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 Ročník XIV. NOVINY OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO     Číslo 11/2006

1. november – Sviatok všetkých svätých (deň pracovného pokoja)
17. november -  Deň boja za slobodu a demokraciu (štátny sviatok)

� Október - Mesiac úcty k starším v kluboch dôchodcov našej mestskej časti
� Zákon o hlavnom meste SR Bratislave

� 10 rokov  Televízie Nové Mesto

Z obsahu dnešného èísla:

2006

V mestskej časti Nové Mesto vyrastá

„Wall Street Slovenska“

Pokračovanie na strane 3

Pamiatka zosnulých
November. Preniká nami nostalgia za blíz-
kymi, ktorí odišli z tohto pozemského sveta. 
Rok čo rok mieria naše kroky na cintoríny, 
ktoré v tomto období rozkvitajú záplavami 
kvetov a očistným svetlom tisícok sviečok.
 Nezáleží na tom, či je to cintorín vojenský, historický, verejný 
alebo symbolický. Všade odpočívajú niekoho blízki, priatelia,
známi, alebo nám ich pripomínajú. Skláňame hlavy pred ma-
jestátom  smrti s vedomím, že tam sa cesta končí.
 Stojíme pri hroboch, mlčky, s pohľadom upretým do minu-
losti, alebo v tichom hovore s rodinnými príslušníkmi. Strážime
deti, pre ktoré je horiaci plamienok neopakovateľným zážitkom, 
aby si neublížili. Len teraz, len raz v roku môžu zapáliť veľa,
veľa sviečok, a sledovať s naširoko roztvorenými očkami hru
ohnivých svetielok a nikto im v tom nebráni. A počúvajú, aký bol 
deduško, či prastará mať, ako žila, aká bola.
 Spomienka na mŕtvych - sviatok dušičiek. Podľa predstáv našich 
praslovanských predkov sa duše zomrelých naďalej zúčastňova-
li na udalostiach svojho rodu. Na mnohých miestach sa v noci
z 1. na 2. novembra umiestňovali pre dušičky jedlá a nápoje.
S týmto zvykom sa v ojedinelých prípadoch stretávame u nás
aj dnes.
 Strata blízkeho človeka je vždy bolestná. Na ňu nie sme pri-
pravení nikdy. Pre spomienku a z piety budujeme náhrobné
kamene. Náhrobky zosnulých môžu byť rôzne. Videl som dom
s priečelím tvaru morskej vlny, čo dal postaviť zúfalý otec, ktoré-
mu neskrotné more vzalo jedinú dcéru. Videl som monumenty
so sochami v životnej veľkosti z bieleho mramoru, pomníky
s anjelikmi so zlomenými krídlami i celkom nenápadné náhrob-
ky s jednoduchým krížom. Hroby slávnych, hroby prostých i ne-
známych ľudí. Zastavme sa pri nich na chvíľu a zamyslime sa
nad životom aj iných, možno celkom cudzích ľudí. Siahnime
do svojho vnútra a nechajme sa unášať pokorou, ktorú v sebe
v dennom zhone potláčame a podajme ruku blízkemu - na zmie-
renie s ním i so sebou.

 „Život je ohraničený smrťou, ako deň dvadsiatou štvrtou hodi-
nou“ (V. Vančura). Je to definitíva. Touto hranicou sa zaoberajú 
vedci, spisovatelia i laici. Všetci si kladieme otázku: Čo je za ňou? 
Je život po živote? Tajomstvo života a tajomstvo smrti - večná
hádanka. Dnes nehádajme. Spomínajme. Na tých, čo už nie
sú medzi nami. Na to pekné, čo v našich mysliach zanechali.

Na ich svojský slovník, prízvuk, črty, prchavý úsmev,
lásku, ktorú rozdávali. Nemusíme nechávať miesto

pri stole. Len zapáľme sviečku a prihovorme
sa každému milým slovom.
Nájdime si čas pre rodinu, pre ľudí. Nielen

v tento novembrový sviatok.
Richard Frimmel

starosta

Základný kameň LAKESIDE PARK-u na Tomášikovej ulici
je na svojom mieste. Výstavba sa môže začať.

12. októbra 2006 základný kameň do zeme uložili Miroslav Číž,

podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, Andrej Ďurkovský, 

primátor hl. mesta SR Bratislavy, Richard Frimmel, starosta mest-

skej časti Bratislava-Nové Mesto a Todd Cowan, generálny riaditeľ

TriGránit Budapest. Aj pre pamiatku budúcich generácií do tubusu 

uložili peniaze všetkých súčasných nominálnych hodnôt, kompletnú 

projektovú dokumentáciu a dennú tlač z 12. októbra 2006.

Na slávnostnom akte privítal hostí Gábor Zászlós, predseda pred-

stavenstva TriGránit Office Bratislava. Okrem podrobných infor-

mácií o projekte a stavbe vyslovil spokojnosť s tým, že spoločnosť

TriGránit môže kontinuálne pokračovať vo výstavbe s takými

kvalitnými projektmi, akým bude aj LAKESIDE PARK v Novom Mes-

te na Tomášikovej ulici. „V tejto mestskej časti sme sa udomácnili.

Už v roku 1995 sme tu videli skryté možnosti realizácie, čo sa

potvrdilo. V súčasnej vysokej konkurencii obstojíme. Všetky priestory 

Polus City Centra i Millennium Tower I i II sú plne prenajaté. TriGrá-

nit je stále medzinárodne veľmi silná spoločnosť, ktorá mimoriadny

dôraz kladie na spoluprácu s miestnymi odborníkmi a s miestnou 

klientelou.

TriGránit má svoje ambície. Máme záujem a snahu prispieť k rozvo-

ju ekonomicky aktívneho života ľudí“- povedal Gábor Zászlós, ktorý

ocenil serióznosť rokovania so zástupcami mestskej časti hlavného 

mesta SR Bratislavy.

LAKESIDE PARK – vizualizácia
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Znie to paradoxne. Čím väčšia lož, tým má  
  kratšie nohy.

� Ak nemáš  čo povedať, počúvaj, ak máš
  čo povedať, rozmýšľaj, ak náhodou 
  rozmýšľaš - hovor!

� Smrť pre človeka je vždy premiéra,
  pre ľudstvo  nekonečné množstvo repríz.

� Nehádžte perly sviniam!
  Sú ťažko stráviteľné.

� Obálka s úplatkom sa hodnotí podľa obsahu 
  a nie podľa veľkosti.

