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Z obsahu dne�ného èísla:

2006

l  Bratislavskí starostovia si stoja za svojím názorom
l Ako je to s platobnými výmermi na daò z nehnute¾ností?

Roèník XIV. NOVINY OBYVATE¼OV MESTSKEJ ÈASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO    Èíslo 5/2006

1. máj � Sviatok práce (deò pracovného pokoja)
4. máj � Výroèie úmrtia M. R. �tefánika (1919)

8. máj � Deò ví�azstva nad fa�izmom (deò pracovného pokoja)
14. máj � Deò matiek

Prvý náznak spolupráce
Dòa 31. marca 2006 sa v mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto
stretli zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja � pred-
seda Vladimír Bajan a predseda dopravnej komisie VÚC Alexander
Rozin - so starostami bratislavských mestských èastí. Takéto
stretnutie zástupcov mestskej samosprávy a samosprávy vy��ieho
územného celku sa uskutoènilo od vzniku VÚC po prvý raz.
Témou rozhovorov boli mimoriadne záva�né následky, ktoré
na v�etkých komunikáciách v mestských èastiach i v celom Bratislav-
skom kraji zanechala tohtoroèná výnimoène nepriaznivá zima.
Mnohé cesty III. a IV. triedy, o ktoré sa starajú mestské èasti, sú v de-
zolátnom stave, v mnohých prípadoch nebude postaèujúce len
zalia� výtlky, ale bude potrebné vymeni� celý povrch vozovky. Fi-
nanèné prostriedky v rozpoètoch na rekon�trukcie na rok 2006
nepostaèujú.
Prítomní sa zhodli na tom, �e �a�ko po�kodené komunikácie
je potrebné opravova� u� teraz, a �e prínosom v tomto smere mô�e
by� v záujme v�etkých obèanov solidarita.
Budeme zva�ova�, kde mô�eme pomôc� � uviedli Vladimír Bajan
i Alexander Rozin. Akú formu a rozsah nadobudne spolupráca
medzi Vy��ím územným celkom a Bratislavou, jej mestskými èas�a-
mi, rozhodne zastupite¾stvo samosprávneho kraja.
Prvý krok v mo�nej spolupráci sa urobil v týchto dòoch.

Valéria Reháèková

Tohtoroèná zima nám naplno ukázala, kto je tu, na Zemi, pánom. Dlhá,
tuhá, nepríjemná. A s tým súvisiaca spotreba energie, ktorá sa pre-
mietne do finanèných nákladov. Mnohé strechy pre�li mimoriadne
za�a�kávacou skú�kou, niektoré z nich nevydr�ali. Na��astie sa to
u nás zaobi�lo bez strát na �ivotoch. Ale rozvodnené rieky si u� svoje
obete na�li.
Príroda je v�ak mocná a pred ve¾konoènými sviatkami nám ukázala
svoju príjemnej�iu tvár. Zaèala sa prebúdza�. Slnko vytiahlo ¾udí von,
do lesov a záhrad. Puèiaca zeleò mladej trávy, nalievajúce sa pú-
èiky bahniatok, èere�ní a jabloní nám zlep�ili náladu. Ani ja som ne-
odolal vábeniu jari a vybral som sa do záhrady. Neprekvapili
ma srnkami obhryzené mladé ovocné stromèeky, skôr susedka, ktorá
v�dy mala prvá zasiate, zasadené. A bola na to nále�ite hrdá. Tento-
raz v�ak akosi �me�kala�. �U� sa mi do toho nechce� � zdôverila sa.
Matka �tyroch detí, ktorá celý �ivot pre�ila v dome so záhradou,
po tohtoroènej �a�kej zime rezignovala. �U� nemám chu� rý¾ova�
u¾ahnutú zem. Chcem odís� niekam preè� � uzavrela. Mo�no je to len
následok dlhých zimných mesiacov, keï denne odhàòala sneh spred
dverí. �Chatoví� susedia sa ve¾mi neukazovali a deti ju chodili pozrie�
len cez víkend. Keï u� bola u syna èi dcéry na náv�teve pridlho, tak
jej radili: �Mama, veï mô�e� ís� k Vierke alebo k Ondrejovi�.
Treba uzna�, �e �ivot je dnes nároèný, a práca si vy�aduje svoje. Ale
ona to tak necíti, hoci chápe. Má len �a�ké srdce. Na svoje deti, na ¾udí.
Trápenie matky málokoho nechá ¾ahostajným. Jej boles� sa nám za-
rýva do srdca, akoby bola na�a.
Vypiplala nás z plienok, batolenia, nádherných prvých jazykolamov
detskej reèi, te�ili sme sa zo spoloène objavenej krásy voòavých
konvaliniek, pomáhala nám pri vytváraní vz�ahov s novými kamarátmi,
prekonali sme spoloène úskalia dospievania, kedy sme jej èasto

dali tvrdo najavo snahu
o vlastnú identitu, súkromie,
a obèas práve pred òou
sme zatvorili dvere.
Dospeli sme. Zdvorilí sme
zaèali by� k iným �enám,
veï aj to nás uèila. Otvori�
dvere v pravú chví¾u ele-
gantnej cudzej dáme,
partnerke, man�elke, kole-
gyniam. Len mame nemu-
síme (?). Ona nás obslú�i,
tak ako je zvyknutá, a ra-
da. Jej staèí kytièka jar-
ných sne�ienok, ne�ná
a krehká. Dr�í ju v zrobe-
nej, trasúcej sa dlani ako
zranené vtáèa. A vodu jej

vymieòa prièasto. To iná �ena, tá je nároènej�ia. Moderná kytica
musí by� ako sa patrí, veï správny mu� ju má zauja� aj �tedros�ou.
Rozi�li sme sa po svete, zalo�ili si svoje rodiny. Ostala sama. V tom
byte, kde nás èasto bolo prive¾a. Kde ju hnevali na�e rozhádzané
topánky, zaprskané umývadlo, neumytý riad, ktorý v�dy, keï za-
volali kamaráti bolo treba �necha� odmoèi��. V tom istom byte dnes
èaká na ná� hlas, na list, na úsmev.
Nauèila nás rodnú reè, nauèila nás láske ku kvetom i k ¾uïom. Tak
nezme�kajme príle�itos� poïakova�. Kým je e�te èas.

Nezabúdajme na òu, práve my - deti, ktorým od srdca v�dy tak ve¾mi
priala. Chodíme po svete, u�ívame si úspech a hektiku. Len netvárme
sa, akoby nám rodisko zov�ednelo. Neh¾adajme cestu spä� a� keï
mamkine slzy rozmoèia atrament. Aby sme neo¾utovali, ako Anne
Jarvisová, ktorá svoju matku poèas �ivota zanedbávala. Príli� ne-
skoro (ale predsa) si svoju chybu uvedomila. A na jej poèes� zaviedla
v roku 1908 vo Filadelfii �Deò matiek�.
Naopak, zahrialo ma pri srdci, keï som pri príle�itosti spoloèných
�ivotných jubileí v Stredisku kultúry na Vajnorskej poèul slová
devä�desiatroènej Novome��anky Aurélie Fürediovej: �Je mi dobre,
lebo dcéra i syn mi pomáhajú, nakupujú, poupratujú. Ja sama si e�te
navarím, napeèiem, aj moju �pecialitku pre celú rodinu - o�kvarkové
pagáèiky a �trúd¾u�. Devä�desiatjedenroèný Emil �utka, ktorý má
s man�elkou Máriou dvoch synov, Pavla (57 r.) a Emila (61), zasa o nej
hovorí: �V�dy nás doma èaká s láskou, dáva nám najavo, �e nás potrebuje.

Deò matiek

Matka. Èo k tomu doda�?
foto: M. Novák Pokraèovanie na strane 2
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Aj v roku 2005 hospodárila novomestská samospráva pozitívne. Cel-

kový výsledok hospodárenia v objeme 7400 tis. Sk - pridelí do re-

zervného fondu (6 mil. 900 tis. Sk) a sociálneho fondu (500 tis. Sk)

- schválilo miestne zastupite¾stvo 11. apríla jednohlasne.

V tejto súvislosti poukázalo na mimoriadne s�a�enú situáciu v hospo-

dárení z dôvodu �tátom nedostatoène financovaného preneseného

výkonu �tátnej správy na samosprávu. Príkladom sú chýbajúce finanè-

né prostriedky - tzv. �prevádzkový dlh� �tátu z r. 2002 na základné �kolstvo

vo vý�ke 5,2 mil. Sk. Tie� �tátne dotácie na výkon stavebného konania

(pracovníkov je menej ako bolo v pôsobnosti �tátnej správy

- z pôvodných 14 delimitovali na samosprávu len 6, museli sme prija�

4 nových) nepostaèujú. Stavebný úrad pôsobí s plnou kompeten-

ciou na katastrálnych územiach Nové Mesto a Vinohrady. Dotáciu

vo vý�ke 1,6 mil. Sk musela samospráva do vý�ky 3,9 mil. Sk vykry�

z vlastného rozpoètu. Naviac v r. 2006 majú by� pracovníci staveb-

ných úradov honorovaní plo�ne pod¾a násobku poètu obyvate¾ov,

nie pod¾a výkonu. �Je to nesprávne, preto�e napr. Nové Zámky, ktoré

majú pribli�ne rovnaký poèet obyvate¾ov, dostanú od �tátu rovnaké
finanèné prostriedky ako mestská èas� Nové Mesto, kde je stavebný

boom. Obèanov v�ak zaujíma len to, kedy budú ma� územné rozhod-
nutie a stavebné povolenie. Tento problém by sa mal dorie�i�

pred prijatím nového stavebného zákona, ktorý je v pripomien-

kovom konaní�- uviedol starosta Richard Frimmel.

