ktorá znížila podiel 
z výnosu dane aj pre mestá a obce. ZMOS odmietlo poslaneckú 
novelu zákona o miestnych daniach z februára tohto roku, ktorá 
schválila pre niektorých zriaďovateľov stredných a vysokých škôl 
oslobodenie od platenia daní z nehnuteľností, a od 1. 1. 2007 sa 
dotkne princípov nového systému financovania. Ani zavádzanie 
výnimiek zo všeobecnej daňovej povinnosti nie je odrazom spra-
vodlivosti a prehľadnosti daňového systému a nijako neprispelo
k systémovému riešeniu finančných problémov školstva.
Za nevhodnú považuje ZMOS aj ostatnú poslaneckú novelu zá-
kona o obecnom zriadení (umožnila rozdeliť obce aj bez ich súhla-
su), ktorú parlament schválil napriek nesúhlasu ZMOS i prezidenta 
SR. Nová úprava je zásahom do základných práv územnej samo-
správy, popretím Charty miestnej samosprávy, nerešpektovaním 
Ústavy SR, ktorá charakterizuje obec ako samostatný územný
samosprávny a správny celok SR. Aj preto ZMOS s radosťou pri-
jalo schválenie svojho zastúpenia v Legislatívnej rade vlády SR 
(pripomienkujúce miesto pri všetkých, t. j. aj poslaneckých návr-
hoch zákonov).
 V nasledujúcom období ZMOS žiada zachovať súčasný rozsah 
kompetencií. Namiesto presunu ďalších chce vytvorenie priesto-
ru na ich stabilizáciu. Požiadavky v oblasti financovania, najmä
na prenesený výkon štátnej správy považujú politické subjekty
za oprávnené. Finančne poddimenzované je napr. základné škol-
stvo (čo neodstránilo ani prehľadnejšie normatívne financovanie), 
na úseku stavebného konania došlo k presunu nedostatočného 
počtu pracovníkov, navyše s nedostatočnými mzdami.
 ZMOS chce zakotviť informatizáciu miestnej samosprávy do ná-
rodných strategických dokumentov, čo najskôr prijať zákon o ces-
tovnom ruchu a vytvorenie účinného systému na riešenie preven-
tívnych opatrení k predchádzaniu krízových situácií a živelných 
pohrôm, doriešenie financovania preneseného výkonu štátnej 
správy. 
 ZMOS si uvedomuje špecifiká Bratislavy, ako hlavného mes-
ta SR. Preto žiada systémové riešenie finančného vzťahu štátu
a mesta Bratislavy pri zabezpečovaní a plnení jej osobitných po-
vinností a úloh.
 So žiadosťou o priazeň vo veci systémového riešenia finančné-
ho vzťahu štátu a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
a vzájomnú podporu, sa na delegátov snemu ZMOS obrátil i prvý 
podpredseda ZMOS, predseda Regionálneho združenia mest-
ských častí hl. m. SR Bratislavy, novomestský starosta Richard 
Frimmel. Zdôraznil, že hlavné mesto SR je k ostatným slovenským 
mestám a občanom v rámci štátneho rozpočtu maximálne soli-
dárne. Dôkazom je skutočnosť, že hlavné mesto Slovenska za-
bezpečuje do štátneho rozpočtu takmer polovicu objemu daní
z príjmu právnických a fyzických osôb a dane z pridanej hodno-
ty, čo predstavuje viac ako sto miliárd Sk, pričom ročný rozpočet 
hlavného mesta vrátane mestských častí sa pohybuje na úrovni 10 
miliárd slovenských korún. 
 Pri privítaní primátorov a starostov na sneme, pozval ich i žiakov 
základných škôl, ktorých sú zriaďovateľmi, do Bratislavy, do Nové-
ho Mesta, do múzeí, na hrad, do botanickej a zoologickej záhrady
i na Kamzík, kde vlani mestská časť sprevádzkovala lanovku spája-

júcu prírodné rekreačné lokality Železnú studienku a Kamzík. Aby 
mládež obcí a miest Slovenska mala možnosť spoznať svoje hlav-
né mesto, kultúrne pamiatky i jeho prírodu a okolie. „Využite prosím 
na tento účel i školské výlety, ktoré sa robia prevažne v júni. Založ-
me novú tradíciu budovania pozitívnych vzťahov mladej generácie 
k svojmu hlavnému mestu“- vyzval primátorov a starostov Richard 
Frimmel.

Valéria Reháčková

Diskutovali o nich zástupcovia Rady ZMOS (126 starostov a primáto-
rov)  na rokovaní s politickými stranami 25. a 26. apríla 2006 s cieľom 
ich zakomponovania do volebných programov a perspektívne do pro-
gramového vyhlásenia vlády SR. Na stretnutí s novinármi o tom in-
formoval predseda ZMOS Michal Sýkora a prvý podpredseda ZMOS 
Richard Frimmel.
Prioritami sú: 
 Rozsah kompetencií miestnej územnej samosprávy - súčasný roz-
sah kompetencií miestnej územnej samosprávy stabilizovať z kvalita-
tívneho, finančného i organizačného hľadiska.
 Legislatívna oblasť - ZMOS žiada o trvalé zastúpenie v Legislatívnej 
rade vlády SR, o rešpektovanie ZMOS-u ako pripomienkového miesta 
pri všetkých, t. j. i poslaneckých návrhoch s dopadom na obce a mestá, 
predkladaných do NR SR.
 Európska charta miestnej samosprávy - pristúpenie Slovenskej
republiky ku všetkým článkom, t. j. i k čl. 9 (finančné zdroje miestnych 
orgánov).
 Fiškálna decentralizácia - zmapovanie a posúdenie všetkých sku-
točne decentralizovaných kompetencií a mnohých úloh miest a obcí, 
ich dopad na rozpočty miest a obcí, premietnutie týchto dopadov
do finančných vzťahov štátu k rozpočtom obcí, vyhodnotenie prvého 
roku fiškálnej decentralizácie, pokračovanie decentralizácie financií
a posilňovanie daňových príjmov obcí...
 Prenesený výkon štátnej správy všeobecne - primerané normatívne 
financovanie, prijatie zákona o výkone a financovaní preneseného vý-
konu štátnej správy.
 Školstvo - prijatie systémových opatrení na doriešenie problémov
vo financovaní prevádzky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti obcí, doriešenie systému financovania školských zariadení v súlade
s princípmi reformy verejnej správy a fiškálnej decentralizácie, uspo-
riadanie majetku presunutého na obce v oblasti školstva, postupné 
zvyšovanie percenta z HDP, určeného na financovanie regionálneho 
školstva.
 Eurofondy - presadzovať smerovanie zdrojov EÚ v prospech rozvoja 
miest a obcí a transparentnosť ich rozdeľovania s určením primeraného 
podielu obcí a miest na kofinancovaní po posúdení ich reálnych mož-
ností.
 Rezortné problémy - postupné usporiadanie pozemkov pod miest-
nymi komunikáciami, výstavba vodovodov a kanalizácií, podporovať 
komplexný rozvoj vidieka, zdroje zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
orientovať na komplexnú obnovu sídiel a zatepľovanie, financovanie 
športu rozdeliť na financovanie masového a výkonnostného športu,
posilniť programy rozvoja miestnej kultúry a kultúrneho dedičstva, pod-
porovať informatizáciu samosprávy a uplatňovať komplexné riešenia.
 Bratislava, ako hlavné mesto SR - systémové riešenie finančného 
vzťahu štátu a mesta Bratislavy pri zabezpečovaní a plnení jej oso-
bitných povinností a úloh ako hlavného mesta SR.
 Hlavné mesto SR Bratislava je k ostatným slovenským mestám  
maximálne solidárne v rámci štátneho rozpočtu. Ako dôkaz, že  
hlavné mesto zabezpečuje polovicu príjmu z daní štátneho rozpoč-
tu, uviedol Richard Frimmel fakty: rozpočet Bratislavy bol v r. 2005 
-  6,5 mld. Sk. Jej podiel  na výbere daní do štátneho rozpočtu bol
až 50 %; daň z príjmu fyzických osôb, daň z príjmu právnických 
osôb, daň z pridanej hodnoty a daň vyberaná zrážkou dosiahla
vlani v Slovenskej republike 208 mld. Sk, z toho v Bratislave 104 
mld. Sk, čo je 50 %.
 Michal Sýkora a Richard Frimmel vyslovili prianie, aby sa tieto priority 
stali každodennou súčasťou práce politických strán po voľbách do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky.