Miestne zastupiteľstvo 10. októbra 2006 

schválilo:

� Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2006,

v ktorom sa v príjmovej časti upravili skutočne dosiahnuté príjmy
a transfery zo štátneho rozpočtu a Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
Celkový rozpočet sa navyšuje o 9 568 tis. Sk, t. j. upravený rozpo-
čet v objeme 369 291 tis. Sk (bežný 313 505 tis. Sk, čo je zvýšenie
o 1 262 tis. Sk, kapitálový 55 786 tis. Sk, čo je zvýšenie o 8 306 tis. 
Sk). K finančnému pokrytiu kapitálového rozpočtu sa zapájajú pro-
striedky z rezervného fondu v sume 49 086 tis. Sk.
 Vo výdavkovej časti rozpočtu sa  zvýšenie prejavuje v cestnej dopra-
ve - výstavba a oprava miestnych komunikácií o 3 728 tis. Sk (t. j. cel-
ková suma na cestnú dopravu sa rozpočtuje na 9 228 tis. Sk).
Navýšenie predstavuje náklady na čistenie nánosov uličných vpustí
po prudkých dažďoch, opravy schodov, vozoviek a chodníkov. 
 Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 8 306 tis. Sk na objem 55 786 tis. Sk.
Finančné prostriedky budú použité na rozvojové programy, rekon-
štrukciu objektu Vernosť (výmena okien, zateplenie), rekonštrukcie
dvorov (likvidácia 8 pieskovísk na základe odporučenia úradu ve-
rejného zdravotníctva, dobudovanie areálu lanovky - úprava bez-
pečnostného systému, technických priestorov, doplnenie 1 ks zá-
chrannej súpravy, inovácia systému tlače lístkov).

� Úpravu diferencovaného poskytovania zľavy zo stravného dôchod-

cov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa výšky dôchodku.

Miestne zastupiteľstvo zvýšilo hranicu na zľavu zo stravného
zo 4 tis. Sk na 5 tis. Sk. To znamená, že za cenu, pre dôchodcov
v hodnote 45,- Sk, dôchodca s výškou dôchodku do 5 tis. Sk za-
platí za obed v hodnote 45,- Sk len 5,- Sk bez ohľadu na výšku
stravného, dôchodca s výškou dôchodku od 5001 do 6000,- Sk
zaplatí 20,- Sk, od 6001 do 7000,- Sk zaplatí 25,- Sk, s výškou dô-
chodku od 7001 do 8000,- Sk zaplatí 30,- Sk, s výškou dôchodku
od 8001 do 9000,- Sk 35,- Sk a pri dôchodku nad 9000,- Sk za-
platí hodnotu obeda 45,- Sk. Mestská časť bude aj naďalej hradiť
každému dôchodcovi k obedu 10,- Sk a 5,- Sk na ovocie (celková
hodnota obeda je 60,- Sk).

� Správu o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006 
- žiadna základná ani materská škola nebola zrušená. Nové Mesto
zaevidovalo nárast počtu detí v MŠ (858, o 17 detí viac ako vlani), 
tiež nárast počtu detí v prvom ročníku ZŠ - 272 detí (2005/2006 - 247 
prvákov, 2004/2005 - 232 prvákov). Napriek tomu výsledný počet
žiakov klesá, vlani o 181 žiakov. Dôvodom je odchod silných roční-
kov deviatakov na stredné školy a tiež veľa žiakov odchádza na osem-
ročné gymnáziá. Ak bude medziročný úbytok (asi 60 žiakov) po-
kračovať, bude musieť novomestská samospráva zvažovať počet
základných škôl, ktorý 5 rokov, odkedy prešlo základné školstvo
zo štátnej správy pod samosprávu, prevádzkovala bez problémov.
Pozitívna je kvalita výuky a úspešnosť rozmiestnenia žiakov novo-
mestských škôl (z 372 deviatakov len 18 nastúpilo na strednú školu 
bez maturity). Poslanci kladne hodnotili, že po poskytnutí príspevku 
samosprávy v r. 2004/2005 vo výške jeden tisíc korún na účastníka
sa zvýšil záujem o lyžiarsky výcvik (z 98 žiakov v roku 2005 na 267 
žiakov v r. 2006). Aj to bol dôvod prísľubu, že mestská časť bude
v záujme zdravia školopovinnej mládeže poskytovať tento príspevok
aj v budúcnosti. V súčasnosti navštevuje základné školy v našej
mestskej časti 2444 žiakov v 113 triedach (priemer na 1 triedu je
21,6 žiaka - najviac ZŠ Česká 25,3 a ZŠ Za kasárňou 25,1 žiaka).

� Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách,

ktoré môžu byť použité na umiestňovanie plagátov a iných nosičov

informácií v mestskej časti vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

v roku 2006.

 Vylepovať volebné plagáty možno len na miestach vyhradených
týmto nariadením. Miesta na bezplatné vylepovanie sú reklamné
a propagačné valce označené počas volebnej kampane textom
v hornej časti „Mestská časť Bratislava-Nové Mesto“ umiestnené v lo-
kalitách:
 - Športová hala Pasienky (križovatka Trnavská-Bajkalská)
 -  Biely kríž (nám. Biely kríž - predajňa Chemolak Smolenice)
 - Kramáre (križovatka Magurská-Stromová)

 - Račianske mýto (zastávka MHD)
 - Račianska ul. (pri predajni potravín Pokrok)
 - Račianska ul. (pri lekárni na Teplickej ul.)
 - Račianska ul. (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), vo vlastníctve mestskej časti.

 Miesta na vylepovanie volebných plagátov sú ďalej ostatné bilboar-
dové plochy a reklamné plochy v MČ na základe vzájomnej dohody 
kandidujúcich s ich prevádzkovateľom.
 Vylepovanie volebných plagátov na iné miesta na verejných 
priestranstvách v MČ je porušením tohto nariadenia.

� Vykonanie prvej dobrovoľnej dražby bytu v dome na Rozvodnej
č. 17 vo vyvolávacej cene 2700 tis. Sk stanovenej podľa znaleckého 
posudku v súlade s dražobným poriadkom mestskej časti.

Valéria Reháčková

VÝZVA
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto opäť pripravuje

Štedrý večer pre osamelých dôchodcov
na ktorý každoročne pozýva osamelo žijúcich Novomešťanov

starosta mestskej časti Ing. Richard Frimmel.