Miestne zastupite¾stvo schválilo:
- Návrh úpravy Zásad poskytovania finanèných výpomocí obyva-
te¾om mestskej èasti

- Sie� a organizáciu �kôl a �kolských zariadení v �kolskom roku 2005/

2006 a podporuje zmenu názvu Základnej �koly a materskou �kolou

Jeséniova na pôvodný historický názov �Z� s M�  Koliba�.

Mestská èas� nezru�ila �iadnu zo základných a materských �kôl, ktoré

v r. 2002 prevzala. Zameranie �kôl, spôsob výuky, nadväznos� práce

v M� na Z� je tie� dôvodom rastúceho záujmu �iakov. V ka�dej mater-

skej �kole je výuka cudzieho jazyka, v troch �uòavcova (angliètina),

�ancová (nemèina) a Cádrova (francúz�tina) - denne simultánne
(uèitelia základnej �koly). Vzh¾adom k zvý�eniu záujmu o ly�iarsky

výcvik (príspevok MÈ 1 tis. Sk pre ka�dého �iaka, ktorý ho absolvuje)
98 v r. 2005, 233 v r. 2006, zastupite¾stvo podporí finanèný príspevok

aj v budúcom roku. Poslanci sa zaoberali mo�nos�ou zriadenia

�Strediska zimných �portov� pri Z� s M� Jeséniova. Návrh bude pred-

llo�ený na rokovanie miestneho zastupite¾stva.

Miestne zastupite¾stvo neschválilo
- Prevod bytov v dome �portová è. 5 do vlastníctva nájomcov bytov.

Odkúpením piatich bezbariérových bytov do vlastníctva súèasných

nájomcov by nebolo zaruèené ich perspektívne vyu�ívanie obèanmi

so zdravotným postihnutím, pre ktorých boli postavené. Mestská

èas� pomáha zdravotne postihnutým spoluobèanom (postavenie

predmetného domu, zní�enie nájomného v òom o 30 % v r. 2004,

finanènými výpomocami), ale chce pomáha� aj ïal�ím obèanom

so zdravotným postihnutím. V prípade predaja bezbariérových bytov
do vlastníctva by sa stratil zmysel stavania bytov takéhoto typu.

Valéria Reháèková

Závereèný úèet v Novom
Meste jednohlasne Bez nej by bol ná� �ivot stra�ne prázdny�. Èo k tomu doda�?

Neèakajme na èas, keï u� mame nebudeme chýba�. Lebo tu ne-
bude. Nezabúdajme, �e: �Lep�ie je dobré slovo �ivému, ako drahý
veniec màtvemu�.
Ak to nedoká�eme my, zástupcovia silného mu�ského pokolenia
vyslovi�, vlo�me jej druhú májovú nede¾u spolu s kytièkou do rúk
aj poh¾adnicu s textom: �Zachcelo sa mi �epka�, drahá mama...�.
A ona v�etko pochopí.

Richard Frimmel, starosta

Deò matiek
Pokraèovanie zo strany 2

venovanej na boj proti rakovine sa zapojilo aj Stredisko kultúry
BNM na Vajnorskej ulici. V piatok 7. apríla 2006, na Deò narcisov,
sme do zbierky zapojili 16 �tudentiek Strednej zdru�enej odev-
nej �koly na Tokajíckej ulici, ktoré so �ltými narcismi nav�tívili
organizácie a in�titúcie sídliace v na�ej mestskej èasti. Kvietok
s ve¾kou silou, kvietok ¾udskosti, �ltý narcis, si priplo na kabát ozaj
mno�stvo dobrých ¾udí. �tudentky vyzbierali sumu 28 682,- Sk.
Aj takto sme prispeli na boj proti rakovine.
Ïakujeme.

Margita Krajaèová

Do X. roèníka verejnej finanènej zbierky

�iaci základných �kôl z mestskej èasti Nové Mesto
v rámci projektu Pre na�e deti uvítali v kníhku-
pectve Panta Rhei v Polus City Centre do èita-
te¾ského �ivota novú kni�ku Gabriely Futovej
Lep�í otec v hrsti ako kamo� na streche. Na pre-
zentácii knihy sa okrem autorky zúèastnila
i zástupkyòa starostu MÈ BNM R. Apalovièová
a za vydavate¾stvo Mladé letá L. Soldánová.

Z ïal�ích akcií, ktoré v rámci Mesiaca knihy pripravila Kni�nica
BNM vyberáme:
- stretnutie so spisovate¾om Romanom Bratom � prezentácia

knihy O malom obrovi,
- autorská beseda so spisovate¾kou Gabrielou Futovou,
- stretnutie s prozaièkou Katarínou Habov�tiakovou,
- beseda s Petrom �trelingerom, autorom knihy Kto proti osudu

(o ¼. �túrovi),
- participovanie na recitaènej sú�a�i detí Z� Mokrohájska

�... a báseò spieva�,
- beseda s novinárom a cestovate¾om Antonom Michálkom, auto-

rom cestopisnej knihy A� na koniec sveta,
- beseda na tému peòa�níctva - Vôòa peòazí.

Irena Galátová
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Èo bolo v Mesiaci knihy
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Ako je to s platobnými výmermi
na daò z nehnute¾ností?

Od roku 2005 nie je správcom dane z nehnute¾ností u� mestská èas�,
na ktorej území sa nehnute¾nos� nachádza, ale hlavné mesto SR
Bratislava. Je pravdou, �e v roku 2005 e�te správu dane z nehnute¾ností
pre správcu dane vykonávali jednotlivé mestské èasti Bratislavy,
av�ak od januára 2006 u� i správu dane z nehnute¾ností vykonáva
hlavné mesto. Okrem iného to znamená, �e platobné výmery na daò
z nehnute¾ností daòovníkom na zdaòovacie obdobie roku 2006 u�
bude posiela� hlavné mesto SR Bratislava a samozrejme i to, �e daò
sa bude u� plati� na úèet hlavného mesta, uvedený na platobnom
výmere. Ten daòovníci dostanú najneskôr poèas mája tohto roku.

Preèo toto pí�em? Mnohí sa na na�ich pracovníkov obracajú s otáz-
kou, kedy budeme posiela� platobné výmery, prípadne èi predsa
len nemô�u skutoènosti, týkajúce sa dane z nehnute¾ností, rie�i�
na Miestnom úrade Nové Mesto, alebo preèo tento rok e�te nedos-
tali platobný výmer, keï v�dy sa platila daò (resp. jej prvá splátka)
do 31. marca. Je ve¾a i takých, ktorí nepátrajú ani po platobnom výmere
na tento rok a �pre istotu� daò zaplatia na úèet mestskej èasti, uve-
dený v minulých rokoch na platobnom výmere, alebo takých, ktorí
svoju povinnos� uhrádza� daò z nehnute¾ností ka�dý rok na ten istý
úèet vyrie�ili tým, �e dali stály príkaz na úhradu do svojej banky. Pokia¾
nemajú zmeny, pova�ujú tým vec za vybavenú. No a to je dôvod
tohto upozornenia. Keï�e správu dane z nehnute¾ností u� vykonáva
za nehnute¾nosti, nachádzajúce sa na území celej Bratislavy, hlavné
mesto SR bude aj zasiela� platobné výmery na daò z nehnute¾ností,
a to jeden platobný výmer za v�etky nehnute¾nosti, ktoré príslu�ný da-
òovník vlastní na území celej Bratislavy. Na tomto platobnom výmere
bude tie� uvedené èíslo úètu, na ktorý je potrebné daò zaplati� a
samozrejme i lehota, v ktorej tak daòovník musí urobi�, aby predi�iel
mo�ným sankciám.
Znamená to teda, �e daòovníci, ktorí mali trvalé príkazy na úhradu
dane z nehnute¾ností v banke, prípadne sa rozhodli daò uhradi� u�
v marci po�tovou pouká�kou na úèet mestskej èasti Bratislava-Nové
Mesto, uvedený na platobnom výmere, ktorý dostali v niektorom

z uplynulých rokov, a úhrada na zdaòovací rok 2006 bola u� aj zre-
alizovaná, tak túto úhradu budú musie� rie�i� v súlade so zákonom
SNR è. 511/1990 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskor�ích
predpisov tak, �e po�iadajú mestskú èas� o jej vrátenie a vykonajú
úhradu po obdr�aní platobného výmeru na úèet hlavného mesta.
Na úèet mestskej èasti toti� tento rok mo�no uhrádza� u� iba nedo-
platky za uplynulé roky. Ka�dý daòovník si teda musí dobre overi�,
za ktoré zdaòovacie obdobie daò z nehnute¾ností uhrádza, èi je to daò
na rok 2006, prípadne nedoplatok za rok 2005, èo je potrebné uhra-
di� na úèet hlavného mesta, uvedený na platobnom výmere, ktorým
správca dane vyrubí daò na rok 2006, alebo daò za uplynulé roky (vrá-
tane roku 2004), ktorú treba uhradi� na úèet mestskej èasti, uvedený
na platobnom výmere na príslu�né zdaòovacie obdobie.
Tí, ktorí u� daò na rok 2006 uhradili na úèet mestskej èasti, si mô�u
ihneï po�iada� o jej vrátenie. Mestská èas� daòovníkovi poukázanú
sumu, ak daòovník nemá nedoplatky na miestnych daniach, neod-
kladne vráti. V prípade, �e daòovník mal evidované nedoplatky na da-
niach za uplynulé roky, je uhradená suma v roku 2006 v súlade
so zákonom úhradou nedoplatkov. Ak uhradená èiastka je vy��ia
ako suma evidovaných nedoplatkov, vráti mestská èas� na základe
�iadosti daòovníkovi iba rozdiel uhradenej èiastky a vý�ky nedoplatku,
a to vtedy, ak táto suma presiahne vý�ku 100,- Sk. Ak má daòovník
evidovaný nedoplatok na dani z nehnute¾ností, alebo na inej miestnej
dani, ktorej správu vykonáva mestská èas� Bratislava-Nové Mesto,
alebo na viacerých miestnych daniach spolu vo vý�ke väè�ej ako
uhradená èiastka, daò sa nevráti ani na základe �iadosti daòovníka,
pokryjú sa z uhradenej sumy nedoplatky evidované u príslu�ného
daòovníka za miestne dane. Ak je uhradená èiastka vy��ia ako súèet
nedoplatkov na miestnych daniach, vráti správca miestnych daní
po pokrytí v�etkých nedoplatkov na daniach iba rozdiel medzi uhra-
denou èiastkou a sumou pokrytých nedoplatkov, samozrejme iba
ak táto suma presiahne 100,- Sk.
Zákon toti� umo�òuje iba tento postup. Nie je mo�né úhradu dane
na zdaòovacie obdobie roku 2006, poukázanú na úèet mestskej èasti,
zasla� priamo hlavnému mestu. Akúko¾vek platbu, urèenú na daò,  mo�no
v súlade s ustanovením § 63 zákona o správe daní a poplatkov v znení
neskor�ích predpisov vráti� iba tomu, kto úhradu zrealizoval. A to je
daòovník.     Jana Ondrová
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Magistrát by mal rie�i� celomestské veci a nerozpty¾ova� sa kom-
petenciami, ktoré mô�u, vedia a aj chcú vykonáva� mestské èasti
v prospech Bratislavy - hlavného mesta Slovenska.