Priority samosprávy v najbližších 
štyroch rokoch
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Autoagresívne tendencie môžu mať aj
 ľudia, ktorí chodia pešo.

� Slnko svieti aj v noci, ale nie všetkým
 rovnako.

� Kritizovať je také ľahké, že je čudné,
 že robíme aj niečo iné.

� Našinec si nájde na seba čas len cez
 pracovný čas.

� Díval sa ako teľa na nové vráta
 otvárajúce sa na fotobunku.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republi-
ky v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto

V súlade so zákonom NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej 
rady Slovenskej republiky sa dňa 17. júna 2006 uskutočnia aj v mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Voľby sa budú konať v jeden deň, v sobotu 17. júna 2006. 
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22. 00 h. Hlasovacie 
lístky dostanú voliči priamo vo volebnej miestnosti.
Mestská časť v súlade s § 26 cit. zákona doručí každému voličovi 
Oznámenie o čase a mieste konania volieb s poučením ako voliť
a so zoznamom zaregistrovaných kandidátov. Ak takéto oznámenie 
a zoznam zaregistrovaných kandidátov nedostane volič do 23. mája 
2006, znamená to, že občan nie je zaregistrovaný v zozname voli-
čov. Tento zoznam je aktualizovaný pravidelne mesačne na základe 
podkladov z evidencie obyvateľstva Krajského riaditeľstva policaj-
ného zboru SR, ktorý v Bratislave vykonáva všetky zmeny v evidencii 
obyvateľstva (prihlasovanie, odhlasovanie, zmena mena, úmrtia).
Námietky voči voličskému zoznamu je možné podať v Námietko-
vej kancelárii na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka
ul. č. 1, prízemie, miestnosť č. 10/a v úradných hodinách, kde občana 
po predložení platného občianskeho preukazu do voličského zozna-
mu dopíšu, resp. vykonajú zmenu.
Občan – volič, ktorý sa v deň konania volieb nebude zdržiavať
v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude voliť vo volebnom okrs-
ku, v ktorom je zapísaný v zozname voličov, môže požiadať najskôr 
30 dní (t. j. 18. 5. 2006) a najneskôr dva dni pred konaním volieb
(t. j. 15. 6. 2006) o vydanie voličského preukazu. Žiadosť o vydanie 
voličského preukazu podáva občan osobne na miestnom úrade
alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
V súlade s § 12 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky, v znení zákona č. 464/2005 Z. z. určil staros-
ta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Richard Frimmel príka-
zom č. 2/2006 volebné okrsky a k nim prislúchajúce miestnosti.
V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je určených 42 volebných 
okrskov a k nim prislúchajúcich miestností. I napriek zvýšenému 
počtu volebných okrskov, voliči idú voliť do nezmenených volebných 
miestností s výnimkou voličov, ktorí chodili do Osvetového stredis-
ka na Ovručskej ulici. Tí pôjdu voliť do priestorov Základnej školy
s materskou školou na Sibírskej ul.

Volebný okrsok
1 Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2
2 Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2

3 Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2
4 Základná škola s materskou školou, Česká 10
5 Základná škola s materskou školou, Česká 10
6 Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
7 Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
8 Vývarovňa pre dôchodcov, Športová 7
9 Základná škola s materskou školou, Česká 10

10 Základná škola s materskou školou, Česká 10
11 Materská škola, Šancová 65
12 Materská škola, Šancová 65
13 DOPRAVOPROJEKT, Kominárska 2
14 Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1
15 Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1
16 Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
17 Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
18 Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
19 Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
20 Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
21 Základná škola a Gymnázium pre mimoriadne nadané deti,
  Teplická 7
22 Základná škola a Gymnázium pre mimoriadne nadané deti,
  Teplická 7
23 Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54
24 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
  Matúškova 25
25 Základná škola s materskou školou, Cádrova 23
26 Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33
27 Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33
28 Dom kultúry Kramáre, Stromová 18
29 Slovenská zdravotná univerzita v Bratislave, Limbová 12
30 Slovenská zdravotná univerzita v Bratislave, Limbová 12
31 Špeciálna základná škola, Hálkova 54
32 Špeciálna základná škola, Hálkova 54
33 Špeciálna základná škola, Hálkova 54
34 Základná škola s materskou školou, Riazanská 75
35 Základná škola s materskou školou, Riazanská 75
36 Základná škola a Gymnázium pre mimoriadne nadané deti,
  Skalická 1
37 Základná škola s materskou školou, Odborárska 2
38 Základná škola s materskou školou, Odborárska 2
39 Základná škola Waldorfská, Vihorlatská 10
40 Základná škola Waldorfská, Vihorlatská 10
41 Slovenská zdravotná univerzita v Bratislave, Limbová 12
42 Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54

J. Červenková

Výtvarné spektrum 2006
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto v spolupráci s Bratis-

lavským samosprávnym krajom a Malokarpatským osvetovým 

strediskom v Modre úspešne zrealizovali už 43. ročník krajskej 
tvorivej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov - Výtvarné 
spektrum.
Súťaže sa zúčastnilo 26 autorov vo veku 15 až 85 rokov. Odbor-

nej porote sa predstavili 74 prácami. Tri zo štyroch cien získali 

členovia Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov pri OS Ovruč-

ská, a to Martina Ivičičová, Peter Hargaš, Jozef Uher. Čestné 

uznanie získala Judita Petrovická.

Takéto vynikajúce výsledky dosiahli aj vďaka dlhoročnému pro-

fesionálnemu poradenstvu odbornej lektorky, akademickej ma-

liarky Kataríny Kuzmovej.

Porota udelila celkove 4 ceny a 5 čestných uznaní spolu s po-

stupom do celoštátneho kola rovnomennej súťaže, ktorá bude

na jeseň v Humennom. 

Všetci úspešní autori mali svoje práce vystavené v galérii SK 

BNM na Vajnorskej 21 v dňoch 3. až 19. 5. 2005.

Judita Dózsová
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Zo života mestskej èasti

V rámci akcie BRATISLAVA PRE VŠETKÝCH, ktorá
sa konala 23. apríla 2006 premávala sedačková 
lanovka Železná studienka – Kamzík bezplatne. 