Miestny úrad preto vyzýva osamelých dôchodcov – občanov

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorí žijú v domácnos-
ti sami, sú bezdetní, bez partnerov a najbližšej rodiny a majú

záujem sa na tomto spoločenskom podujatí zúčastniť, aby sa pri-

hlásili na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, odde-

lenie bytové a sociálnych služieb osobne (1. poschodie, číslo dve-

rí 111b), resp. telefonicky (tel. číslo: 49253 377 – Mgr. Stempelová

do 15. novembra 2006.
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Pokračovanie z prvej strany

Starosta Richard Frimmel poukázal najmä
na kultúru podnikania a korektnosť spoloč-
nosti TriGránit, osobitne poďakoval Sándo-
rovi Demjánovi, ktorý v roku 1995 neváhal
a vstúpil ako zahraničný investor na úze-
mie Slovenska práve v mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto, bez váhania, čo v tom
čase bola aj pre úspešného medzinárod-
ného podnikateľa, predsedu predstavenstva
TriGránit, a. s., nevídaná odvaha. Obchodno-
-spoločenské centrum Polus postavili za 16
mesiacov, bezpečne a kvalitne, čo aj no-
viny Népszabadság označili za „malý slo-
venský zázrak“. „Nepochybujem, že aj prvá
etapa tejto stavby bude odovzdaná presne 
podľa plánu, v druhom štvrťroku 2008, tak
ako sme u tejto spoločnosti zvyknutí“ - vyslovil 
osobné presvedčenie. 

LAKESIDE PARK bude moderný polyfunkčný
komplex (88 tisíc m2 administratívnej plochy 
kat. A) s celkovým investičným objemom
100 mil. eur realizovaný v štyroch etapách.
Budú ho tvoriť štyri veže, kde budú vytvo-

rené podmienky aj pre príslušnú infraštruk-
túru, t. j. obchodno-obslužné priestory vrátane
1850 parkovacích miest v troch podlažiach 
podzemných parkovísk.
12. október 2006 bol slávnostný začiatok pr-
vej etapy výstavby, ktorá ponúkne v 20-po-
schodovej budove s exteriérovými a interiéro-
vými povrchmi vysokej kvality 24 tisíc m2

administratívnej plochy, 836 m2 maloobchod-
ných priestorov a 505 parkovacích miest.
V objekte s efektívnym priestorovým usporia-
daním bude 7 vysokorýchlostných výťahov
a dva kyvadlové pre parkoviská.
Zvláštnosťou bude zazelenená naklonená 
rovina - park pokrývajúci podzemné garáže, 
ktorý vizuálne veľmi pôsobivo nadviaže na prí-
rodný areál Kuchajda a súčasne vytvorí
dopravno-technicky bezpečný, atraktívny prí-
stup k veži. Z objektu bude krásny výhľad na ja-
zero, bratislavský lesopark i historické cen-
trum mesta.
Projektantom stavby je spoločnosť Adam-
son Associates Architects, prestížna firma
z Toronta. Návrh okolia stavby so začlenením
príťažlivých moderných zelených plôch do cel-
kového projektu vypracovala holandská firma 
Copijn Ultrecht.

Valéria Reháčková

V mestskej časti Nové Mesto vyrastá

„Wall Street Slovenska“

- bol témou stretnutia starostov bratislavských 
mestských častí v Klube starostov v mestskej 
časti Vajnory.
 Starostovia sa zaoberali pracovnou verziou 
zákona o hl. m. SR Bratislave, vypracovanou 
predstaviteľmi hlavného mesta, a vyslovili
k nemu viaceré výhrady. Poukázali aj na fakt,
že s návrhom zákona, ktorý vypracovali mest-
ské časti v decembri 2004, primátor Andrej
Ďurkovský súhlasil. Magistrátom predložený 
návrh nezakotvuje jednoznačné vymedzenie 
kompetencií, čo bude vykonávať hlavné mesto 
a čo budú vykonávať mestské časti, a odka-
zuje, že takmer všetko sa upraví v Štatúte.
V tom vidia starostovia hrozbu politického roz-
hodovania o zásadných veciach života mest-
ských častí. Za mimoriadne veľké riziko pova-
žujú takýto spôsob rozhodovania o príjmovej 
časti rozpočtu. Ak mesto nebude schopné
plniť svoje záväzky, mohlo by obmedzením
dotácií neprijateľne ohroziť chod a stabilitu 
mestských častí. 
 Návrh hl. mesta upravuje, že prenesenú 
miestnu štátnu správu budú môcť mestské 
časti vykonávať len v takom rozsahu, ako im 
určí príslušný zákon (napr. teraz je to matrika, 
voľby, evidencia obyvateľstva), z čoho vyplý-
va, že zrejme teraz prenesenú miestnu štátnu 
správu (stavebné konanie, životné prostredie, 
školstvo, opatrovateľská služba) by podľa tohto 
návrhu hl. mesto pravdepodobne muselo cen-
tralizovať.
 Starostovia sú toho názoru, aby rozdelenie 
kompetencií medzi mestom a mestskými čas-
ťami, kompetencie, ktoré dnes mestské časti 
vykonávajú, boli uvedené priamo v zákone
o hl. meste SR Bratislave, a na štatút boli
ponechané len veci, ktoré dnes nepoznáme. 
Hl. mesto by malo zabezpečovať úlohy celo-
mestského charakteru a vyššieho územného 
celku.

 V primátorskom návrhu zákona o hl. m. SR 

Bratislave je vypustená definícia súčasne 

platného zákona, kto vykonáva samosprávu

hlavného mesta SR Bratislavy (par. 5): samo-

správu hl. mesta vykonávajú obyvatelia hl. 

mesta, a to a/ orgánmi hl. mesta, b/ orgánmi 

mestských častí, c/ hlasovaním obyvateľov

hl. mesta (referendum), d/ hlasovaním oby-

vateľov mestskej časti, e/ verejným zhromaž-

dením obyvateľov mestskej časti.

 Starostovia poukazujú na princíp subsidiari-

ty. Návrat k centralizmu v Bratislave, k riadeniu 

mesta de facto jednou osobou podporovanou  

80-timi poslancami považujú za neprijateľné.

 Starostovia prezentovali aj pred prítomným 

externým poradcom primátora JUDr. Milanom 

Galandom, že všetko, čo sa vybuduje, čo je 

úspešné v mestských častiach, sa nachádza

v Bratislave, a je to aj jej vizitka. V žiadnom 

prípade teda zo strany starostov nejde o pre-

sadzovanie lokálneho záujmu mestských častí, 

ale je tu evidentný záujem o rozvoj mesta Bra-

tislavy.

 V záujme spoločného postupu v legislatív-

nom procese prijatia zákona o hl. m. SR Bra-

tislave NR SR preto starostovia navrhujú vrá-

tiť sa tam, kde došlo k zhode medzi mestom

a mestskými časťami (rok 2004).

Treba dať priestor demokracii a vypracovať

a schváliť zákon akceptovateľný pre všetkých.  

Majú záujem rokovať s primátorom hl. m. SR 

Bratislavy Andrejom Ďurkovským. Uviedli, že 

vzhľadom na to, že má nadobudnúť účinnosť 

až koncom roku 2009, nemá význam v sú-

časnosti jeho prípravu urýchľovať. Je to naj-

dôležitejší dokument bratislavskej samosprá-

vy a starostovia sú toho názoru, že by nemal 

byť poslaneckým, ale riadnym vládnym návr-

hom.