Postup prác na novom zákone o Bratislave sa nepochopite¾ne
zdr�uje, a magistrát v tejto veci nedodr�iava vzájomné dohody. Mest-
ské èasti majú ve¾kú trpezlivos�, ale zo strany hlavného mesta  nie je
o prípravu zákona o hlavnom meste záujem - vyslovili názor starosto-
via na výroènej Konferencii Regionálneho zdru�enia mestských èastí
hl. m. SR Bratislavy 24. marca 2006.

Na ostatnej výroènej konferencii v r. 2005 sa kon�tatovalo, �e
vo vrcholných orgánoch �tátu nie je politická vô¾a rokova� o návrhu
zákona o hlavnom meste a jeho postavení ako samostatného samo-
správneho kraja. Dohodli sa s primátorom Bratislavy, �e návrh sa ne-
bude pred vo¾bami do VÚC presadzova�. Preto starostovia po roko-
vaní klubu starostov v decembri 2005 navrhli primátorovi Bratislavy
Andrejovi Ïurkovskému stretnutie v prvej januárovej dekáde tohto
roka, aby spoloène prediskutovali nielen prenos kompetencií z hlav-
ného mesta SR Bratislavy na mestské èasti, ale aby opä� otvorili aj
otázku Zákona o hlavnom meste SR Bratislave. (Pracovnou verziou
návrhu �zákona o hl. m. SR Bratislave�, ktorú pripravila právna sku-
pina zdru�enia sa zaoberalo Regionálne zdru�enie mestských èastí
za úèasti primátora u� 17. decembra 2004, prièom mali záujem pri-
pravi� návrh spoloèný, teda ako jednotný návrh hlavného mesta Bratislavy.)

Keï�e v decembri tohto roka sa budú kona� vo¾by do samosprá-
vy obcí, z iniciatívy mestských èastí starostovia opä� osobne prizvali
primátora hlavného mesta SR Bratislavy Andreja Ïurkovského k spo-
loènej príprave zákona o Bratislave. Pán primátor sa vo veci nového
zákona o Bratislave stretol so starostami v tomto roku 2-krát  a dohodli
sa na zlo�ení pracovnej skupiny pozostávajúcej z dvoch zástupcov
hlavného mesta a z dvoch zástupcov mestských èastí. (Konkrétne:
za magistrát JUDr. Ján Har�ány, vedúci pracovnej skupiny, a Milan
Galanda, za mestské èasti JUDr. Jozef Benedikoviè, JUDr. Franti�ek
Turèány. Pracovná skupina na prípravu zákona o Bratislave sa stretla
dvakrát.

�Zákon o Bratislave má akcentova� postavenie Bratislavy ako hlav-
ného mesta, lebo na rozdiel od ostatných miest Slovenska má jedno-
znaène iné postavenie - je sídlom najvy��ích orgánov �tátu, zahraniè-
ných in�titúcií, je centrom hospodárskeho, kultúrneho, vedeckého,
spoloèenského a politického �ivota, a z toho vyplývajú aj povinnosti
a zodpovednos� za vytváranie adekvátnych podmienok na ich pôsob-
nos�. Táto skutoènos� by mala by� zoh¾adnená vo vyèlenení finanèných
prostriedkov v �tátnom rozpoète. Rovnako daò z príjmu motorových
vozidiel by mala by� príjmom mesta. V�etko, o èo mesto pri�lo, teda
aj finanèné prostriedky (cestná daò, napriek tomu, �e sú to peniaze
na cesty, ktoré má v správe hlavné mesto, napriek tomu, �e motorové
vozidlá evidované v Bratislave jej cesty a �ivotné prostredie za�a-
�ujú najviac) idú na vrub mesta pre malú iniciatívu primátora� - vy-
jadril názor  predseda zdru�enia Richard Frimmel.

Starostovia pova�ujú z tohto h¾adiska prístup primátora Andreja
Ïurkovského za nepochopite¾ný. Nevyu�íva mo�nos� zúèastòova�
sa na rokovaniach vlády SR a predklada� návrhy v záujme hlavného
mesta Slovenska.

�Máme iný názor na riadenie a zabezpeèenie mesta a mestských
èastí�- hovoria starostovia a navrhujú: Skladajme úèty, mesto i mestské
èasti. Èo sa od roku 1990 vykonalo, a ako sa hospodári na bratis-
lavskom magistráte, a ako v mestských èastiach. A pripomínajú:
opakovaná rekon�trukcia Starej tr�nice, prepadnutie finanèných pro-
striedkov v Kreditnej banke, metro - elektrièková tra� z Petr�alky, pre-
pojenie Koliba-Kramáre, opakovaná rekon�trukcia Obchodnej ulice,
opakovaná rekon�trukcia Hlavného námestia, aké kroky urobil primá-
tor pre to, aby Bratislava nepri�la o cestnú daò v sume 900 mil. Sk?

Po vzniku samosprávy v roku 1990 mesto a mestské èasti fungo-
vali celkom dobre. Po nástupe primátora Andreja Ïurkovského sa
zvý�ilo úsilie o centralizáciu moci (pozri dane z nehnute¾ností, spô-
sob zápisu majetku do katastra nehnute¾ností, odmietanie zau�ívanej
formy zápisu mesto - mestská èas�). Daò z nehnute¾ností vyberali
mestské èasti 15 rokov s vysokou vý�a�nos�ou (96 � 98 %), èo na Slo-
vensku nemá obdobu. Napriek tomu, napriek protestom mestských

èastí a napriek tomu, �e zákon dal mo�nos� hlavnému mestu poveri�
touto agendou mestské èasti, mestské zastupite¾stvo rozhodlo, �e
od 1. 1. 2006 museli mestské èasti túto agendu i s delimitovanými
pracovníkmi hlavnému mestu odovzda�.

Je paradoxné, �e na Slovensku sa realizuje decentralizácia, ale
v hlavnom meste SR je to naopak - nezmyselná centralizácia, netaja
u� dlhotrvajúcu nespokojnos� starostovia, ktorí takýto postup pova-
�ujú za úder pod pás.

Pre obèanov Bratislavy ide o ve¾a aj v súvislosti so schva¾ovacím
procesom Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, ktorý pova�ujú sta-
rostovia za ve¾mi zle naèasovaný, spracovanie pripomienok obèanov
za zdåhavé a nerie�ené, a z tohto dôvodu predpokladajú jeho schva¾o-
vanie v Mestskom zastupite¾stve a� na jeseò tohto roka.

Starostovia sa dotkli aj témy úvah o poète mestských èastí a pripo-
menuli, �e bratislavské mestské èasti nevznikli rozèlenením Bratislavy,
ale administratívnym pripojením samostatných obcí, ktoré mali vlastné
obecné úrady (Raèa, Dúbravka, Záhorská Bystrica, Èunovo, Jarovce,
Rusovce, Vajnory, Karlova Ves ...), k Bratislave, a k ich zru�eniu by
sa mali vyjadri�  predov�etkým ich obèania.

Plne podporujeme, aby primátor reprezentoval hlavné mesto SR
Bratislavu a celomestské funkcie. Tak ako je to v�ade na svete - v Ra-
kúsku Viedeò, vo Francúzsku Parí�. V�etko, èo robíme, robíme v pros-
pech hlavného mesta SR Bratislavy. Ale musí to by� obojstranné - mys-
lia si starostovia.

Je jasné, �e spor tu je. Na �ahu je v ka�dom prípade magistrát. Ako
sa v záujme Bratislavèanov k hlavnému mestu postaví, uká�u najbli�-
�ie mesiace. Mestské èasti vytrvalo podávajú pomocnú ruku. U� dlho -
myslia si starostovia.

Valéria Reháèková

Regionálne zdru�enie mestských èastí
Bratislavskí starostovia si stoja

za svojím názorom

Postup prác na novom zákone o Bratislave sa nepochopite¾ne zdr-
�uje, a zo strany magistrátu nie sú v tejto veci dodr�iavané vzájomné
dohody, kon�tatovali 24. marca 2006 starostovia bratislavských mest-
ských èastí na výroènej Konferencii Regionálneho zdru�enia mest-
ských èastí hl. m. SR Bratislavy    foto: M. Novák

Aforizmy Du�ana KOVÁÈA
l Klebetnice nikdy nemelú z posledného.

l Najväè�í suknièkári sú �kóti.

l Po èervenom víne sa prestala èervena�.

l Polovièatos� je atraktívna len u polonahých

�ien.

l Man�elka kvitovala s uznaním, �e prikvitol
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Zo �ivota mestskej èasti

Ra�iacimi kytièkami
narcisov, Novome��anmi

a ¾udovými piesòami
sa 28. marca popoludní zaplnila spoloèen-
ská sála Strediska kultúry na Vajnorskej ulici
do posledného miesteèka. Dvesto jubilujú-
cich obèanov tejto mestskej èasti pri�lo spo-
loène oslávi� svoje okrúhle narodeniny - 70,
75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 94 a viac rokov.