A záujem návštevníkov bol obrovský

Množstvo návšteníkov potešili 

tiež nové drevené hracie prv-

ky pri údolnej stanici lanovky

foto: M. Novák

Takýto rad sa vytvoril pri nástupnej stanici lanovky. Ale bolo 

pekne, nikomu to neprekážalo

Aj o bobovú dráhu bol enorm-

ný záujem

Poliklinika Tehelná, a. s., - súčasnosť
a budúcnosť

To bol dôvod návštevy podpredsedu Národnej rady Slovenskej
republiky Viliama Vetešku 9. mája 2006 v tomto zdravotníckom
zariadení, o ktoré sa od roku 1997 uchádzala mestská časť Bratisla-
va-Nové Mesto.
 1. januárom 2004 malo prejsť zdravotnícke zariadenie poliklinika
Tehelná pod Bratislavský vyšší územný celok (následne na hl. mesto 
SR Bratislavu a na mestskú časť Nové Mesto). Prevod sa však
neuskutočnil, a tak polikliniku prevzal FNM. Poliklinika sa medziča-
som stala akciovou spoločnosťou (100%-ným akcionárom je Fond 
národného majetku). Dnes ďalej chátra a doterajšia strata sa kaž-
dým rokom zvyšuje (v súčasnosti je to asi 20 mil. Sk, pre rok 2006 
sa predpokladá viac ako 5 mil. Sk). Energie, plyn a vodu nakupuje, 
teplo si vyrába sama. Hodnota budovy k 1. 1. 2006 je 46 mil. Sk.
V súčasnosti sa tu nachádza 7 ambulancií štátnych a 56 ambulancií 
odštátnených.
 Nájomcovia, lekári, za nájom ordinácií platia, poplatky za prenáj-
my a služby s tým spojené považujú za privysoké (ambulancia - 
viac ako 4 tis. Sk/m2/rok). Zástupcovia občianskej iniciatívy lekárov
MUDr. Anna Erenová a MUDr. Jaroslav Šorf porovnali ceny za porov-
nateľné s priestormi v Apollo Biznis centre a požiadali o inštalovanie 
meračov. 
 Objekt polikliniky odovzdaný do užívania v roku 1985 bol riešený 
„veľkoryso“ s veľkými „hluchými“ priestormi, ktoré trvalo vytvárajú 
veľké energetické a tým finančné straty. Dodnes nebola v objekte re-
alizovaná revízia, žiadne rekonštrukcie, investície na zníženie týchto 
nedostatkov.
 Mgr. Peter Rea, riaditeľ polikliniky od septembra 2005, skonštato-
val, že účtovníctvo polikliniky bolo vedené neodborne, mnohé po-
ložky neboli zaúčtované. Je presvedčený, že možnosť priviesť po-
likliniku do zisku tu je, napriek tomu, že jej súčasný stav je viac ako 
nevyhovujúci. Navrhol fond na zvýšenie  základného imania spoloč-
nosti. Prevádzka dvoch sanatórií (na Kyjevskej a Novohorskej v Rači) 
by mohla byť podľa jeho názoru tiež pozitívna. Uviedol, že akciová 
spoločnosť Poliklinika Tehelná má vypracovaný obchodno-finančný 
plán, v súčasnosti je najdôležitejšie odvrátiť  riziko exekúcie. 

 S nástupom Mgr. Petra Rea do funkcie riaditeľa sú MUDr. Anna
Erenová a MUDr. Jaroslav Šorf spokojní: „Je dobré, že prišiel na post 
riaditeľa“. Zhodujú sa s ním v názore, že priestory polikliniky by sa 
dali využiť lepšie, priestorovo i ekonomicky. Bolo by možné vybu-
dovať v nej aj lôžkovú časť, ktorá v tejto lokalite chýba. O tom však 
rozhodne majiteľ.
 Na význam a potrebu tohto zdravotníckeho zariadenia pre obča-
nov poukázali nielen z dôvodu súčasných pacientov, ale i v súvis-
losti s pribúdajúcimi novými bytovými stavbami i výstavbou ďalších 
objektov (Tri veže, obytný súbor Koloseo...).
V prípade polikliniky Tehelná rozhodnú kompetentní v záujme sta-
rostlivosti o zdravie ľudí, občanov Nového Mesta, alebo pôjde len
o biznis so zdravím?

Valéria Reháčková

SiTy Day 2006 na Kuchajde

Rádio SiTy oslavuje 1. septembra 2006 už svoje 2. naro-

deniny. 

Dňa 1. 9. 2006 v priestoroch rádia SiTy v Polus City Center

na Vajnorskej ul., ako aj v priestoroch areálu Kuchajda bude 

zrealizovaný veľký program za účasti populárnych osobnos-

tí kultúrneho, verejného a športového života (napr. skupina 

Taktici, Marcela Molnárová, Martina Šindlerová, Robo Mikla, 

Kmeťoband, Bukasový masív, Dušan Barczi, Karol Polák, Iveta 

Malachovská, Michal Dočolomanský, Paľo Drapák, Anton Tkáč, 

Dušan Grúň a mnohí ďalší oslovení …).

SiTy Day 2006 sa koná pod záštitou starostu Nového Mesta

Richarda Frimmela a krstného otca rádia Petra Čiernika (sta-

rostu Starého mesta). 

Cieľom nášho rádia je v rámci kultúrneho leta inteligentnou

formou pobaviť Bratislavčanov a to nielen slovami v éteri, ale

aj  reálne preniesť zábavu medzi ľudí… (očakávaná návštev-

nosť je 10 000 – 15 000 ľudí).

Metropolitné Rádio SiTy 
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OZNAM
Okrsková stanica mestskej polície Bratislava-Nové Mesto (veliteľ 
Mgr. Ján Kocsis) je od 27. apríla presťahovaná zo Sliačskej ulice 
na novú adresu: Hálkova 11, tel. číslo pre občanov: známa 
linka č. 159, (operačné stredisko) 44634804.
Občania môžu svojho policajta v prípade akýchkoľvek problé-
mov volať aj na mobilný telefón. Okrskovým policajtom je Vladi-
mír Šramatý, kontakt: 0902 921 184

Leto sa blíži 

Novomestská miestna rada 24. apríla vzala na vedomie program
Kultúrneho leta 2006 v mestskej časti Bratislava Nové Mesto,

v rámci ktorého je na Kuchajde naplánovaných jedenásť sobotných 
kultúrno-spoločenských podujatí. Prvé z nich, už pätnáste Otvorenie 
kultúrneho leta 2006 a slávnosti letného slnovratu Svätojánske ohne, 
sa uskutoční 17. júna. Samospráva mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto pred nadchádzajúcou kúpacou sezónou, tak ako každý rok, 
zabezpečila dôkladné vyčistenie jazera (28. - 29. apríla).
Správou o príprave kúpacej sezóny v areáli Kuchajda v r. 2006 sa 
bude miestna rada zaoberať na rokovaní 23. mája.

� Miestna rada odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť: 
Návrh na ukončenie činnosti Osvetového strediska Ovručská a Ma-
kovického k 30. júnu 2006. Dôvodom sú racionalizačné opatrenia  
a efektívne využívanie finančných prostriedkov. Kurzová a krúžková 
činnosť oboch zariadení  bude v podstate zachovaná - premiestnená 
do zariadení Stredisko kultúry Vajnorská a Dom kultúry Kramáre.

� Miestna rada vzala na vedomie:
Stav prípravy investičných akcií na rok 2006“. Na rozvojové progra-
my r. 2006 vyčlenila mestská časť v rámci rozpočtu 46 mil. Sk,
z toho na rekonštrukciu dvorov 2,5 mil. Sk (revitalizácia v lokali-
te medzi Račianskou ulicou a ulicou J. C. Hronského - oprava pe-

ších komunikácií, zelene, úprava det-
ských ihrísk), na dobudovanie areálu
lanovky 500 tis. Sk (pri údolnej stani-
ci vybudovanie detského ihriska z prí-
rodného materiálu; 23. apríla bolo čias-
točne sprevádzkované, do konca apríla
pribudnú hojdačky) na dobudovanie
areálu Kuchajda 4 mil. Sk (vybudova-
nie športovísk pre kolektívne športy
- volejbal, futbal, basketbal, petanque
- na ploche bývalého futbalového ihriska a vybudovanie nových
občerstvovacích stánkov - drevené s prestrešeným sedením). Na lo-
kalitný program riešenia úpravy parku Hálkova - Varšavská
2 mil. 500 tis. Sk (úprava chodníkov a zelene, nový vstup, basket-
balové koše, preliezky - termín jún – júl). Tri mil. Sk je potrebných
na budovanie plôch pre statickú dopravu (Škultétyho, Višňová, Pl-
zenská, Robotnícka, Kalinčiakova), 2,5 mil. na rekonštrukciu vnútro-
blokových komunikácií (Plzenská, Odbojárov, Olbrachtova – Chemic-
ká), 150 tis. Sk na obnovu Pamätníka padlých na Kamzíku (máj) a vy-
hotovenie pamätnej tabule spisovateľke Kláre Jarunkovej (júl),
5 mil. Sk na vytvorenie prírodnej galérie mladých umelcov na Ra-
čianskom mýte (jednoduchý moderný objekt - galéria, altánok, javis-
ko - možnosti koncertov, kultúrnych podujatí).