Zákon o hlavnom meste SR Bratislave

Postup lekárne
pri vydávaní očkovacej 

látky proti chrípke
1. Ak poistenec spĺňa podmienky na úhra-

du očkovacej látky proti chrípke na zákla-

de verejného zdravotného poistenia (napr.

vek, zdravotný stav), lekár predpíše očko-

vaciu látku na lekársky predpis, na predpi-

se označí: hradí poisťovňa, v tom prípade 

lekáreň nevyberá poplatok, lebo poistenec 

je v súlade s § 38 ods. 8 písm. d) zákona

č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej staros-

tlivosti od poplatku oslobodený.

2. Ak poistenec nespĺňa podmienky oslobo-

denia od úhrady, lekár predpíše očkovaciu 

látku na lekársky predpis, označí na ňom: 

hradí poistenec, v tom prípade celú úhradu 

za očkovaciu látku uhrádza poistenec.

Pri vydávaní očkovacej látky proti chrípke

sa poplatok 5 Sk neuhrádza!

Roman Mach

12. októbra, za účasti vzácnych hostí (Miroslav 

Číž, podpredseda NR SR, Andrej Ďurkovský, 

primátor hl. m. SR Bratislavy, Richard Frimmel, 

starosta MČ BNM a Todd Cowan, generálny

riaditeľ TriGránit Budapest) položili základný

kameň Lakeside Parku

foto: M. Novák
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10 rokov Televízie
Nové Mesto

Ani to nie je tak dávno, len 10 rokov, čo sa po prvý raz prihovoril
občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prostredníctvom

obrazovky starosta Richard Frimmel. Presne 23. septembra 1996
rozšírila novomestská samospráva priestor na informovanie občanov 
o ďalšie informačné médium - Televíziu Nové Mesto. „10 rokov v ži-
vote človeka je relatívne krátky čas. V živote Televízie, najmä tej
regionálnej, to už v dnešnej dobe niečo znamená. Nie každá sa
uchytí. Nie každá vydrží boj o diváka v televíznej branži. Nie každá 
sa kvalitatívne rozvíja. Televízia Nové Mesto to dokázala. Nebola síce 
prvá, skôr začala vysielať Obecná Televízia v Štrbe, ktorá mala ako 
prvá v Československu (v r. 1990) káblovú televíziu, vysielala však
len 1-krát týždenne (45 minút) s dvoma reprízami. Televízia Nové 
Mesto vysiela od r. 1996 nepretržite. V súčasnosti je rozsah vysie-
lania za týždeň 35 hodín obrazového spravodajstva a 91 hodín tex-
tových informácií. Za desať rokov pôsobenia odvysielala Televízia
Nové Mesto 10 tisíc 290 hodín obrazového programu „Telemagazín“
a 53 tisíc 235 hodín textovo-obrazového programu „Infotext“. A pro-
gramovú náplň naďalej skvalitňuje“ – zhrnul starosta.

Jeho pozvanie na túto významnú udalosť prijali viacerí významní
hostia, medzi nimi prezident SR Michal Kováč, známy športový
komentátor Karol Polák, zástupcovia spolku lokálnych televízií
staníc LOTOS-u, Rady pre vysielanie a retransmisiu, poslanci miest-
neho zastupiteľstva a samozrejme pracovníci Televízie Nové Mesto.
 Televízia Nové Mesto vysiela prostredníctvom káblových rozvodov 
UPI (vysielací kanál S 08) na základe zmluvy o spolupráci medzi
mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a držiteľom licencie - spo-
ločnosťou Omega Plus, s.r.o. zastúpenou konateľom Ing. Jozefom
Birom a generálnym riaditeľom PhDr. Ladislavom Slaninkom. Zod-
povednosť za program nesie starosta mestskej časti.
 Toto všetko začalo platiť po odsúhlasení Rady pre vysielanie a re-
transmisiu. Aj pre Televíziu Nové Mesto, rovnako ako pre verejno-
právnu i komerčné televízie platia prísne podmienky pre vysielanie. 
A rovnako, ako iné televízie, aj tá novomestská si vyškoľuje odborný 
technický štáb, moderátorov, a po čase jej ich odlákava konkuren-
cia. Nie je to nič príjemné, na druhej strane je to dôkaz, že Televízia
Nové Mesto sa kvalitou programov a moderátorov môže s tzv. „veľký-
mi“ televíziami smelo porovnávať.
 Nezanedbateľný je spôsob prezentácie medializovaných infor-
mácií. Tomu podriaďuje aj výber moderátorov, ktorých prácu, ako aj 
programovú náplň vysielania pravidelne hodnotí Programová rada 

TVNM. Zmenili sa mnohé tváre, viaceré programy. Nie je časovo
možné všetky zmeny vymenovať. Najvernejším spolupracovníkom
televízie 28. septembra poďakoval v mene samosprávy starosta
Richard Frimmel slovami:“ Som presvedčený, že práve morálne
ocenenie v dnešnej dobe stúpa na cene. Každého vieme zaplatiť,
ale oceniť osobným poďakovaním, to už je niečo celkom iné. Devia-
tim zástupcom spoločnosti Omega Plus, s. r. o., odovzdal ďakovný list
za desať rokov práce. Pripomenul: „Zvlášť veľký dôraz kladieme
na to, aby informácie, ktoré adresátom - našim občanom, divákom 
prostredníctvom miestnej Televízie Nové Mesto poskytujeme boli 
pravdivé, presné, zrozumiteľné, nestranné a vecné. Lebo ako po-
vedal humorista Jean Paul: „Krátky výrok otvára priestor myšlienke“. 
Potvrdením správnosti tejto cesty je aj pozitívna odozva u novomest-
ského diváckeho publika. Aj jeho súčinnosť a záujem o veci verejné 
prejavované prostredníctvom Televízie Nové Mesto chceme pri prí-
ležitosti dnešného jubilea oceniť a vyžrebovať z radov divákov, ktorí
sa zapojili do súťaže, vyhlásenej spoločnosťou Omega Plus, s. r. o.
„10. rokov Televízie Nové Mesto“ troch výhercov.
Z päťdesiatky odpovedí, ktoré na otázku: Vymenujte tri symboly
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sú súčasťou zvučky
vysielania Televízie Nové Mesto“ prišli, vyžreboval troch výhercov.
1. cenu 5000,- Sk získal Ján Vlačiha, 2. cenu 3000,- Sk Jozef Vráblik
a 3. cenu 2000,- Sk Jozefa Baničová.