91-roèný pán Emil �utka pri�iel sám, program
sa mu páèil, len obèas sa mu zaleskli oèi, pre-
to�e príjemný kultúrno-spoloèenský zá�itok
si nemohol vychutna� so svojou 85-roènou
man�elkou Máriou, ktorá musela kvôli neprí-
jemnej zlomenine osta� doma.

¼udová hudba bratov Ku�tárovcov hrala
známe ¾udové melódie - Pre�porská kasáreò,
Krèmárik malièký, Pri Pre�porku na Dunaji a
kapelník si obèas zavtipkoval: �Ako vás tak vi-
dím pri d�úsiku a dobrom vínku, tak mi zi�la
na um táto: �Nerob si starosti Mi�ko...� a jubi-
lanti sa nenechali prosi� a pospevovali,
pokyvkávali, podupkávali do rytmu. Známe
melódie im vyvolávali úsmevy na tvárach a
spomienky.
Jubilujúcich Novome��anov pri�iel osobne
pozdravi� i bývalý dlhoroèný starosta Petr�al-
ky, predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Vladimír Bajan.

Starosta Richard Frimmel poprial v�etkým
pevné zdravie a ve¾a krásnych dní v kruhu
rodín, s priate¾mi a známymi. Osobitne sa
prihovoril �estnástim spoluobèanom, ktorí
sa v prvom �tvr�roku do�ívajú krásneho veku
90 a viac rokov:

Na stretnutie jubilujúcich Novome��anov pri-
�iel aj 91-roèný pán Emil �utka

foto: TV NM

Jubilantov pri�iel pozdravi� nielen starosta
Nového Mesta Richard Frimmel, ale tie� býva-
lý starosta mestskej èasti Petr�alka, súèasný
predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Vladimír Bajan

foto: TV NM

Koncert �BACH 321� pod zá�titou starostov Starého
a Nového Mesta

Dòa 21. marca 2006 sa prvým organovým �na-
rodeninovým� koncertom BACH 321 v Novom
evanjelickom kostole na Legionárskej ulici za-
èal v Bratislave minifestival pôstnych podujatí.
Významní predstavitelia slovenskej organovej
�koly a dvaja rakúski organisti pôsobiaci
v centrách európskeho umenia (v Parí�i, Stutt-
garte, Viedni, Opave a Bratislave) odohrali
pri príle�itosti 321. výroèia narodenia Johanna
Sebastiana Bacha jeho 42 organových skladieb.
Ide o skladate¾a pova�ovaného za jedného
z hudobných géniov. Pôstna tematika mu bola
ve¾mi blízka. Úprimný potlesk zo�al od pub-
lika prítomného od 15.00 h do 21.30 h Mário
Sedlár, Marianna Gazdíková, Erich Traxler,
Elke Eckerstorfer, Peter Sochu¾ák, Monika
Melcová, Marek �trbák, Stanislav �urin, Ber-
nadetta �uòavská a Marek Vrábel. Napriek
relatívne mladému veku oslovili svojím umením
poslucháèov mnohých európskych miest.
Spolupracujú s poprednými orchestrami a só-
listami a popri koncertnej, nahrávacej a pub-
licistickej èinnosti sú odbornými poradcami
a pôsobia ako pedagógovia.

Nielen umelecky, ale aj èíselne zaujímavé
podujatie (21. marec 2006, 321. výroèie
narodenia geniálneho organistu, 42 skladieb
autora, ktorý bol známy aj silným vz�ahom

Irena Vladislavlevová (96), Mária Zeidlerová
(95), Helena Kostová (93), Pavol Ïubek, Anna
Repá�ová a ¼udmila Jamariková (92), Emil
�utka, �tefan �imek, Viliam Datel a Mária
Pocklanová (91), Aurélia Furediová, Robert
Momper, Veronika Ro�ková, �tefan Boïo,
Elena Brziaková a Mária Bere�ová (90).

Valéria Reháèková

K 321. výroèiu narodenia
J. S. Bacha sa v Novom
evan je l i ckom kos to le
na Legionárskej ulici konal
výnimoèný organový kon-
cert. Týmto podujatím sa
v Bratislave zaèal minifes-
tival pôstnych podujatí
Jedným z interpretov, ktorý
svojím umením oslovil po-
slucháèov, bol aj Mário
Sedlár

foto: M. Novák

k numerológii), sme si pripomenuli autorsky
i interpretaène jedineènou hudbou v podaní
desiatich súèasných organistov mladej
a strednej generácie, prièom ka�dý z nich odo-
hral 32,1 minút. Príjemný umelecký hudobný
zá�itok �pièkovej kvality si poslucháèi mohli
vychutna� aj vïaka organizátorom Bori-
sovi Mi�inovi, predsedajúcemu farárovi
Cirkevného zboru ECAV, ktorý si tohto roku

pripomína 400. výroèie svojho vzniku, staros-
tom mestských èastí, na ktorých hranici sa
kostol na Legionárskej nachádza, a to Nové-
ho Mesta Richardovi Frimmelovi a Starého
mesta Petrovi Èiernikovi, ktorí ochotne pre-
vzali nad týmto výnimoèným podujatím zá�titu,
odbornému garantovi, dekanovi hudobnej
a taneènej fakulty V�MU Jánovi Michalkovi
a agentúre AP projekt Bratislava.

Závereèným koncertom Bachových pôst-
nych podujatí bolo uvedenie Jánových pa�ií
v pondelok 3. apríla vo Ve¾kom evanjelickom
kostole na Panenskej ulici.

Valéria Reháèková
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Novomestské stredisko kultúry opä� plné
novorodeniatok

Bola ich 28. marca plná sála - pä�desiatpä�  bábätiek s rodièmi i sta-
rými rodièmi, v ktorých oèiach sa zraèila ne�nos� a ��astie. Bacu¾até
dievèatká i chlapèekovia v perinkách, dupaèkách, èistuèké, voòavé.
Tu bozk na líèko, tu na èielko, hovorí o láske, s ktorou tieto deti pri-
viedli na svet ich matky. Práve takto sa zo svojho Jakubka te�ila
mamièka Monika Totková, ale i mnohé ïal�ie maminy.
�Pä� tisíc korún, ktoré vám dnes poskytujeme s podporou bankovej
in�titúcie (Dexia banka Slovensko) nie je horibilná suma, ale je dô-
kazom, �e v na�ej mestskej èasti novonarodené deti registrujeme
a sme radi, �e je ich stále viac. Dúfam, �e tento ústretový prístup
novomestskej samosprávy, vám bude pri narodení die�atka vítanou
finanènou pomocou. Prajem vám, nech va�e deti nezabudnú, kto
sú ich rodièia, najmä vtedy, keï na ich pomoc budete odkázaní zasa
vy. Slováci sa v�dy vedeli dobre postara� o svoje potomstvo. Verím,
�e to platí i naopak. �e sa to odzrkadlí vo vz�ahu va�ich detí k vám
v èase ich dospelosti. Prajem vám spokojný rodinný �ivot, pevné
vz�ahy a zdravie� - poprial v�etkým starosta Richard Frimmel.
K starostlivosti o novorodeniatka sa hlásia nielen rodièia, ale aj
starkí. Prvorodenú trojmesaènú vnuèku Luciu pova�uje starý otec
�tefan Janíèko za perlu rodiny, a ako sám hovorí -�budem pomáha�
zo v�etkých síl, pokia¾ budem �i��. Mamièka, jeho dcéra Katarína,
je ponúkanej pomoci vidite¾ne rada. Podobne vyjadruje svoje pocity
k trojmesaènej Deniske aj dedo Walter Polatsek: �Je to moje u� tretie
vnúèatko, je najmlad�ie, a preto najmil�ie�. Mladým rodièom ponúka

svoju pomoc, ktorú, ako prezradil, u� aj zaèal realizova� manikúrou -
ostrihaním jemnuèkých nechtíkov, aby sa malá nepo�kriabala
na tvárièke. Príchod detí na svet obracia v rodinách �ivot naruby.
Napriek tomu pre ne znamená ��astie. Aj pre rodièov Márie Belkovej
a Juraja Kohúta, ktorí hovoria: �Ná� synèek Alex je ve¾mi tempera-
mentný, v�etko okolo sleduje, vníma. Sme ��astní, �e ho máme�.

V tomto roku rodièia pre svoje deti vyberali najèastej�ie tieto mená:
chlapci - Jakub a Samuel 14 x, Martin a Tomá� 9 x, Marek, Matej a Filip
7 x, Patrik, Michal a Adam 6 x; dievèatá - Michaela 8 x, Viktória 6 x,
Laura a Katarína 5 x, Veronika, Ema a Daniela 4 x, Kristína, Tereza
a Vanessa 3 x.
Èo sa týka príspevku pre novonarodené deti, mestská èas� Nové
Mesto bola  prvá na Slovensku, ktorá k takejto pomoci mladým rodinám
na návrh starostu Richarda Frimmela pristúpila. A to v rámci �Zásad
poskytovania finanèných výpomocí obyvate¾om mestskej èasti Bra-
tislava-Nové Mesto�, ktoré schválilo miestne zastupite¾stvo. V roku
2006 je príspevok pri narodení die�a�a 1 mil. 400 tis. Sk. Rodièom
novonarodených detí sumu 5 tisíc korún odovzdáva starosta Richard
Frimmel osobne od 1. januára 2002 (od 1. 2. 2002 do marca 2005:
4.tisíc Sk od MÈ Nové Mesto a 1 tisíc Sk do marca 2005 od UniBanky,
v r. 2006:  4400,- Sk od MÈ Nové Mesto a 600,- Sk od Dexia Banky, a. s.).
A aj v tomto roku bude novomestská samospráva v projekte �Hladký
�tart pre va�e deti� pokraèova�.
(V roku 2005 bol príspevok vo vý�ke 5000,- Sk odovzdaný 320 rodi-
èom, v roku 2004 - 314 rodièom, v r. 2003 - 298 rodièom, v tomto roku
je to u� 101 novonarodených detí; v januári odovzdaný príspevok
pre 46 detí, v marci pre 55).