V Novom Meste vytvárajú podmien-
ky na pravidelný pohyb občanov 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto kladie dôraz na význam a pod-

mienky pohybových aktivít obyvateľstva. Pravidelný pohyb mnohých 

ľudí sa končí telesnou výchovou v škole. Preto mestská časť pod-

necuje záujem o pravidelné športovanie širokej verejnosti v športo-

vom dianí vo vlastných športových strediskách Školak klub na Ria-

zanskej, Športovom ihrisku Ladzianskeho na Kramároch a v celej 

mestskej časti.

 Za posledné roky sa športové akcie v MČ BA-NM rozrástli. Napriek 

tomu, že pripraviť športový program pre širokú verejnosť je čoraz

zložitejšie a finančne náročnejšie. Strategickým cieľom novomest-

skej samosprávy je spojenie športu so zdravím a životným prostre-

dím. Postupne pripravuje program pre všetky vekové a zdravotné 

skupiny občanov.

 Referát športu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v spolupráci

s partnermi telovýchovného hnutia zabezpečuje pre občanov kaž-

doročne viac ako štyridsať telovýchovných a športových podujatí,

na ktorých sa napr. v r. 2005 zúčastnilo viac ako trinásťtisíc detí,

mládeže a dospelých.

 Zaujímavými podujatiami  napríklad boli: Super mama, Super tato, 

Super dieťa, Memoriál J. Jelšíka v tenise amatérov, Kramárska liga 

v minifutbale, Vianočný turnaj v minifutbale, Železná ruka v pretlá-

čaní, Športové prázdniny v Školak klube, ktoré prebiehali v štyroch 

turnusoch, olympiády žiakov základných škôl v rôznych športoch, 

Lesný beh Bratislavčanov, Jeseň života aktívne - cvičenie občanov

v dôchodkovom veku... 

 V zariadení MČ BNM Školak klub na Riazanskej ulici sa vlani usku-

točnili okrem športových prázdnin ďalšie obľúbené športové akcie. 

Sú to najmä turnaje, o ktoré majú záujem stáli návštevníci Školak 

klubu: turnaj v nohejbale, minifutbale, stolnom tenise, softtenise.

Zúčastnilo sa ich 624 rekreačných športovcov. 

O návštevnosti tohto športového zariadenia sídliskového typu svedčí 

počet zaregistrovaných členov (1980). V priebehu roka si vo vnú-

torných priestoroch Školaku zahralo squash 1650 osôb, posiľňovňu 

„odskúšalo“ 1350 osôb, stolný tenis 1200 športovcov, aerobic 1000, 

jogu 1500, vonku si hokejbal zahralo 1800 osôb, futbal 3600, nohej-

bal 900.

Školak klub, ktorý novomestská samospráva prevádzkuje už dva-

násty rok, navštevuje týždenne 400 rekreačných športovcov. Dopo-

ludnia je k dispozícii žiakom základnej školy, popoludní (od 16.00

do 20.00 h) a cez víkendy (od 9.00 do 12.00 h a od 15.00 do 18.00 h) 

verejnosti.

Pohybovú kultúru si môžu občania, obyvatelia sídliska, rozvíjať

za minimálny poplatok (do 18 rokov 40,- Sk mesačne, do 25 ro-

kov 50,- Sk mesačne a od 25 rokov 60,-Sk mesačne). Samozrejme

s tým súvisí aj možnosť nadviazania nových priateľských vzťahov. 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyčlenila na prevádzku ŠKOLAK 

klubu 600 tis. Sk.

Valéria Reháčková

Školak klub na Riazanskej ulici prevádzkuje novomestská samo-

správa už dvanásty rok. Týždenne ho navštevuje až  400 rekreačných 

športovcov             foto: M. Novák
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FLÓRA Bratislava 2006
 V dňoch 26. apríla - 30. apríla 2006 sa v bra-
tislavskej Inchebe-Expo konal medzinárodný 
veľtrh kvetín, 27. ročník 

FLÓRA Bratislava.
 A vďaka dohode starostu mestskej časti Ri-
charda Frimmela s riaditeľom veľtrhu Andre-
jom Kullom sa podujatia zúčastnilo 316 členov 
novomestských klubov dôchodcov zadarmo.

 Dôchodcovia tak mali tak možnosť obdivo-
vať rezané i črepníkové rastliny, okrasné dre-
viny, semená, keramiku, fontány, dekoračný 
materiál, prípravky na ošetrovanie rastlín, 
drobnú mechanizáciu, záhradné stavby, od-
bornú literatúru a s tým súvisiaci sortiment.
Na ich otázky týkajúce sa starostlivosti o zeleň, 
polievania, miesta výsadby, nárokov na pes-
tovanie, ochotne odpovedali nielen v pora-
denskom centre, ale i každý predajca sám.
 Súčasťou programu veľtrhu bola súťaž
vo viazaní a aranžovaní kvetov, o najkrajšiu
expozíciu, seminár o zeleni.
 Väčšina našich novomestských starkých sa 
zaujímala predovšetkým o kvetinky, ktorými 

si môžu skrášliť balkóny, okná svo-
jich príbytkov, alebo o kvalitu a dru-
hy cibúľ, podzemkov, osiva, mladých 
rastliniek do záhradky. Pristavovali
sa najmä pri muškátoch, fuksiách, 
cíniach, šalviách, miniružiach, aksa-
mietniciach, známych odpudzova-
ním hmyzu, zorniciach, hortenziách, 
plamienkoch, či levanduliach a bylin-
kách, ktoré nielen rozvoňajú vzduch, 
ale sú prospešné i do jedál - bazalka, 
rozmarín, yzop, majoránka, jablčník, 
zázvor. 
 Na tohtoročnej Flóre sa uskutočnila prvá 
verejná aukcia stromčeka pochádzajúceho 
z čias dinosaura, „Wollemi pine“, ktorý bol 
symbolom tohtoročného veľtrhu kvetín. Ten-
to strom patrí do 200 miliónov rokov starej 
čeľade araukáriovitých. Objavili ho v r. 1994
v Austrálii, v dažďovej rokline Národného par-
ku Wollemi v Blue Montains. Do Európy sa
dostalo 59 originálnych rastlín, z toho 10
pre Slovensko, Česko a Maďarsko. Suma, zís-
kaná za štyri stromčeky - 545 tisíc korún - bude 
použitá na dobročinné účely a na program
záchrany tohto unikátneho stromu.

 Starosta Nového Mesta Richard Frimmel 
venoval Čestnú cenu pre slovenskú firmu 
Slovkvet, ktorá sa zaoberá predovšetkým pes-
tovaním nádherných gerbier, a ako prezradil 
Branislav Oremus, v tomto roku začali aj s vý-
sadbou ruží.

Valéria Reháčková

FLÓRU Bratislava 2006 si 316 novomestských 

dôchodcov mohlo pozrieť zadarmo

foto: M. Novák

Polus City Center – projekt Pre naše deti 

Cigarety a fajčenie predstavujú pre organiz-
mus zvýšené riziko srdcových a dýchacích 
chorôb, rakovinu hrtana, žalúdka, rovnako aj 
niektoré formy leukémie. Takmer nikdy nie je 
neskoro vzdať sa cigariet, najlepšie je však 
nikdy nezačať.