Po zhliadnutí dvadsaťminútového zostrihu desaťročného vysielania 
Televízie Nové Mesto sa prítomným prihovoril aj generálny riaditeľ
spoločnosti Omega Plus Ladislav Slaninka a konateľ Jozef Biro.
Zdôraznili, že vysielanie je výsledkom práce kolektívu, pri ktorom
zaváhanie jediného „kolieska“ v súkolesí môže spôsobiť problém.
A to si všetci, technici i moderátori, uvedomujú. Televízia Nové Mesto 
ľudí nerozdeľuje, ale spája. Nielen medzi sebou, ale predovšetkým
s respondentmi, ktorých v záujme vysielania oslovujú, občanov
Nového Mesta, pre ktorých vysielajú. 

 Televízia Nové Mesto sa zapojila aj do medzinárodnej spolupráce
v projekte Prizma a Interreg zameranom na výmenu televíznych, 
spravodajských a publicistických relácií a na spoločnú tvorbu progra-
mov v regióne susediacich území Slovenska, Rakúska a Maďarska
s cieľom vzájomnej informovanosti a spoznávania sa obyvateľstva.
 Bilancia Televízie Nové Mesto je bohatá. Len v roku 2005 to bolo
184 hodín premiérového vysielania, 1676 hodín reprízového vysie-
lania, 4731 hodín vysielania infotextu, 701 spravodajských výrob
v teréne, 1302 zostrihaných príspevkov, 3906 hodín postprodukčnej 
výroby, 930 hodín štúdiovej výroby a 1490 hodín redakčných prác
infotextu.

 Televízia Nové Mesto je členom spolku lokálnych televíznych staníc 
„LOTOS“, ktorý vznikol v decembri 1997 (v súčasnosti má 45 členov, 
z toho v Bratislave 6). Televízia Nové Mesto získala v súťažiach vy-
hlásených týmto spolkom v Martine na súťažiach Protidrogového fon-
du (súťaž v tvorbe audiovizuálnych diel s protidrogovou tematikou)
a na Festivale lokálnych televíznych staníc „Kafka“ v Kopřivnici už
štrnásť ocenení, čo svedčí o jej vysokej kvalitatívnej úrovni.
 Náklady na prevádzku Televízie Nové Mesto predstavujú sumu
5 mil. 591 tis. Sk. Z toho mestská časť Bratislava Nové-Mesto v roku 
2005 prispela na prevádzku Televízie Nové Mesto zo svojho rozpoč-
tu sumou 3 mil. 500 tis. Sk, čo je vzhľadom na rozsah vysielania
primerané.

 Desať rokov je významné jubileum. Najmä ak sú tie roky úspešné
a prospešné širokej verejnosti. Preto ako predseda Programovej rady 
Televízie Nové Mesto nesúci plnú zodpovednosť za program poďa-
koval starosta všetkým, ktorí sa na ňom podieľajú, najmä zástupcom 
spoločnosti Omega Plus, s. r. o., konateľovi Ing. Jozefovi Birovi a ge-
nerálnemu riaditeľovi PhDr. Ladislavovi Slaninkovi. A poprial Televízii 
Nové Mesto do ďalšieho obdoba veľa dobrých kreatívnych nápadov, 
veľa odborníkov ochotných spolupracovať, a divákom, občanom
Nového Mesta obsažné spravodajstvo, plné aktuálnych informácií,
zaujímavých udalostí a poradenstva v oblastiach, ktoré ich zaujímajú.

Valéria Reháčková

K správnej oslave 

patrí aj nádherná 

torta. A túto si Te-

levízia Nové Mesto 

za 10 rokov svojej 

činnosti zaiste za-

slúži...

foto: TV NM

Žrebovanie výher-

cov súťaže vyhláse-

nej spoločnosťou 

Omega Plus, s. r. o.,

pri príležitosti jej-

desaťročného jubi-

lea

foto: TV NM

Na oslave 10 rokov Televízie Nové Mesto sa sponzorsky podieľal
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Na Tomášikovej ulici odhalili 12. októbra
základný kameň ústredia budovy Slovenskej 
sporiteľne.
 „Dnešný deň, deň odhalenia základného 
kameňa budovy ústredia Slovenskej spori-
teľne, je osobitne významný. Práve 12. ok-
tóbra 1492 pristál Krištof Kolumbus na San
Salvadore a začala sa jeho éra objavova-
nia Ameriky“ - uviedli dôvod termínu tohto
významného aktu slovenskej bankovej inšti-
túcie. „My sme objavili toto územie v Novom
Meste, miesto pre ústredie Slovenskej spori-
teľne, čo je v súvislosti s dátumom symbolic-
ké“. 
 „O novom sídle našej spoločnosti sme za-
čali uvažovať pred dvoma rokmi. Pretože
prevádzkovať 11 budov rozmiestnených 
po celom meste je veľmi náročné, nielen
finančne, ale aj z dôvodu časových strát
pri premiestňovaní sa. Potrebujeme sa stret-
núť pohotovo, rýchlo, pri riešení aktuálnej
situácie, a tiež pre celý kolektív. Pre vytváranie
dobrých vzťahov medzi pracovníkmi je dôle-
žitá bližšia dostupnosť a vzájomná komuni-
kácia. Základný kameň ústredia Slovenskej 
sporiteľne tvorí travertínový blok s vyleptaným 
textom dňa odhalenia, ktorý sa stane ume-
leckým prvkom budovy, ktorá bude súčasťou 
nového moderného centra Nového Mesta i 
Bratislavy“ - priblížila minulosť i budúcnosť 
generálna riaditeľka Slovensklej sporiteľne 
Regina Owesny Straka. Základný kameň po-
svätil arcibiskup bratislavsko-trnavskej arci-
diecézy J. E. Ján Sokol a biskup evanjelickej 
cirkvi Igor Mišina.
 Starosta Richard Frimmel: „Som rád, že sa 
zástupcovia spoločnosti rozhodli stavať v No-
vom Meste. Zvýši to nielen kredit našej mest-
skej časti, ale predovšetkým bude prínosom 
pre samosprávu, pre našich občanov. Budúci 

komplex dotvorí súbor architektonicky pozo-
ruhodných stavieb v okolí Kuchajdy“. 

Budova Slovenskej sporiteľne bude mať 10
podlaží, 55 tisíc m2 podlažnej plochy, prácu
v nej nájde 1600 zamestnancov sporiteľne
a jej dcérskych spoločností. Odovzdanie
do užívania je plánované o dva roky.

Valéria Reháčková

Základný kameň budovy Slovenskej sporiteľne, 

ktorá vyrastie v lokalite Rožňavská – Tomáši-

kova, slávnostne odhalila generálna riaditeľka 

Slovenskej sporiteľne Regina Ovesny-Straka

Budova slovenskej sporiteľne v lokalite

Rožňavská – Tomášikova – vizualizácia

Nové Mesto sa mení na nové moderné centrum mesta

Už deviate ocenenie stavby
v mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto

Zlatá tehla 2006 pre obytný 
komplex PLATAN

ktorý slávnostne otvorili 7. apríla 2005

na rohu Junáckej a Bajkalskej ulice.