V Novom Meste udelili titul �Miss a Boy 2006�
Sú�a� �iakov novomestských základných

�kôl o titul Miss a Boy 2006 sa konala 15. marca
v Stredisku kultúry Nové Mesto a trvala tri
hodiny. Break dance, hip-hop, diskotance,
uká�ky karate, prednes poézie, prózy, spev,
hra na klavír - v�etko svoje umenie, pohybové
schopnosti, umelecké sklony ukázalo na pódiu
svojim rovesníkom, spolu�iakom, porote, pe-
dagógom tridsa�jeden dievèat a chlapcov
z mestskej èasti Nové Mesto. Výkony sú�a�ia-
cich ocenil i starosta Richard Frimmel, ktorý
ví�azom odovzdal ceny:
Miss 2006 sa stala Petra GYURCSOVÁ
zo Základnej �koly Odborárska (2. miesto
získala Andrea Gábri�ová zo Z� Èeská, 3. miesto
Lenka Borecká zo Z� Cádrova).
Boy 2006 sa stal Filip VA�EK zo Základnej
�koly Èeská (na 2. mieste sa umiestnil Igor
Bu�ovský zo Z� Sibírska, na 3. mieste Michal
Dukes zo Z� Kalinèiakova).

Hodnotenia sú�a�e sa zúèastnila i Marcela
Gulièová, projektová mana�érka (Polus City
Center) projektu �Pre na�e deti�, ktorá po vy-
hlásení výsledkov oznámila, �e dvanásti úèast-
níci Miss a Boy 2006, t. j. ví�azi sú�a�e (traja
chlapci a tri dievèatá) a ïal�í �iesti vybraní
sú�a�iaci (traja chlapci a tri dievèatá) sa zúèast-
nia zábavnej sú�a�e, ktorá sa uskutoèní v rámci
projektu Pre na�e deti, Events (udalosti) - Miss
a Boy School.
Sú�a� sa konala v sobotu 18. marca o 15.00 h
v Polus City Centre. Sú�a�iacich nehodnotila
porota, ale diváci. Ten sú�a�iaci, ktorý zo�al
najväè�í potlesk (meraný prístrojom na deci-
bely), zví�azil. Na tejto sobotnej akcii získali
prví traja poukaz v hodnote 1 tisíc Sk a troj-
mesaèný kurz v taneènej �kole Johny Meèocha
a Melánie Kasenèákovej.

Miss School 2006: 1. Andrea Gábri�ová,
Z� Èeská

2. Petra Gyurcsová,
Z� Odborárska

3. Eva Mihálová,
Z� Odborárska

Boy School 20006:1. Roman Takaè, Z� Èeská
2. Filip Va�ek, Z� Èeská
3. Michal Dukes,

Z� Kalinèiakova
Valéria Reháèková

Z ude¾ovania titulov MISS a Boy Nového Mesta
(sprava do¾ava: miss - Petra Gyurcsová, Andrea
Gábri�ová, Lenka Borecká; boy � Filip Va�ek,
Igor Bu�ovský, Michal Dukes)

foto: M. Novák

Polusácke granty
Sme �iaci 6. A triedy Základnej �koly s materskou
�kolou na Sibírskej ulici è. 39 v Bratislave. Je
nás v triede 29. Máme radi �port, modernú
hudbu, sladkosti a najmä sa radi hráme.
Nákupné centrum Polus City Center v rámci pro-
jektu Pre na�e deti pripravilo sú�a� o udelenie
grantu pre �iakov základných �kôl v mestskej
èasti Bratislava�Nové Mesto, a to v hodnote
100 000,- Sk. Táto sú�a� nás  oslovila, a tak sme
sa spolu pustili do vypracovania projektu. Keï�e
by sme chceli by� úspe�ní dospelí, so zamest-
naním, ktoré by nás te�ilo, u� ako �iaci si to
chceme vyskú�a�.
Zalo�íme si podnikate¾skú firmu s názvom Sibirik,
s. r. o., v ktorej sa bude celá trieda hra� na pod-
nikanie. Náplòou na�ej podnikate¾skej èinnosti
bude výroba rôznych umeleckých predmetov
na hodinách výtvarnej výchovy a technických
prác.
V Rado�inskom naivnom divadle sa 24. 3. 2006
uskutoènila obhajoba prihlásených projektov.
Sú�a�iacich hodnotila porota zostavená zo zás-
tupcov Polus City Center, Drive, s.r.o., Rado�in-
ského naivného divadla a Miestneho úradu
Bratislava�Nové Mesto. Ná� projekt bol na ob-
hajobu zaradený ako prvý.
Pocit zodpovednosti nám roztriasol kolienka.
Stá� na pódiu pred komisiou a ostatnými sú�a-
�iacimi ako prvým nebolo vôbec ¾ahké.
Naj�a��ím v�ak bolo zvládnu� napätie pri vyhla-
sovaní výsledkov. Tak ve¾mi sme chceli vyhra�!
Ná� sen sa stal skutoènos�ou. Grant je ná�.
Mô�eme zaèa� podnika�.
Zo�ali sme obdiv celej �koly. Ná� úspech do-
dáva odvahu aj ostatným �iakom zapoji� sa
do ïal�ej sú�a�e.
Touto cestou chceme poïakova� organizátorom
sú�a�e, �e aj keï sme iba �iaci základnej �koly,
umo�nili nám oboznámi� sa s be�nou praxou
v zamestnaní 21. storoèia, a to vypracova� pro-
jekty a �iada� ich financovanie prostredníc-
tvom grantov.

Trieda 6. A Z� s M� Sibírska
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- na ktoré pozval starosta mestskej èasti Bratis-
lava-Nové Mesto Richard Frimmel osobnosti
samosprávy, sa uskutoènilo 15. marca 2006.

�Dlho som uva�oval nad tým, akým spôsobom
poïakova�, ale aj pripravi� priate¾ské stretnutie
¾udí, ktorí Bratislave dali ve¾a zo svojho umu,
odborných vedomostí a elánu, a ktorých názor,
ako si predstavujú budúcnos� tohto mesta, je
aj z dôvodu ich dlhoroèných praktických skú-
seností pre ïal�í rozvoj mesta dôle�itý� - priho-
voril sa �tyridsiatim bývalým pracovníkom ná-
rodných výborov a prvých samospráv po ro-
ku 1990, väè�inou v dôchodkovom veku, ktorí
pre�ili v Bratislave celý profesionálny �ivot.
Bývalí primátori �tefan Barták, Roman Hof-
bauer, Peter Kresánek, bývalí námestníci
primátorov, bývalí hlavní architekti hlavného
mesta Jozef Hauskrecht, Peter Beòu�ka,
vedúci odborov a oddelení pozvanie na toto
neformálne stretnutie prijali.

�Dovolil som si vás pozva� na priate¾ské
posedenie, ako bývalý pracovník ObNV Bra-
tislava III, dvanásty rok starosta Nového Mesta
a predseda Regionálneho zdru�enia mest-
ských èastí hl. m. SR Bratislavy a prvý pod-
predseda Zdru�enia miest a obcí Slovenska.

O takomto stretnutí som uva�oval u� najmenej
tri roky, preto�e postavenie hlavného mesta
Slovenska mne i ostatným bratislavským sta-
rostom, a som presvedèený, �e i obèanom,
le�í na srdci, o èom svedèí i podpora Klubu
starostov a RZMÈ zástupcom hlavného mesta
SR Bratislavy pri príprave Zákona o hl. m. SR
Bratislave� - vysvetlil pôvod my�lienky Richard
Frimmel. Uviedol tie�, �e práve v záujme
zlep�enia vz�ahu slovenských miest a obcí
k svojmu hlavnému mestu sa pokúsi prostred-
níctvom ich primátorov a starostov tento stav

Stretnutie bývalých pracovníkov národných výborov
a prvých samospráv v Bratislave

zmeni�. �Bratislava nie je triedny nepriate¾
ostatných miest a obcí na Slovensku. Je to
hlavné mesto �tátu, a na to by sme mali by�
v�etci hrdí! A mali by sme zaèa� tam, kde
mô�eme tento vz�ah trochu ovplyvni�. Samo-
správa je zriaïovate¾om základných �kôl,
navrhnime preto primátorom a starostom, aby
ako prvý krok k poznaniu hlavného mesta
pripravili pre �iakov �kolské výlety do Bratis-
lavy. Aby poznali históriu hlavného mesta,
jeho zaujímavosti (Bratislavský hrad, Sloven-
ské národné múzeum, Slovenská národná
galéria, botanická, zoologická záhrada, leso-
park s lanovkou, �tátne in�titúcie).

Prítomní bývalí predstavitelia bratislav-
skej samosprávy mali o èom medzi sebou
diskutova�. O postavení hlavného mesta
Slovenskej republiky, o územnom pláne
hlavného mesta, funkcii hlavného architek-
ta, nedorie�enej doprave, kultúre, �ivotnom
prostredí. Viacerí z nich vyjadrili záujem
o podobné stretnutia i v budúcnosti.