Celosvetové a bohužiaľ aj slovenské štatistiky 
alarmujú, že vek, kedy si človek zapáli prvú 
cigaretu, sa rapídne znižuje. Po prvej cigarete 
siahajú už deti na druhom stupni základných 
škôl. Spočiatku len tak z “frajeriny”, neuve-
domujúc si, že na nikotín, túto ľahkú, najroz-
šírenejšiu drogu na svete, vzniká ťažká, celo-
životná závislosť.

Známe bratislavské nákupno–zábavné cen-
trum Polus City Center odštartovalo v ja-
nuári humanitný projekt PRE NAŠE DETI, 
ktorého hlavným cieľom je podpora rozvoja 
detí a mladej generácie v mestskej čas-
ti Bratislava-Nové Mesto. Práve v rámci
tohto projektu sa koná aj preventívno-
vzdelávací program Nefajči! pod zášti-
tou Ligy proti rakovine. Program nená-
silnou a pútavou formou propaguje myš-
lienku života bez tabaku a zameriava sa 
na podporu zdravého životného štýlu
pre deti a tínedžerov.

Cieľom aktivity Nefajči! je predovšetkým 
osveta vo viacerých rovinách. Ide naj-
mä o preventívne vzdelávanie formou 
besied a diskusií v školách alebo v Po-
luse s odborníkmi z Ligy proti rakovi-
ne, ktoré sa konajú pravidelne raz za 
mesiac. 10. februára 2006 bola vyhlásená
výtvarná súťaž, ktorej hlavnou témou je škod-
livosť fajčenia. Z najkrajších a najlepších 
kresieb vytvorených deťmi bude zostavená 

putovná výstava, ktorá sa objaví postup-
ne vo všetkých ôsmich základných školách
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
v máji a októbri sa predstaví širokej verejnosti
v Poluse.  

Detské kresby s touto tematikou budú 
umiestené aj na webovej stránke www.pre-
nasedeti.polus.sk. Každý návštevník sa tak 
môže aktívne zapojiť do hlasovania o najlep-
šie práce. Ak zároveň vyplní jednoduchý
vedomostný test o škodlivosti cigariet a faj-
čenia, bude zaradený do žrebovania o hod-
notnú cenu, a tou je preventívna lekárska
prehliadka pre celú (4-člennú) rodinu.

Z najlepších výtvarných prác bude zostave-
ný a vydaný kalendár na rok 2007, peňaž-
né prostriedky získané z jeho predaja budú
použité, ako inak, na boj proti fajčeniu.

Dňa 10. februára 2006 bola v rámci humanitné-

ho projektu PRE NAŠE DETI vyhlásená výtvarná 
súťaž, ktorej hlavnou  témou je škodlivosť fajče-

nia. Najkrajšie práce zhrnuté do putovnej výsta-

vy sa predstavia širokej verejnosti aj v Poluse

Nefajči!

Členovia klubov dôchodcov 
si prezreli Bratislavu z ma-

lého vláčika
Hneď 1. mája sa stretlo prvých 30 starších oby-
vateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
na Hlavnom námestí, aby si v rámci cesty ma-
lým vláčikom prezreli pamätihodnosti starej 
Bratislavy.
Toto podujatie, podobne ako vlani, pripravilo na 
podnet starostu Richarda Frimmela oddelenie 
bytové a sociálnych služieb miestneho úrodu. 
Do 12 mája absolvovali podobnú prehliadku 
členovia klubov dôchodcov mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto ešte 5-krát.
Stanovisko starších bolo jednoznačné – bolo
to fajn, pretože Bratislava opeknela a mnohí 
spoznali jej históriu takto vlastne po prvýkrát. 
A ešte poznamenali – škoda, že tento projekt 
spoznávania nemajú šancu absolvovať aj ich 
priatelia z iných mestských častí hlavného mes-
ta Slovenskej republiky.

Dušan Jahelka

Voľby do NR SR  
Na bezplatné vylepovanie volebných plagátov 
21 dní pred voľbami do NR SR 17. 6. 2006 sú 
určené reklamné a propagačné valce ozna-
čené textom „Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto“ umiestnené v lokalitách: Športová hala 
Pasienky (križovatka Trnavská – Bajkalská), 
Biely kríž (nám. Biely kríž - predajňa potravín), 
Kramáre (križovatka Magurská - Stromová),
Račianske mýto (zastávka MHD), Račianska 
(pri predajni potravín Pokrok), Račianska (pri le-
kárni Teplická), Račianska (Gaštanový hájik), 
Trnavské mýto (pred Tržnicou), Trnavské mýto 
(za Tržnicou), Kramáre (pred vstupom do NsP 
L. Dérera), Olbrachtova (vstup do Mierovej
kolónie), Koliba (Bellova), Kukučínova (pri OD 
Slimák), Nobelova (pri objekte Istrochem).

Ostatné bilboardové plochy a reklamné plochy 
na základe vzájomnej dohody kandidujúcich 
subjektov s ich prevádzkovateľom.
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Upozornenie na znečistenie lokality
Koncom marca 2006 prišiel na miestny úrad list, v ktorom obyvateľ poukázal na niektoré 
nedostatky, týkajúce sa nečistoty v lokalite Sibírskej ulice. Nakoľko neuviedol svoju adresu
a podpis je nečitateľný, rozhodli sme sa, že odpoveď na jeho list uverejníme v Hlase Nového 
Mesta.
Na základe upozornenia pracovníci úradu prešetrili stav a zistili, že nečistota sa nachádza 
na vnútroblokovej zeleni pri bytovom dome na Sibírskej ulici 36 – 42. Dôvodom znečiste-
nia je najmä kontajnerové stojisko, kde je väčší počet zberných nádob, ktoré často nie sú 
zatvorené a pri súčasných poveternostných podmienkach nie je možné zabezpečiť ne-
ustálu čistotu. Zároveň sme zistili, že ochranca čistoty, ktorý má na starosti túto časť, má
rozsiahly rajón, preto došlo k zmene rozdelenia rajónov. Ostatné nedostatky sa budú po-
stupne riešiť a odstraňovať.

Čistenie jazera Kuchajda
Ako každý rok prebiehalo na Kuchajde veľké čistenie. Posledný aprílový víkend potápači
z Klubu športových potápačov OCTOPUS na základe objednávky mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto čistili jazero a jeho okolie od rôzneho odpadu, ktorý sa tu nazbieral počas celé-
ho roka. Odpad ukladali do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré pristavil EKO-podnik VPS.
Dôvodom čistenia je bezpečnosť kúpajúcich sa. Aby nedošlo k úrazu počas kúpacej sezóny. 
V jazere sa našiel rôzny odpad, pri móle boli utopené odpadové koše, nákupné vozíky a 
napríklad aj gril. Zároveň potápači vyzbierali po celom obvode jazera asi do 5 m od brehu 
sklenené črepiny.

Ochrancovia čistoty
Dňa 19. 4. 2006 sa na miestnom úrade stretli ochrancovia čistoty s vedúcim oddelenia ve-
rejného poriadku Ing. Svetlovským a s vedúcou referátu životného prostredia Ing. Kamhiye-
hovou, aby vyhodnotili čistotu územia mestskej časti BNM za január až apríl 2006.
V mestskej časti pracuje v súčasnosti 18 ochrancov čistoty. Pracovníci konštatovali, že
po zimnom období je viac nečistoty v území ako je zvykom, a preto vyzvali ochrancov
na intenzívnejšie čistenie. Zároveň vyjadrili spokojnosť s čistotou niektorých rajónov, napr.
na Višňovej ulici, v Mierovej kolónii, v okolí Miestneho úradu a na Riazanskej ulici.