Stavba autora Ing. arch. Juraja Polyáka,

investora ICT Istroconti, a. s., získala

už v roku 2005 Cenu prvej stavebnej spo-

riteľne v kategórii Bytový dom roka.

V tomto roku získala 1. cenu laickej ve-

rejnosti za najlepšiu stavbu roka v prvom 

ročníku (anketa júl – august 2006) ankety 

Zlatá tehla o najlepšiu stavbu a projekt roka

v Bratislave, ktorej sa mohla zúčastniť laic-

ká verejnosť prostredníctvom sms hlaso-

vania. Sedemčlenná odborná porota no-

minovala 16 diel v 4 kategóriách.

Táto moderná bytovka jednoduchých ge-

ometrických tvarov striedmym architek-

tonickým výrazom s vysokou stavebnou 

úrovňou zaujala najmä ideálnym vsadením

do okolitej zástavby Novej doby. Nová

doba je aj medzi svetovými odborníkmi 

vysoko cenená funkcionalistická stavba 

architektov Bedřicha Weinwurma a Ignáca 

Vécseia (z rokov 1932 – 1942).

V. Reháčková

PLATAN

Deviate ocenenie stavby v mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto – Zlatá tehla 2006 

pre obytný komplex Platan

foto: M. Novák

Jeseň života aktívne
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pripravila 9. októbra 2006 v sále Strediska kultúry na Vaj-
norskej ulici pre všetkých skôr narodených športovo-osvetovú akciu pod názvom Jeseň života 
aktívne.
Náplňou tejto akcie boli ukážky cvikov pre všetkých zúčastnených seniorov, spojené s aktív-
nym cvičením pri hudbe. V úvode stretnutia sa seniori posilnili občerstvením, ktoré zabezpečil
Miestny úrad BNM. Celú akciu viedla Mgr. Iveta Gályová, ktorá nielen predcvičovala, ale rozprá-
vala aj o význame a možnostiach pohybovej aktivity starších ľudí a predovšetkým upozornila,
čomu sa majú vyhýbať. 
V závere sa ujala slova MUDr. Morvicová z Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá informo-
vala o zásadách správnej životosprávy. V priebehu celej akcie zabezpečovala doplnkový program 
pani Minichová odborným zdravotníckym poradenstvom sprevádzaným meraním krvného tlaku. 
Veríme, že táto akcia sa stala prínosom k zdravému životu našich seniorov, či už po stránke
fyzickej či psychickej. Tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.

Adriana Pavlikovská

Prednášateľka a 

cvičiteľka Iveta Gá-

lyová – seniori na-

šej mestskej časti 

sa od nej dozvedeli 

nielen o význame 

správneho cvičenia 

v seniorskom veku, 

ale i o správnej ži-

votospráve

foto: M. NovákSpoločenská sála Strediska kultúry na Vajnor-

skej ulici patrila 9. októbra športovo-osvetovej 

akcii Jeseň života aktívne foto: M. Novák
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Zo života mestskej èasti

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale 
krásni starí ľudia sú umelecké diela“- musí
dať človek za pravdu názoru Goetheho pri 
pohľade na občanov vo veku 70, 75, 80, 85, 
90, 91 a viac rokov, ktorí prijali pozvanie sta-
rostu a prišli spoločne osláviť svoje významné
životné jubileum medzi rovesníkov.
Starosta Richard Frimmel pozval v ten istý deň 
do Strediska kultúry  rodičov s novorodenými 
deťmi a popoludní jubilujúcich občanov, pre-
tože v tom vidí určitú symboliku - jar a jeseň 
života. Starobu si treba ctiť a mladosť chrániť. 
Mladosť žije z nádeje, staroba zo spomienok 
- ale nemusí to tak byť doslova, lebo ani sta-
roba sa ničoho nesmie vystríhať väčšmi ako 
nečinnosti, a akokoľvek to je, každý vek má 
svoje radosti a zvyky. A to nám potvrdili mnohí 
z prítomných jubilantov.
 „Starší spoluobčania sú ľudia, ktorí veľa
prežili, odviedli kus práce a dodnes ju mnohí
z nich naďalej odvádzajú, či už pre spoloč-
nosť, alebo pre rodinu pomocou pri výchove 
vnúčat.
„Starci chodia zle, ale radia dobre“ je môj ná-
zor, a to bol jeden z dôvodov, prečo som si 
práve z dôvodu nenahraditeľnosti životných 
skúseností zriadil „Poradný zbor seniorov“ - 
vysvetlil starosta svoj vzťah k staršej generá-
cii. Ocenil, že vlani prišlo na takéto podujatia 
päťdesiat nad deväťdesiatročných spoluob-
čanov, tentoraz boli medzi dvesto osláven-
cami osobne prítomní aj deviati deväťdesiat
a viacroční Novomešťania, ktorým poprial 
všetko najlepšie, menovite: 94-ročnej pani 
Anne Paukovičovej, 92-ročnej pani Juliane 
Burdovej, 91-ročným - Etele Ženišovej, Pav-
lovi Purašovi, Magde Záhorovej, a 90-ročným 
Margite Dubovskej a Veronike Madajovej.
A všetci si spoločne postojačky zaspievali
„Živijó“.
Kultúrny zážitok z tohto významného dňa 
umocnil Zdenek Sychra s Norou Blahovou
a Gretou Švercelovou známymi piesňami 
Rodný môj kraj, Čardášová princezná, Ci-

gánsky barón, Butterfly, a pri refréne jednej 
z piesní Žijem, žijem prázdne vrecká mávam,
pijem, fajčím, na svet nenadávam, nie som
boháč, nie som star, s osudom sa vyrovnám
- sa od stolov okrem spevu a klopkania
do rytmu ozývalo: „Ja by som si veru zatan-
covala”.