Stretnutie bývalých pracovníkov národných
výborov a prvých samospráv v Bratislave sa
uskutoènilo 15. marca 2006. Hostite¾om a
iniciátorom stretnutia bol starosta mestskej
èasti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel.
Bývalí predstavitelia bratislavskej samo-
správy mali veru o èom diskutova�...

foto: M. Novák

Referát �ivotného prostredia
v tomto roku opä� pripravuje o�etrenie paga�tanov konských proti �kod-
covi � ploskáèikovi paga�tanovému, ktoré bude financované z roz-
poètu mestskej èasti. O�etrenie drevín postrekom zabezpeèí vybraná
odborná firma na vytypovaných plochách verejnej zelene, napríklad
v parku na Sadovej a Hálkovej ulici a v niektorých areáloch základných
a materských �kôl.
�kodca sa vyskytuje na mladých i starých stromoch a èasto spôsobuje
a� stopercentné po�kodenie listov.
Preto�e v týchto dòoch konèí obdobie vegetaèného pokoja, správca
zelene zaèal s jej jarnou údr�bou (zmladzovanie star�ích kríkových sku-
pín, orezy prerastených korún). S konkrétnymi investormi pripravu-
jeme aj výsadbu nových stromov vo vybraných lokalitách v rámci plnenia
povinností náhradných výsadieb ulo�ených pri súhlase na výrub.

Adriana Kme�ková

Výsledky �Okresného� kola v hádzanej
chlapcov a dievèat

Miesto konania: �portová hala na Pionierskej ul.
Organizátor: CVÈ a MÈ Bratislava�Nové Mesto
Na turnaji sa zúèastnilo 120 detí zo �iestich �kôl
Chlapci - koneèné poradie:
1. Z� Kalinèiakova
2. Z� s M� Sibírska
3. Z� s M� Cádrova
4. Z� s M� Odborárska
5. Z� s M� Èeská
6. Z� Jána Pavla

Vyzdvihnú� treba hlavne men�ie �koly, Z� s M� Odborársku a Z� s M�
Èeskú, nako¾ko sa pravidelne zúèastòujú na v�etkých na�ich �portových
podujatiach napriek najmen�ím poètom �iakov v �kolách. Touto cestou
by som chcel poïakova� vedeniam týchto �kôl a hlavne vyuèujúcim
telesnej výchovy.
Poznámka:
Od budúceho tý�dòa nás èakajú ïal�ie akcie: stretnutie o 2. a 3. miesto
v dlhodobej sú�a�i � Florbale medzi Z� s M� Za kasáròou a Z� s M�
Cádrova (utorok o 9.00 h v �H na Pionierskej). Celkové vyhodnotenie
Florbalovej ligy Bratislava�Nové Mesto bude oznámené po dohode
s BFZ (odovzdávanie cien).
Pokraèova� bude aj dlhodobá sú�a� v malom futbale na umelých povr-
choch (Cádrova, Jeséniova a Kalinèiakova), jarná èas� pre �iakov
4. a 5. roèníkov.
Èaká nás tie� Okresné kolo vo vybíjanej.

Du�an Noga

Dievèatá - koneèné poradie:
1. Z� s M� Cádrova
2. Z� s M� Odborárska
3. Z� s M� Èeská
4. Z� s M� Sibírska

Ly�iarsky výcvik �iakov z Koliby

Helena Kuráková

Dva tý�dne ly�ovali malí aj ve¾kí �iaci zo Z� s M� Jeséniova. Ve¾kí
na Èertovici a malí na Oraviciach. Zasne�ené kopce a konèiare
hôr sa e�te dodnes ozývajú ich radostným d�avotom, ktorý pri-
niesli aj k nám do �koly. Keï sa pozriem na ich opálené a ��astné
tváre, som si istá, �e práca in�truktorov a uèite¾ov bola ocenená tým
najkraj�ím slovom: ÏAKUJEME VÁM! Tieto slová bolo poèu� aj
pri návrate �iakov z úst ich rodièov. A rados� v�etkých nemala konca.
Zhodli sa, �e o rok sa zdokonalia v tom, èo sa u� nauèili. Poïako-
vanie patrí aj pánu starostovi Richardovi Frimmelovi za jeho finan-
ènú pomoc.

Malí zaèínajúci ly�iari zo Z� s M� Jeséniova pozorne sledujú
ly�iarskeho in�truktora, aby z ly�iarskeho umenia zvládli èo naj-
viac
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Výchova a vzdelávanie v pôsobnosti mestskej èasti Bratislava-Nové
Mesto i v nasledujúcom �kolskom roku 2006/2007 bude realizovaná
v nasledujúcej �truktúre:
8 základných �kôl (Z�),
11 materských �kôl (M�),
8 �kolských klubov detí (�KD).
Mestská èas� Bratislava-Nové Mesto ako zriaïovate¾ podporuje
èinnos� v�etkých �kolských zariadení, lebo sú maximálne stabili-
zované s kvalitným personálom a ich riadenie je na primeranej úrovni.
Základným predpokladom je dostatoèná naplnenos� �iakmi, kto-
rých rodièia si vyberajú príslu�né �koly pod¾a ich zamerania. �koly
v pôsobnosti mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto sa mô�u popý�i�
svojou rôznorodos�ou a ich ponúkané èinnosti doká�u uspokojova�
po�iadavky detí i rodièov. Nasvedèuje tomu i ten fakt, �e základné
�koly v na�ej mestskej èasti nav�tevujú deti zo 79 obcí celého Sloven-
ska. Záujem o �koly sa prejavil pri zápise, ktorý prebiehal vo februári.
Zapísalo sa 316 detí, z toho 173 chlapcov a 143 dievèat. V porovnaní
s minulým �kolským rokom je to o 38 detí viac. K zlep�eniu poètu
prihlásených detí prispievajú aj materské �koly, ktoré sa podie¾ajú
na adaptácii budúcich prvákov prostredníctvom náv�tev detí z M�
do prvých roèníkov. Z�. Vzájomne spolupracujú so Z� na spoloè-
nom zameraní výchovno-vzdelávacieho procesu. Pozitívne sa
hodnotí zapojenie uèite¾ov cudzieho jazyka na vzdelávanie detí M�
a zapojenie týchto detí do spoloèného programu so �iakmi Z�.
Celkový poèet �iakov v �kolskom roku 2006/2007 v základných �ko-
lách v mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto predpokladáme 2648,
èo je v porovnaní so súèasným �kolským rokom o 13 �iakov viac.
V rámci vzdelávacích poukazov plánujeme zapoji� do krú�kovej
èinnosti v popoludòaj�ích hodinách a v �kolských kluboch na základe
podmienok �kôl a záujmu detí e�te vy��í poèet �iakov ako v súèas-
nom �kolskom roku, ktorý predstavuje pribli�ne 85-percentnú
náv�tevnos�. Poèítame aj s vyu�itím kultúrnych poukazov, ktoré vydáva
Ministerstvo kultúry SR. Chceme tým podpori� vz�ah �iakov a ich
pedagógov ku kultúrnym hodnotám. Pozitívnym prínosom pre �koly
v mestskej èasti v tomto �kolskom roku bol príspevok starostu
Ing. Richarda Frimmela v sume 1000 Sk pre ka�dého �iaka, ktorý sa
zúèastnil na ly�iarskom výcviku. Dosiahli sme tým vy��í záujem �ia-
kov o ly�iarsky kurz. V porovnaní s minulým rokom vzrástol poèet
�iakov z 98 na 238. Aj pre budúci �kolský rok (2006/2007) starosta
mestskej èasti pris¾úbil rovnaký príspevok pre �iakov, ktorí sa ly�iar-
skeho kurzu zúèastnia.
V 11 materských �kolách predpokladáme, �e v �kolskom roku
2006/2007 bude 850 detí. Na�e pred�kolské zariadenia, ktoré sú
súèas�ou základných �kôl, uskutoèòujú pred�kolskú výchovu a pos-
kytujú odborné konzultácie rodièom o výchove die�a�a. Zvý�enú
pozornos� venujú za�koleniu detí zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia. Zástupcovia materských �kôl uplatòujú kompetencie prijí-
mania detí od dvoch rokov vrátane detí s odlo�enou povinnou
�kolskou dochádzkou. K týmto de�om posilòujú individuálny prístup
s uplatnením poznatkov diagnostiky a individuálnych výchovno-
vzdelávacích postupov.
V súvislosti so záujmom zriaïovate¾a o problémy �koly a ich rie�enie
je úroveò spolupráce �kôl a zriaïovate¾a na dobrej úrovni. Oceòuje
sa silná stránka základných �kôl, ktorá spoèíva v dobrej vybave-
nosti výpoètovou technikou, narastaním krú�kovej èinnosti, estetickej
úpravy prostredia �kôl a v neposlednom rade aj pedagogického
pôsobenia uèite¾ov z h¾adiska vytvárania vhodných podmienok
na vyuèovanie.
V �kolskom roku 2006/2007 budeme pokraèova� v pôvodnom poète
zariadení �kolského stravovania, ktoré budú fungova� i naïalej
v pôsobnosti Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. V spolupráci
s externou metodièkou a vedúcimi �kolských jedální chceme zabez-
peèi� v budúcom �kolskom roku propagáciu zdravej vý�ivy de�om,
�iakom a ich rodièom formou poskytovania informácií o �kolskom
stravovaní, organizovanie ochutnávok v spolupráci s dodávate¾mi
tovarov. V pôsobnosti mestskej èasti by sa malo stravova� v zariade-
niach �kolského stravovania pribli�ne 3098 stravníkov.