M. Kamhiyehová

Zápis do knihy cti

Dňa 4. mája 2006

v Zrkadlovej sále Pri-

maciálneho paláca 

prijal prezident Slo-

venskej republiky 

Ivan Gašparovič ria-

diteľku Slovenského 

územného spolku 

Slovenského Červe-

ného kríža Bratislava 

III. Soňu Kročilovú.

Na základe rozhodnutia Výkonnej rady SČK 

pri príležitosti Svetového dňa Červeného 

kríža a Červeného polmesiaca jej odovzdal

významné ocenenie.

Toto ocenenie udelené aj pri príležitosti

jej významného životného jubilea získala

za dlhoročnú záslužnú, mimoriadne obetavú 

prácu v prospech hnutia Slovenského Čer-

veného kríža, v prospech zdravia a života

človeka.

Všetkých ocenených pri tejto príležitosti prijal 

prezident SR aj v Prezidentskom paláci.

V. Reháčková

LÚČNICA - opäť doma
Umelecký súbor Lúčnica vystupuje pravidelne  v mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto v Istropolise. Tentokrát zvolil netradičný priestor.
Na čo sa môžeme tešiť, nám prezradil Ing. Július Jackuliak, manažér 
súboru:
„Lúčnica sa predstaví bratislavskému publiku 7. júna 2006 v Sibamac 
aréne NTC. Atmosféra veľkých hál je nenapodobiteľná a 3500 divákov 
nahradí výhody divadelných sál a kultúrnych domov. Hlavným dôvo-
dom však je, že sme chceli ukázať predstavenie Lúčnice detskému
divákovi, ktorý má obmedzenú možnosť prísť na večerné predstavenie. 
Sme veľmi radi, že sa starosta MČ BNM pán Richard Frimmel nadchol 
myšlienkou pozvať na predstavenie deti všetkých škôl NM bezplatne
a prisľúbil spoluprácu a podporu. Takže o 11.00 bude hrať Lúčnica
pre deti MČ a o 19.00 pre dospelú verejnosť.“

� Lúčnica sa v apríli vrátila z ázijského turné. Ako reagovalo na slo-
venské ľudové umenie, tance, spev, hudbu, kroje i choreografiu chlad-
nejšie čínske publikum?
� Číňania sú tradične zdržanlivejší vo vonkajších prejavoch, a aj keď 
sa im predstavenie páči, nedávajú to veľmi najavo. O to väčšie bolo 
naše prekvapenie, keď potlesky po predstavení boli skoro ako na Slo-
vensku a o výkriky nadšenia nebolo núdze. Znalci domácich pomerov 
nám vraveli, že je to výnimočné a že napríklad v Macau ešte nevideli 
väčší potlesk.

� Súbor absolvuje na Slovensku a v Českej republike takmer 30 vy-
stúpení.
� Lúčnica tradične cestuje za svojimi divákmi po celom Slovensku.
Prídeme do veľkých miest, ako je Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, 
Prešov, ale aj do Vranova, Námestova či Medzilaboriec. Aj preto sa
pri nedávnom prieskume vyjadrilo takmer 95 % opýtaných, že Lúčnicu 
poznajú a sú na ňu, ako predstaviteľku národnej kultúry, hrdí.

� Ste manažérom umeleckého súboru. Aký je z vášho pohľadu záujem 
súčasnej mladej generácie o „národné dedičstvo“- ľudový tanec a spev. 
Je z čoho vyberať? Akú má slovenská ľudová kultúra perspektívu?
� Po zmene v 89. roku mnohí predpovedali zánik záujmu mladej
generácie o tradície a folklór. K nám do Lúčnice prichádzajú ľudia
z celého Slovenska a záujem sa nezmenšil. Samozrejme, mladí ľudia 
majú väčšie možnosti doma i v zahraničí, ale záujem o tradície stále 
je, a myslím si, že aj naďalej bude. Je to to, čo nás v globálnom svete 
odlišuje, čím sme zaujímaví a čím vo svete vieme zaujať.

� Program Lúčnice je vždy vysoko profesionálne pripravený, vždy
prekvapí niečím novým. Na čo sa diváci môžu tešiť tentoraz?
� Prof. Štefan Nosáľ zostavil program „Hra a svadba“ z dynamických 
i lyrických tancov mnohých regiónov Slovenska. V druhej časti progra-
mu diváci „prežijú“ podpoliansku svadbu so všetkým, čo k nej patrí.

� O dva roky oslávi Lúčnica 60. výročie založenia. Pri tomto významnom 
jubileu plánujete niečo nové, alebo sa opriete o najúspešnejšie progra-
my zo svojho repertoáru? 
� Určite k 60. výročiu pripravíme nový program, ktorý bude zodpove-
dať tomuto krásnemu jubileu. Ešte predtým, v januári 2007, však pripra-
vujeme krásny program k 80. narodeninám Prof. Nosáľa, ktorý by sa 
mal hrať v novom Národnom divadle.

� V akom termíne sa vystúpenie pre verejnosť v NTC bude konať a  kde 
si môžu záujemci zakúpiť vstupenky ?
� Posledných asi 300 vstupeniek je k dispozícii v sieti ticketportal
alebo priamo v Lúčnici na Štúrovej ulici 6.

Za rozhovor ďakuje Valéria Reháčková

Lúčnica sa predstaví bratislavskému publiku 7. júna 2006 v Siba-

mac aréne NTC, a to dopoludnia detskému divákovi a večer budú

jej členovia hrať, tancovať a spievať pre dospelých
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Rybárska súťaž detí – Zlatý blyskáč
Centrum voľného času detí a mládeže na Hlinickej ulici v spolupráci 
s miestnou organizáciou slovenského rybárskeho zväzu a s Miest-
nym úradom BNM zorganizovali rybársku súťaž detí pod tradičným 
názvom Zlatý blyskáč. Uskutočnila sa 6. mája 2006 za slnečného po-
časia na Vajnorskom jazere. Rozhodcovia sledovali priebeh lovu 50 
pretekárov. Boli medzi nimi aj žiaci škôl v pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto. Deťom sa podarilo uloviť spolu 75 kaprov.
Cenu víťazom venoval Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto a občer-
stvenie zabezpečila miestna organizácia rybárskeho zväzu.

Adrana Pavlikovská

Uhádnete kto je napätejší? Malý

súťažiaci, alebo jeho otecko?

foto: M. Novák

Tak, tomu sa po-

vie KAPOR!

foto: M. Novák

Vyhodnotenie súťaže žiakov ŠKD
– orientačný beh
Novozaradená súťaž žiakov ŠKD sa uskutočnila 25. 4. 2006 v Zá-
kladnej škole s materskou školou Jeséniova. Na  súťaži sa zúčast-
nili 4-členné družstvá tretiakov a štvrtákov zo všetkých škôl mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto.
Počas súťaže si žiaci zmerali fyzickú zdatnosť a súčasne predviedli
aj svoju vedomostnú úroveň.
Organizátori vhodne využili prírodu v okolí školy a úlohy súťaže 
skĺbili s prebratým učivom z prírodovedy. Súťaž poskytla aj pohľad
do práce ŠKD. 
Všetky družstvá získali diplomy a pekné ceny od mestskej časti
Bratislava-Nové mesto a od usporiadajúcej školy.
Umiestnenie:
1. miesto: ŠKD pri ZŠ s MŠ Jeséniova
2. miesto: ŠKD pri ZŠ s MŠ Česká
3. miesto: ŠKD pri ZŠ Kalinčiakova
Víťazom blahoželáme.