Valéria Reháčková

„Živijó, živijó, živijó“ – popriali si i zaspie-

vali jubilujúci spoluobčania 28. septembra

v Stredisku kultúry

foto: M. Novák

Životné jubileá Novomešťanov narodených 
v júli, auguste a septembri
28. septembra 2006 opäť v Stredisku kultúry na Vajnorskej

Blahoželanie starostu Richarda Frimmela ob-

čanom Nového Mesta k narodeninám patrí

k najpríjemnejším aktivitám jeho práce

Foto: M. Novák

Medzi jubilantmi nechýbal ani známy skúse-

ný futbalový tréner, bývalý úspešný brankár,

reprezentant ČSSR Justín Jarorek. V septembri 

oslávil v plnej kondícii 70-ku

foto: M. Novák

94-ročná Anna Paukovičová sa zdôverila,

„že pre ňu veľa v živote znamená viera v dob-

ro“

foto: M. Novák

Pod záštitou starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Ing. Richarda Frimmela a v spolupráci s futbalovým klubom
INTER Bratislava sa uskutočnili na štadióne INTERU 10. októb-
ra 2006 zápasy mladších žiakov a 12. októbra zápasy starších
žiakov základných škôl v pôsobnosti mestskej časti Bratislava
-Nové Mesto. Šesťčlenné  družstvá so svojím brankárom hrali
systémom každý s každým 1-krát po 20 minút. Chlapci si
zahrali na šírku ihriska a svojej úlohy sa zhostili zodpovedne.
Hrali s mimoriadnym nasadením a bolo sa na čo pozerať.
Turnaj viedol za INTER Bratislava Ing. Lônčík a za mestskú časť 
Bratislava-Nové Mesto pán Služanič, ktorí odovzdali vecné ceny 
víťazným družstvám. Umiestnenie družstiev bolo nasledovné:

� 10. októbra 2006 – mladší žiaci
(ročník 1996)
1. miesto:  ZŠ Kalinčiakova
2. miesto:  ZŠ s MŠ Za kasárňou
3. miesto:  ZŠ s MŠ Riazanská

� 12. októbra 2006 – starší žiaci
(ročník 1995)
1. miesto:  ZŠ Kalinčiakova
2. miesto:  ZŠ s MŠ Riazanská
3. miesto:  ZŠ s MŠ Za kasárňou

 Adriana Pavlikovská

Futbalový turnaj Mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na futbalovom štadióne INTER Bratislava
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Už piaty rok realizuje novomestská sa-
mospráva na podnet starostu Richarda 

Frimmela projekt „Hladký štart pre vaše deti“ 
s podporou bankovej inštitúcie a odovzdá-
va rodičom pri narodení dieťaťa finančný dar
5 tisíc korún, ako pomoc pri preklenutí ná-
ročného obdobia, ktoré narodenie ďalšieho 
člena rodiny  prináša. 

28. septembra pozval  starosta rodičov s no-
vorodeniatkami do Strediska kultúry na Vaj-
norskej ulici. A sála veru praskala vo švíkoch. 
Zaplnilo ju 71 bábätiek so šťastnými rodičmi.

„Je to rekordný počet detí nielen za ostatné 
dvojmesačné obdobie, ale za celé obdobie
od začiatku roka do septembra 2006. Dokon-
ca i v porovnaní s rokom vlaňajším. V r. 2005
sa do septembra narodilo 267 detí, v tom-
to roku 288, čo je o 21 detí viac. Rozhodnúť
sa pre finančnú pomoc mladým rodinám
týmto spôsobom bol správny krok. A stretnu-
tie s nimi, ktoré pripravujeme každé dva me-
siace, patria k tým najpríjemnejším. Medzi 
mladými ľuďmi, zodpovedne sa stavajúcimi
k životu vždy pookrejem. Záleží mi na deťoch 
tejto mestskej časti, veď sú naše. Rovnako, 
ako vždy budú deťmi svojich rodičov, aj keď 
raz budú mať päťdesiat. Aj preto som nevy-
nechal ani jedno takéto stretnutie. Rád vidím 
rodiny, ktoré držia spolu.“ - vyjadril svoj vzťah 
k mladej generácii Richard Frimmel.

Jeho slová akoby symbolicky podčiarkli via-
cerí rodinní príslušníci, ktorí sprevádzali naj-
mladší prírastok do kultúrneho zariadenia.

S Andrejom Zhangom prišla okrem mamičky 
Daniely aj stará mama Nora Ciráková, do-
konca i prastarí rodičia 82-ročná Elena a
87-ročný Jozef Farkašovci. Prezradili, že An-
drejkova 12-ročná sestrička Lujza  sa z bra-
čeka veľmi teší, trošku žiarli, takže ho nechce 
nechať inému popestovať. O jej veľkej láske
k súrodencovi svedčí i to, že ako dobrá
žiačka sľúbila, že ak sa mladší brat nebude 
dobre učiť, nebude ho zato hrešiť! Prasta-
rá mama a prastarý otec mu prajú do života

zdravie, úspech, aby bol spokojný so zamest-
naním, ktoré si raz vyberie. A ak by sa deti 
občas medzi sebou trochu poharkali, súro-
denecky ponaťahovali, nevidia v tom problém 
- aspoň sa naučia obracať v živote. Poradiť
si s každým problémom.

 (V roku 2005 bol príspevok vo výške
5000,- Sk - od 1. 2. 2002 do marca 2005 
4 tisíc MČ Nové Mesto a 1 tisíc UniBanka,
od r. 2006  4400,- Sk MČ Nové Mesto a 600,- Sk 
Dexia Banka, a. s., - odovzdaný 320 rodičom,
v roku 2004 - 314 rodičom, v r. 2003 - 298
rodičom). V tomto roku je to už 288 novoro-
dených detí (46 v januári, 55 v marci,
60 v máji, 56 v júli a 71 v septembri).

 V tomto roku rodičia pre svoje deti vybera-
li najčastejšie tieto mená: chlapci - Samuel 
35 x, Matej 27, Martin a Jakub 26, Adam 24,
Michal a Tomáš po 22, Filip 18, Marek a Matúš 
po 15 x; dievčatá - Michaela 18 x, Kristína 16, 
Laura 15, Ema a Nina 14, Sofia 13, Veronika 
12, Viktória a Alexandra po 11 a Daniela 10 x.

Valéria Reháčková

2-mesačná Michaela Cibulková spinká ako

v páperí v náručí šťastnej mamičky Tatiany

foto: M. Novák

Laura Migrová – druhá dcérka pani Daniely. 