Vladimír Novák

Organizácia �kôl a �kolských zariadení
v �kolskom roku 2006/2007
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�KOLSTVO Okresné riadite¾stvo policajného
zboru v Bratislave III,

Okresný dopravný in�pektorát nám poskytol informácie o dopravnej
nehodovosti v okrese Bratislava III za mesiac marec 2006.
V marci 2006 bolo na území okresu Bratislava III nahlásených 164
dopravných nehôd (o 19 viac v porovnaní s marcom 2005). Z toho
na území mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto bolo 130 dopravných
nehôd. Pri týchto nehodách nebola usmrtená �iadna osoba, �iadne
osoby neboli �a�ko zranené, ¾ahko zranené boli dve osoby (jedna
v Novom Meste). Hmotná �koda v celom okrese Bratislava III bola
odhadnutá na 8 228 700,- Sk.
Alkohol asistoval v Novom Meste pri troch dopravných nehodách.
Za zavinenie dopravnej nehody v Novom Meste bol zodpovedný:
- vodiè motorového vozidla                    122 prípadov
- vodiè nemotorového vozidla                    0 prípadov
- chodec                                                    1 prípad
Hlavné príèiny:
- spôsob jazdy                                        52  prípadov
- poru�enie základných povinností         43 prípadov
- rýchlos� jazdy                                       12 prípadov
- nedanie prednosti v jazde                    11 prípadov
- predchádzanie                                       4 prípady

Najèastej�ím dòom dopravných nehôd v Novom Meste bol: piatok
(35 nehôd), streda (32), pondelok a �tvrtok (po 19), utorok (16), sobota
a nede¾a (po 5).
Najnehodovej�ími kri�ovatkami boli: Vajnorská � Odbojárov, Raèianska
- Jaro�ova (po 1 nehode).
Najnehodovej�ími ulicami v Novom Meste boli: Raèianska (26 nehôd),
Vajnorská (30), Pionierska a Stará Vajnorská (po 5).

L. Krajèoviè

Je tu jar a s òou aj obdobie, kedy ka�doroène vznikajú vplyvom
teplého, slneèného a suchého poèasia priaznivé podmienky
pre vznik a �írenie po�iarov v prírodnom prostredí. Dokonale pre-
schnuté zvy�ky minuloroènej vegetácie � lístia, tráv a pod. - to sú
priam ideálne podmienky pre vznik a �írenie po�iarov. Na zapálenie
staèí ve¾mi málo, ohorok z cigarety, iskra z výfuku automobilu alebo
z ohniska. Tieto po�iare spôsobujú nielen materiálne �kody, ale
v mnohých prípadoch boli zranení ¾udia a vznikli nevyèíslite¾né
�kody na �ivotnom prostredí.
Pre ilustráciu mo�no uvies� nieko¾ko �tatistických èísel, ktoré pouka-
zujú na najèastej�ie po�iare v období ochrany lesov pred po�iarmi
v roku 2005 na území Slovenskej republiky:
- zakladanie ohòov v prírode a spa¾ovanie odpadu: 286 prípadov,

�koda Sk 48 396 100,-
- vypa¾ovanie trávnatých porastov: 97 prípadov, �koda Sk 997 700,-
- manipulácia s otvoreným ohòom: 35 prípadov, �koda Sk 17 809 000,-
- nedbalos� a neopatrnos� dospelých: 9 prípadov, �koda Sk 27 020 100,-
Uvedené údaje z celo�tátnej �tatistiky sú varujúce!
V mnohých prípadoch sa za takými po�iarmi skrýva ¾udská ¾ahostaj-
nos�, nedbanlivos�, ako aj nízke právne vedomie obèanov. Takéto
konanie vedie k poru�ovaniu zákona o ochrane pred po�iarmi a obèania
sa dopustia priestupku na úseku ochrany pred po�iarmi, za èo im
mô�e by� ulo�ená pokuta a� do vý�ky Sk 10 000,-.
Kritické jarné obdobie pretrváva od roztopenia snehovej pokrývky
do vyrastenia nového zeleného porastu. Práve v tomto období treba
osobitne dba� na dodr�iavanie vyznaèených zákazov, príkazov a pokynov
týkajúcich sa ochrany lesov pred po�iarmi, najmä dodr�iava� zákaz
zakladania ohòov na miestach, kde by sa mohol roz�íri�.
Preto sa obraciame na vás, vá�ení obèania, aby sme vám pripomenuli,
�e ka�dý je povinný správa� sa tak, aby nezapríèinil vznik po�iaru,
a povinný je, ak je to mo�né, uhasi� po�iar, resp. bezodkladne
ho ohlási� a vykona� nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho �íreniu
a na záchranu ohrozených osôb. Veríme, �e svojím zodpovedným
prístupom prispejete k tomu, �e v nastávajúcom období zvý�eného
nebezpeèenstva vzniku po�iarov nebudú musie� v okolí, v ktorom pô-
sobíte, zasahova� hasièi.

Jarné obdobie je kritické na vznik
po�iarov!
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MZ 20. 3. 2006
V Novom Meste za rok 2005 - pozitívny

hospodársky výsledok
Príjmy 395 245 tis. Sk, výdavky 387 845 tis. Sk, prebytok 7 400 tis. Sk.
Tento výsledok, ako zdôraznil starosta Richard Frimmel, bol do-
siahnutý zvý�enými príjmami a ni��ím èerpaním výdavkov. Úètovnú
závierku miestneho úradu schválil audítor bez výhrad.
Najväè�ím zdrojom príjmov bola daò z nehnute¾ností � 103 276 tis. Sk -
plnenie 103,9 % (celkom 207 071 tis. Sk, z toho odvedené magi-
strátu 103 795 tis. Sk). Daò za psa - plnenie  na 159,9 % (1119 tis. Sk),
daò za predajné automaty na 115 % (1 035 tis. Sk), daò za u�ívanie
verejných priestranstiev - plnenie na 124 % (3721 tis. Sk).
K preèerpaniu výdavkov do�lo v kapitolách preneseného výkonu
�tátnej správy (Stavebný úrad - transfer od �tátu 1637 tis. Sk, skutoèné
výdavky 3911 tis. Sk, matrièný úrad, transfer 682 tis. Sk, skutoèné
náklady 1076 tis. Sk, rozdiel krytý z rozpoètu mestskej èasti).
Novomestská miestna rada 20. marca 2006 odporuèila miestnemu
zastupite¾stvu schváli�:
l Návrh závereèného úètu mestskej èasti za rok 2005.
l Návrh siete a organizácie �kôl a �kolských zariadení v �kolskom
roku 2005/2006. (Ostáva nezmenená - t. j. 8 základných �kôl, 11
materských �kôl a 8 �kolských klubov detí, 19 �kolských kuchýò
a výdajní stravy. Poèet tried sa zvy�uje zo 116 na 119; 2648 �iakov
= o 13 �iakov viac ako v tomto �kolskom roku).Vzh¾adom na zvý�enie
poètu �iakov absolvujúcich tohtoroèný ly�iarsky výcvik (v r. 2005 len
98 detí, v r. 2006 u� 233) starosta navrhol poskytnú� sumu 1 tisíc Sk
v�etkým �iakom základných �kôl, ktorí sa ho zúèastnia i v budúcom
�kolskom roku.
l Návrh úpravy Zásad poskytovania finanèných výpomocí obyva-
te¾om mestskej èasti (najmä vý�ka jednorazovej finanènej výpomoci
pre dôchodcov a zdravotne postihnutých obèanov, rodiny s de�mi
vzh¾adom na zvy�ovanie �ivotných nákladov). Pod¾a zásad starosta
poskytne jednorazovú finanènú výpomoc pri narodení die�a�a
(od 1. januára 2002) vo vý�ke 5 tis. Sk (4. tis. Sk mestská èas�,
400,- Sk sponzorský dar a 600,- Sk Dexia banka Slovensko, a. s.).
Pri posudzovaní jednorazovej finanènej výpomoci sa zoh¾adòujú
náklady na stravovanie, na domácnos�, zdravotný stav obèana
a spoloène posudzované osoby, t.j. ak príjem prevy�uje tieto náklady
(= potreby obèana) do 500,- Sk, mô�e mu by� poskytnutá suma
do 2500,- Sk, man�elskej dvojici do 3500,- Sk, ak príjem prevy�uje
potrebu obèana od 501,- Sk do 700,- Sk, mô�e by� obèanovi
poskytnutá finanèná výpomoc do 2 tis. Sk, man�elskej dvojici
do 3 tis. Sk, ak prekraèuje príjem potrebu od 701,- Sk do 900,- Sk
mô�e by� jednotlivcovi poskytnutá jednorazová finanèná pomoc
do 1 tis. Sk, man�eskej dvojici do 2 tis. Sk. Ak príjem prekraèuje
potrebu nad 900,- Sk finanèná výpomoc sa neposkytuje. Jednora-
zová finanèná výpomoc pre rodiny s de�mi sa posudzuje pod¾a
poètu detí v rodine.
Mimoriadna finanèná výpomoc sa ka�doroène poskytuje na zá-
klade rozhodnutia starostu k vianoèným sviatkom, a to najmä ob-
èanom, ktorí poberajú dávku sociálnej pomoci, a obèanom, ktorým
boli zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos�
rodièov, obèanom s ni��ím príjmom a osamelým obèanom nad 60
rokov veku s nízkym dôchodkom.
Poèas letných prázdnin pripravuje mestská èas� detskú rekreáciu
pre deti zo sociálne slab�ích rodín s vý�kou úhrady pod¾a rozpoèto-
vých mo�ností, pri nástupe die�a�a do 1. roèníka základnej �koly
mô�e starosta poskytnú� finanènú výpomoc 1 tis. Sk, ak matka o òu
po�iada.
l  Návrh vyhradených miest v mestskej èasti, na ktorých mo�no
umiestòova� volebné plagáty a iné nosièe informácií pre vo¾by do NR SR
17. 6. 2006.
Na bezplatné vylepovanie volebných plagátov 21 dní pred vo¾bami
do NR SR 17. 6. 2006 sú urèené reklamné a propagaèné valce
oznaèené textom �Mestská èas� Bratislava-Nové Mesto�, umiestnené
v lokalitách: �portová hala Pasienky (kri�ovatka Trnavská � Bajkalská),
Biely krí� (nám. Biely krí� - predajòa potravín), Kramáre (kri�ovatka
Bárdo�ova-Stromová), Raèianske mýto (zastávka MHD), Raèianska
(pri predajni potravín Pokrok), Raèianska (pri lekárni Teplická), Ra-
èianska (Ga�tanový hájik), Trnavské mýto (pred Tr�nicou), Trnavské
mýto (za Tr�nicou), Kramáre (pred vstupom do NsP L. Dérera), Ol-
brachtova (vstup do Mierovej kolónie), Koliba (Bellova), Kukuèínova
(pri OD Slimák), Nobelova (pri objekte Istrochem).