M. Eliášová

Kultúrne všeličo z Kramárov
Veselou komédiou pre deti „Ako sa po zime Zajačkovci rozjarili“
sme otvorili apríl. Rozprávkový príbeh o Veľkej noci bol výzvou
pre nás všetkých, aby sme sa na seba usmiali. Šibi, ryby... zaznelo
v úvode veľkonočného programu pre deti zo ZŠ Cádrova. V zvyko-
slovnom pásme sa predstavil detský folklórny súbor Čečinka. Sú-
ťažilo aj detské obecenstvo, a to v maľovaní vajíčok, recitovaní rie-
kaniek. Svojimi výkonmi rozosmiali aj spolužiakov.
Stretnutie s Marcelou Laiferovou zaujalo návštevníčky Domu kultúry.
Pripravili sme aj predstavenie Divadla jedného herca. V monodráme 
Pre tú bláznivú Pavlínu sa predstavila popredná divadelná herečka 
Viera Strnisková. Jej divadelné stvárnenie hlavnej postavy zane-
chalo v prítomných hlboký umelecký zážitok.
Záver mesiaca patril 86. Poetickému štúdiu. Tu sme oslávili dve výro-
čia. V znamení pätnástky sa nieslo založenie populárneho časopisu 
Teleplus ako aj vznik Poetického štúdia.

Viera Janáčová

10. výročie Dňa narcisov
Už piaty raz sme sa aj my, žiaci ZŠ s MŠ na Sibírskej ulici, zapo-
jili do akcie Ligy proti rakovine. Štyri žiačky, dobrovoľníčky,
pod vedením pani učiteľky Hopkovej oslovovali nielen žiakov a 
zamestnancov našej školy a oboch materských škôl, ale aj oko-
loidúcich a navštívili aj pracovisko neďaleko sídliacej polície.
Všetci oslovení mali pochopenie pre akciu a okrem jedného prí-
padu (mladý muž) ochotne prispeli. Celkovo sme vyzbierali
6632,- Sk.
K vydarenému priebehu akcie prispelo aj pekné počasie, ktoré
žltej farbe narcisu, symbolu akcie, dalo vyniknúť vo svojich lúčoch.

Žiaci ZŠ s MŠ Sibírska

POĎAKOVANIA
Vážený pán starosta,

dovoľte mi, aby som Vám v mene detí i pracovníkov Materskej školy 

Na Revíne poďakovala za finančnú pomoc, vďaka ktorej sa vylep-

šila bezpečnosť i estetický vzhľad našej materskej školy, čo ocenili 

i pedagógovia zo zahraničia – Čiech, Bulharska, Francúzska a Špa-

nielska, ktorí nás v rámci projektu SOCRATES navštívili v minulých 

dňoch. 

Ešte raz Vám srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

Eva Adamková, zástupkyňa pre MŠ

Vážený pán starosta,

dovoľte mi podeliť sa s Vami o príjemné pocity z víťazstva na 1. roč-

níku Tatra banka City Marathonu, ktorý sa konal 2. apríla 2006

v Bratislave. Nakoľko som obyvateľkou mestskej časti Nové Mesto, 

domnievam sa, že moje víťazstvo nie je len mojou pýchou, ale aj 

pýchou našej mestskej časti. Verím, že môj úspech prispeje k ší-

reniu dobrého mena lokality, v ktorej žijem, a súčasne povzbudí aj 

ostatných obyvateľov k pohybovej aktivite. Myslím, že v našej mest-

skej časti sú vytvorené optimálne podmienky na športovanie, čoho 

dôkazom sú viaceré športové úspechy v rôznych športových odvet-

viach. Rovnako potešiteľné je, že športovaniu sa venujú takmer všet-

ky vekové skupiny. Nemalý podiel na tom má i miestny úrad vďaka 

neustálemu rozširovaniu športovísk.

Verím, že i napriek výstavbe viacerých administratívnych a byto-

vých priestorov si MČ NM zachová tento trend a úspešných špor-

tovcov bude pribúdať.

S úctou Andrea Berešová

od: Mestské lesy v Bratislave
komu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Touto cestou by sme sa vám chceli úprimne poďakovať za spolu-

prácu a úspešné zvládnutie akcie Bratislava pre všetkých, konanej 

23. apríla 2006, na ktorej ste sa aj vy podieľali umožnením bezplat-

ného využívania vášho zariadenia– lanovky Železná studienka – Kam-

zík.

Veríme, že i napriek enormnému množstvu návštevníkov Lesoparku, 

ktorí si vyžadovali zvýšené úsilie vašich zamestnancov, sa aj na bu-

dúci rok podarí túto významnú akciu zopakovať.

S úctou

Ing. Vladimír Kutka, riaditeľ organizácie Mestské lesy v Bratislave
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Formula na Vajnorskej
V tomto roku si pripomíname 100. výročie prvej Grand Prix moder-

ného veku, ktorá sa uskutočnila v roku 1906 na okruhu vo francúz-

skom Le Mans. Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto v spoluprá-

ci s F1 klubom sa rozhodlo toto výročie pripomenúť výstavou ma-

pujúcou históriu a súčasnosť motoristického športu. Uskutočnila sa

v dňoch 20. až 29. mája 2006. Záštitu nad podujatím prevzal sta-

rosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel. Na ver-

nisáži sa zúčastnili poprední slovenskí automobiloví pretekári Jozef 

Stedenič, Andy Studenič, Miroslav Konôpka, ktorí zapožičali svoje 

prilby a overaly. Výstavu otváral prezident SAMŠ, veteránista a aktív-

ny pretekár D. Koblíšek. Najlepší motocyklový pretekár 20. storočia 

Peter Baláž predstavil svoju Yamahu TZ 350, s ktorou v 70. rokoch 

úspešne reprezentoval na tratiach majstrovstiev sveta.

Najväčším exponátom bol monopost F1 Jordan Honda EJ 110 za-

požičaný klubom F1, podobne ako prilby a kombinézy Fernanda 

Alonsa, Rubensa Barichella a Hainza-Haralda Frentzena.

Jednotlivé historické obdobia boli dokumentované najmä model-

mi pretekárskych automobilov od najlepších svetových výrobcov. 

Najstaršie obdobie dokreslil historický volant, kukla a okuliare Kon-

štantína Nikitina z bratislavského Classic Car Clubu. Obrovským

prínosom pre výstavu boli originálne tlačoviny z roku 1931 a pla-

gáty z Veľkej ceny ČSR 1949 a Piešťanských pretekov 1952, ktoré 

nezištne priniesol nestor slovenského veteránskeho hnutia Vojtech

Anderle z Piešťan.

Umeleckú hodnotuvýstavy zdôraznili olejomaľby Petra Eisenreicha

a fotografie Martina Trenklera. Podľa vyjadrení v knihe návštev

výstava splnila svoj účel. Stretla sa s pozitívnou odozvou u všet-

kých vekových skupín.

Michal Beneš

Opäť ako poďakovanie – KULTÚRA
Tento spôsob volí starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ri-
chard Frimmel už niekoľko rokov.
Aj tentoraz pozval na divadelné predstavenie do divadla Nová scéna 
hostí, ktorí zaplnili celé 600 miestne hľadisko.
V sobotu 22. apríla 2006 týmto spôsobom opäť poďakoval za dobrú 
spoluprácu a podporu v uplynulom roku novomestskej samospráve. 
Poslancom miestneho zastupiteľstva, pracovníkom miestneho úradu, 
členom klubov dôchodcov a hosťom z rôznych oblastí spoločen-
ského života, ktorí Novému Mestu preukazovali podporu kvalitne
a odborne vykonanou prácou alebo finančnými prostriedkami urče-
nými predovšetkým na sociálne a kultúrne účely.
Muzikál poľských autorov (Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej)
tentoraz ako koprodukčný projekt divadla Nová scéna a Sľuk-u
Na skle maľované v choreografii a réžii Jána Ďurovčíka je príťažli-
vý novým javiskovým spracovaním. Je mimoriadnym darom, ktorý 
slovenskému divákovi okrem umeleckého zážitku má čo povedať
i z hľadiska kultúry a dejín.