Ostatné bilboardové plochy a reklamné plochy na základe vzájomnej
dohody kandidujúcich subjektov s ich prevádzkovate¾om.

Miestna rada vzala na vedomie:
l Správu o stave pieskovísk v mestskej èasti. Vyradených bude 11
pieskovísk, ktoré stratili význam, nie sú nav�tevované a sú mimo-
riadne po�kodené (J. C. Hronského, Kyjevská 13, Legerského 11, Mi-
kovínyho 9 a 15, Pie��anská 3 a 7, Sibírska 2, 4 a 22, a Ursínyho 1).
Viaceré z nich sa stali verejnými toaletami pre psov a maèky a tým
z h¾adiska hygieny vá�nym rizikom pre najmen�ie deti.
V starostlivosti EKO-podniku verejnoprospe�ných slu�ieb ostane
�tyridsa� detských ihrísk, pieskovísk a �portových ihrísk.
V r. 2005 investovala mestská èas� do hracích prvkov na vybraných
ihriskách 5 mil. Sk. Do ve¾konoèných sviatkov vyma¾uje a upraví exis-
tujúce ihriská, ktorými je mestská èas� dostatoène pokrytá.

Miestna rada schválila:
l Rozmiestnenie malých (�ltých) smetných ko�ov na území mest-
skej èasti.
Do 15 lokalít bude postupne rozmiestnených 352 ko�ov na drobný
odpad, najmä do v�etkých parkov a detských ihrísk, pred zariadenia
mestskej èasti (kni�nice, kultúrne zariadenia, kluby dôchodcov,
�koly...) do blízkosti predajní. (V roku 2001 v rámci projektu �Aby bolo
èisto� bolo v MÈ in�talovaných 750 ko�ov, v r. 2002 - 220 ko�ov
odcudzených, resp. úplne zdemolovaných, v súèasnosti ka�doroèný
úbytok asi 60 ko�ov). Vyprázdòova� sa budú dvakrát tý�denne (utorok
a piatok).
Ko�e u� nebudú rozmiestòované pred bytovými domami pre ich
doteraj�ie sústavné preplòovanie domovým odpadom.

Valéria Reháèková

Civilná ochrana informuje
Èo je to evakuácia?
Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, príp. vecí z ohroze-
ného územia. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného èasového obme-
dzenia pobytu osôb na ohrozenom území

a) krátkodobo � s mo�ným návratom osôb do 72 hodín,
b) dlhodobo s mo�ným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuácia zvierat a vecí sa plánuje a vykonáva spravidla po evakuácii
obyvate¾stva. Evakuáciu riadi a zabezpeèuje obec, obvodný úrad
a krajský úrad prostredníctvom evakuaèných komisií. Evakuácia
bude vyhlásená a� po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obyvate¾stvo
bude vyrozumené o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hro-
madných informaèných prostriedkov.
Èo má obsahova� evakuaèná bato�ina

- odporúèaná hmotnos� evakuaènej bato�iny pre deti do 25 kg,
pre dospelých do 50 kg,

- osobné doklady, cennosti, dôle�ité dokumenty, doklady, peniaze
a platobné karty,

- lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
- základné trvanlivé potraviny a nápoje,
- predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
- prikrývku (spací vak),
- náhradnú bielizeò, odev, obuv,
- vreckovú lampu, svieèky, zápalky,
- ïal�ie nevyhnutné osobné veci pod¾a uvá�enia,
- pre deti pribali� hraèku.

R. Müllerová

Výskyt vtáèej chrípky
v Bratislave

VETERINÁRNE OPATRENIA
Bratislava 24. 3. 2006

REGIONÁLNA VETERINÁRNA
A POTRAVINOVÁ SPRÁVA

Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 08 Bratislava

R U � Í

veterinárne opatrenia è. 319/2006
vydané pri zistení a potvrdení vtáèej chrípky pre katastrálne územie:

Ru�inov, Vrakuòa, Nové Mesto, Karlova Ves, Petr�alka, Èuòovo,
Jarovce, Rusovce, Staré mesto.

MVDr. Milo� Ma�lej
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Preh¾ad podujatí na máj 2006

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

l Oprava práèok a umývaèiek. Tel. èíslo: 4487 1305, 0907 795 713
l Predám zachovalé koncertné pianino, zn. PETROF, plnopancier,

4-pedálové, po naladení, aj so stolièkou. Tel. èíslo: 02/64 36 50 13

2. 5. 17.00 h Projekt zdravia
5. 5. 15.00 h Koncert Detského speváckeho zboru SOVÁK -

�kola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7
6. 5. 17.00 h Májový kvetinový bál � tradièné podujatie v máji,

na ktorom sa predstavujú najlep�í zo sú�a�í v aran�ovaní �ivých
kvetov. V rámci spoloèenského veèera je zorganizovaný bohatý
kultúrny program, módna prehliadka, do tanca a na poèúvanie bude
hra� hudobná skupina SKAN
13. 5. 17.00 h Dychovkový majáles s DH Støíbòanka (ÈR) a DH
Trnavan (SR) � vcelku ojedinelé taneèné podujatie pre milovníkov
dobrej dychovky, na ktorom sa budú strieda� dychovky z Moravy
a zo Slovenska. Sedemhodinová taneèná zábava, kvalitné dychové
orchestre a �rebovanie vstupeniek je zárukou dobrej zábavy.
20. 5. 17.00 h Èaj o piatej s hudobnou skupinou UNI � taneèné
podujatie pri hudbe 60. � 90. rokov, pre v�etky generácie, v príjem-
nom prostredí pri svieèkach, s kultúrnym programom, �rebovaním
vstupeniek
25. 5. 19.00 h Koncert skupiny FLERET a JARMILY �ULÁKOVEJ
- ïal�í z koncertov v rámci 5. roèníka Folk- a country sála alebo
koncerty na va�e �elanie. Ide o �moravský� veèer skupiny Fleret,
nazývanej aj dvorná kapela Vala�ského krá¾ovstva a jej hos�a, spe-
váèky Jarmily �ulákovej, ktorá v SK BNM na Vajnorskej vystúpi
prvýkrát. Veèer sa nezaobíde bez tradiènej ochutnávky pravej
znaèkovej moravskej slivovice - zdarma
26. 5. 14.00 h Informaèné centrum zdravia
27. 5.   8.00 h Celoslovenská predajná výstava diapotravín
27. 5. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH �arfianka �
ob¾úbené taneèné podujatie pre star�ích aj mlad�ích, ktorí majú radi
dobrú dychovku. Nebude chýba� �rebovanie vstupeniek  a samo-
zrejme ani dobrá nálada
31. 5. 10.00 h Uvítanie novorodencov MÈ BNM
31. 5. 15.00 h �ivotné jubileá � pre pozvaných

Výstavy
3. 5. 17.00 h Vernisá� výstavy Výtvarné spektrum 2006 � naj-
lep�ie výtvarné práce 43. roèníka krajskej tvorivej sú�a�e nepro-
fesionálnych výtvarníkov. Výstava potrvá do 19. 5. 2006

Náv�tevný èas: po � pia od 14.00 h do 18.00 h; so � poèas iných aktivít

Výmenné stretnutia zberate¾ov (VSZ)
6. 5. 8.00 h � 12.00 h VSZ vyznamenaní, starých fotografií,
telefónnych kariet, etikiet, filatélie, mincí, medailí
20. 5. 8.00 h � 12.00 h VSZ elektro-, domácich, rybárskych
a fotopotrieb

Predpredaj vstupeniek: po � str: 16.00 h - 19.00 h a 1 h pred podujatím
v SK BNM Vajnorská 21, tel. 4437 3763; na folk- a country koncerty
aj v BKIS na Klobuèníckej ulici 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 od 21. 2. 06

Výtvarné kurzy
- keramika (modelovanie, glazovanie, toèenie na kruhu, vypa¾ovanie
v peci)
- ma¾ovanie na hodváb - aran�ovanie kvetov
Hudobné kurzy: 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
10. 5 17.00 h
Klub Venu�a, pravidelné stretnutie èleniek Ligy proti rakovine
12. 5. 11.00 h a 18.00 h
Slávnostná akadémia detí Z� Cádrova pri príle�itosti Dòa matiek
13. 5. 16.00 h Svet kúziel � zábavné popoludnie pre deti, plné hudby,
kúziel a tanca. Sú�a� Super divák

15. 5. 18.00 h Vám, jedine len Vám... � slávnostný koncert sólistu
opery SND Ivana O�váta pri príle�itosti Dòa matiek a prezentácie prvého
profilového CD
20. 5. 16.00 h O deviatich mesiaèikoch � stretnutie s Elou a Ho-
pom v bábkovej rozprávkovej hre, v príbehu o najväè�om zázraku
na svete, o narodení die�atka. Sú�a� Super divák

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�:
- taneèná �kola; - 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 (vhodné pre zaèiatoèníkov i pokroèilých) � téma: Anatómia
krajiny (zápis mo�ný priebe�ne)
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov: víkendové stretnutia prvú
sobotu a nede¾u v mesiaci
�ijeme s Burdou � kon�trukcia strihov a �itie pre zaèiatoèníkov aj
pokroèilých
Angliètina pre najmen�ích � vyuèovanie hrou v M�

TENIS  � nábor 6- a� 10-roèných detí.

Tenisový areál NOBELOVA 34
� nábor v dòoch: 29. 4. 2006 (10.00 h)

30. 4. 2006 (13.00 h)

� mo�nos� hrania pre verejnos�

� kurzy tenisu pre v�etky vekové kategórie

Tel. èíslo: 0905 385 248