Valéria Reháčková

V sobotu 22. apríla 

2006 privítala Nová 

scéna divákov, ktorí 

prijali pozvanie sta-

rostu Nového Mesta 

Richarda Frimmela na 

predstavenie muzikálu 

Na skle maľované

foto: M. Novák

Spokojné publikum 

potleskom držalo 

hercov a taneční-

kov na scéne

foto: M. Novák

ŠKOLSTVO

Metodický deň učiteľov
Dňa 12. 4. 2006 sa učitelia základných škôl mestskej časti Bratisla-

va-Nové Mesto zúčastnili metodického dňa, ktorého náplňou bola

návšteva manufaktúry na výrobu ručného papiera a prehliadka

rodného domu M. R. Štefánika v Košariskách.

Naša cesta viedla do malej obce Prietrž, ktorá sa nachádza v ma-

lebnom prostredí myjavských kopaníc. Tu nám podali podrobný a 

pútavý výklad o zariadení na výrobu ručného papiera, o príprave

materiálu, lisovaní, sušení a celom technologickom procese. Hlav-

nou surovinou na výrobu ručného papiera je ľan a bavlna.

Ďalšia zastávka bola v neďalekých Košariskách, kde sa nachádza 

rodný dom M. R. Štefánika. Expozícia nám symbolicky sprítomnila 

historickú osobnosť našich dejín. Oboznámili sme sa s množstvom 

informnácií o jeho živote od narodenia až po tragickú smrť. V jeho 

rodnom dome, evanjelickej fare, sa nachádza takmer 200 osobných 

pamiatok od nábytku cez umelecké diela až po odevy. Expozícia je 

obohatená o novú projektovú miestnosť sprístupňujúcu dokumenty

a fotografie z jednotlivých životných období Štefánikovho života.

Záver metodického dňa sa skončil prehliadkou svetoznámeho kú-

peľného mesta Piešťany.

Renáta Dvončová
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na jún 2006

� Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
 tel. èíslo: 4437 3771

Inzercia

 1. 6. 9.00 h Deň deťom na Kuchajde, dopoludnie plné pohy-
     bu, súťaží, zábavy, záujmových aktivít pre deti MŠ, 
     ZŠ... mestskej časti  BNM
 1. – 4. 6.  IX. Medzinárodný festival detských folklórnych sú 
     borov v Bratislave
 3. 6. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH Trnavan, podu-
     jatie pre milovníkov dobrej dychovej hudby,
     pre všetky generácie
 6. 6. 17.00 h Projekt zdravia
10. 6.  10.00 h  Čaj o piatej s HS EXE, tanečné podujatie
     pri sviečkach, hudbe 60. – 90. rokov spojené
     so žrebovaním vstupeniek o zaujímavé ceny.
17. 6.    VOĽBY
17. 6. 14.00 h Otvorenie kultúrneho leta 2006 na Kuchajde,  
     podujatie pod patronátom starostu mestskej časti  
     BNM s bohatým kultúrnym programom, ohňo-
     strojom, tanečnou zábavou až do 24.00 h
24. 6. 15.00 h Diskohrátky s Jarkou, podujatie pre deti organi-
     zované v spolupráci s Rádio SiTy
24. 6.  17.00 h Tancujeme pri jazere, tanečná zábava pre mla-
     dých i starších s HS COLOR

Výstavy
 6. – 16. 6. Tvorivou výtvarnou aktivitou proti drogám
     – výstava najlepších výtvarných prác abso-
     ventov ZUŠ Hálkova. Vernisáž 6. 6. o 17.00 h v galérii
     SK BNM Vajnorská 21

Návštevný čas: po – pia od 14.00 h do 18.00 h

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ):
 3. 6.  8.00 h – 12.00 h
   VSZ vyznamenaní, starých fotografií, telefónnych kariet  
   etikiet, filatélie, mincí, medailí 
10. 6. 8.00.h – 12.00 h
   VSZ železničných, automobilových, lodných a leteckých 
   modelov

Služby
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, pre-
zentácie... (sála/350 miest, učebne/20 miest, predsobášna sieň/40 
miest, galéria,...). 
Výroba reklamy: od vizitiek po transparenty vrátane grafických 
návrhov.

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148
 7. 6. 10.00 h ELA HOP! – organizované podujatie pre deti
     MŠ Revín, MŠ Cádrova, ZŠ Cádrova pri príležitosti 
     Týždňa detskej radosti, na pozvánky
 7. 6. 17.00 h Klub Venuša, pravidelné stretnutie členiek Ligy 
     proti rakovine
13. 6. 10.00 h  Diskoparáda šaša Maroša – organizované pred-
     stavenie v MŠ na Cádrovej ulici
17. 6.    VOĽBY
19. 6. 19.00 h 87. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sar-
     vašom – Na cestách poľných
21. 6. 17.00 h Klub Venuša, pravidelné stretnutie členiek Ligy 
     proti rakovine
24. 6.  16.00 h Stretnutie s Elou a Hopom – Keď mama nie je
     doma – vyhodnotenie súťaže Super divák

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

Služby
Prenájom priestorov na prezentácie, semináre, spoločenské po-
sedenia... (sála, učebne), cena podľa dohody.

� Osvetové stredisko Ovručská 5, tel. číslo: 4425 2840
21. 6.  16.00 h Záverečný koncert hudobného kurzu - spev

� Predám, dám do dlhodobého prenájmu garáž na Zátiší.
  Tel. číslo: 44 37 28 79 – volať po 19.00 h.

� Oprava TV: OTF, OVP Tesla u zákazníka. Tel. číslo: 02/44 25 53 69,  
  0903 356 466

� Predám hrobové miesto s pomníkom na Martinskom cintoríne
  a železnú mrežu 2 x 1 m. Tel. číslo: 44 25 04 22

� Pedikúra, mokrá, suchá, depilácia, parafínové zábaly, nastreľo-
  vanie náušníc. ZORA CENTRUM, Vajnorská 98/H.
  Tel. číslo: 0907 73 00 99, 0911 88 22 20

� Nový fotoateliér PEKNAFOTKA na Kramároch, Ladzianskeho 10   
  vám ponúka služby:
 -  svadby, portréty, booky a iné
 - albumy, rámčeky, filmy,
 - vaše fotografie zhotovíme do 24 hodín
 Otvárací čas: po – pia: 11.00 h – 18.00 h
     so – ne: na objednávku

� HIGH CARE STUDIO
Krása, zdravie, prevencia
- Diferencované ošetrenie celulitídy
- Odbúravanie nadbytočného tuku
- Detoxikácia organizmu
- Spevňovanie pokožky, vyhladenie vrások
- Modelácia a spevnenie poprsia
Nobelova 34 (poliklinika pri Istrocheme), BA
Otvorené: po – pia: od 10.00 h do 18.00 h
Kontakt: 0905 333 687

� Predám nové kolieskové korčule č. 38 s plastovým skeletom
  na rekreačné korčuľovanie; značka CHAMP. Cena 500,- Sk.
  Kontakt: 0903 709 565

� Mladá rodina kúpi stavebný pozemok alebo rodinný dom v Rači,   
  Dúbravke, Lamači, Záh. Bystrici. Tel. číslo: 0903 709 565

� PIZZA-BISTRO-REŠTAURÁCIA GRANÁT na Pluhovej ul. 2/A
  vás pozýva na dobrú slovenskú kuchyňu s príjemnou obsluhou.
  Otvorené denne: 10.00 h – 22.00 h.
  Kontakt: 0911 489 589, 0905 489 589
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