Staršia 2-ročná Nina sa zo sestričky veľmi teší, 

pri každej príležitosti jej dá pusinku, pomáha, 

chce ju prebaľovať, kŕmiť...          foto:  M. Novák

Projektu „Hladký štart pre vaše deti“
v Novom Meste sa darí

28. septembra pozval starosta Richard Frim-

mel rodičov s novorodeniatkami do Strediska 

kultúry na Vajnorskej ulici. A sála veru praskala 

vo švíkoch. Zaplnilo ju 71 bábätiek so šťast-

nými rodičmi      foto: M. Novák

Poézia pri obrazoch
Eva Droppová je najvýznamnejšou slovenskou predstaviteľkou výtvar-
ného štýlu art brut. Ak by sme mali priblížiť význam tohto názvu, naj-
výstižnejšie by bolo pôvodné umenie, čisté umenie alebo duchovné 
umenie. Je to prejav vnútorného ducha v človeku.
Maliari tohto typu tvorby sa nechávajú unášať filozofiou, mystikou,
zamýšľaním sa nad vecami a neodídu od práce dovtedy, kým ju ne-
dokončia. Inak sa pretrhne vnútorné spojenie, myšlienka sa stiahne
a obraz „zostane stáť“.
Vystavovať začala od roku 1992, a to doma aj v zahraničí, v múzeách, 
galériách aj kultúrnych zariadeniach. Získala mnohé uznania. 
Súčasťou výstavy Poézia pri obrazoch, ktorá sa konala od 3. 10.
do 14. 10. 2006 v Stredisku kultúry, boli aj obrazy jej syna Alexandra. 
Výstave predchádzala vernisáž, v rámci ktorej vystúpila speváčka
so slovenskými koreňmi Anna-Katarína Schatzlová so synom Patri-
kom. Na gitare ich sprevádzal František Tökoly. Vystúpenie malo
veľkú odozvu a ešte viac umocnilo výbornú atmosféru stretnutia zá-
ujemcov o umenie Evy Droppovej, ktorí prišli na vernisáž.
Na záver by sa žiadalo dodať, že Eva Droppová vystavovala v Stre-
disku kultúry už viackrát. Konala sa tu aj jej prvá výstava. Veríme, že ani 
táto nebola posledná.

Ľubica Haliaková

Vernisáž výstavy Evy Droppovej Poézia pri obrazoch v Stredisku kultúry 

na Vajnorskej ulici

V popredí Eva Droppová so synom Alexandrom

foto: M. Novák
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 Desať rokov v manželstve, to je už cínová 
svadba. V Klube dôchodcov síce takýto ter-
mín nepoznáme, ale jubileum je to pekné. 
Hlavne v dnešných časoch, kedy sa podobné 
ustanovizne rušia kvôli nedostatku finančných 
prostriedkov, to treba oceniť.

„Desať rokov je desať rokov“- zamyslel sa sta-
rosta Richard Frimmel, a vrátil sa k okamihu, 
kedy sa novomestská samospráva rozhodla 
bývalý Delta klub zrekonštruovať na klub dô-
chodcov, ktorých je v Novom Meste jedna 
tretina všetkých obyvateľov. „Bolo to dobré 
rozhodnutie v roku 1996. Nemali sme síce 
dosť peňazí, rekonštrukcia stála 457 tisíc ko-
rún, ale vtedy nám pomohol sponzor Incheba. 
A klub od 1. februára 1996 dodnes funguje a 
musím skonštatovať, že mimoriadne aktívne. 
Som rád, že až 190 Novomešťanov, členov 
tohto klubu ide medzi ľudí, svojich rovesní-
kov, že sa neuzavrie medzi štyri steny. Lebo 
najhoršie, čo môže byť, ak sa človek uzavrie 
do seba. S členmi klubu môžu absolvovať
rôzne výlety, kultúrne predstavenia, pripravujú 
si rôzne výstavy, gurmánske pochúťky, stret-
nutia so zaujímavými ľuďmi„ - vyjadril spo-
kojnosť starosta.  

 Medzi hosťami klubu nechýbal ani pán 
Vladko Pekár, jeden z bývalých spoločníkov 
rekreačného zariadenia Ozeta, s. r. o., v Zlat-
níckej doline, kam členovia klubu veľmi radi 
opakovane za prijateľné ceny chodili. Bolo
to zariadenie najmä pre deti a na jeseň zasa 
pre dôchodcov. Teraz pri 10. výročí klubu im 
pán Pekár prisľúbil, že len čo získa zariadenie 
späť (rozhodnutie najvyššieho súdu o pochy-
bení predaja je vydané), pozýva členov do za-
riadenia zadarmo.

Krásnu kyticu ruží s poďakova-
ním za všetkých členov klubu odovzdala vedú-
cej klubu Aurélii Erössovej Ľudmila Slotíková.
O vzťahoch v tomto klube svedčí fakt, že vedú-
ca klubu, ktorá ho vedie ôsmy rok, nezabudla 
na prvú vedúcu klubu pani Helenu Priecelovú. 
Aj napriek tomu, že nemohla prísť, poďakovala 
za prácu, ktorú pre klub v začiatkoch vykona-
la. Nezabudla ani na pani Aničku Sládkovú, 
ktorá je síce v Domove dôchodcov, ale ktorá 
im pri príležitosti významného výročia klubu 
poslala vtipnú výstižnú básničku. Tá všetkých 
rozosmiala: „My sme sa združili v dôchod-
covskej únii, ... či ste starček, a či vdova, ne-
musíte sedieť doma“...

 Záverečná čokoládovo ovocná torta s desia-
timi sviečkami, ktorú pre nich rozkrojil starosta 
Richard Frimmel, chutila všetkým prítomným.

Valéria Reháčková

Tortu s desiatimi sviečkami rozkrojil starosta 

Richard Frimmel

foto: TV NM

V Klube dôchodcov na Sibírskej oslavovali jeho 

10. výročie. Za všetkých členov klubu pri tejto 

príležitosti s vďakou odovzdala kyticu kvetov

vedúcej Aurélii Erössovej pani Ľudmila Slotíková

foto: TV NM

Nad začiatkami klubu, keď sa samospráva

Nového Mesta rozhodla zrekonštruovať býva-

lý Delta klub na klub dôchodcov, sa vo svojom

príhovore zamyslel starosta mestskej časti Brati-

slava-Nové Mesto Richard Frimmel 

foto: TV NM

Klub dôchodcov Sibírska, 10. 10. 2006
Kytica ruží pre vedúcu klubu

Kramárska liga - záver sezóny
 Poslednými zápasmi play-off sa ukončil v piatok 6. októbra na špo-
rtovom ihrisku na Ladzianskeho ulici 4. ročník Kramárskej ligy v mini-
futbale o Pohár starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
 Pohár starostu získalo už po tretíkrát za sebou družstvo Pavla Mo-
rávka – Kypriaci prášok, ktoré vo finálovom turnaji nenechalo nič
na náhodu. Rozumným striedaním hráčov udržalo vysoké tempo zá-
pasov, bolo najtechnickejším a najtaktickejším družstvom. Ukázala
sa tiež dôležitosť brankárov. Zatiaľ čo u finalistov boli oporou Ru-
dolf Fako (Kypriaci prášok) a Milan Pecko (Rudé pracky), v družstve
Akoináč tento post absentoval.
 Prekvapilo, že sa nepresadili víťazi dlhodobej časti súťaže – Kámoši.
V dvoch stretnutiach nedali gól z hry a 3. miesto im zachránil až gól 
Marcela Nováka v jedenástkovom rozstrele. Ich ďalekonosné strely, 
síce efektné, minuli zväčša bránku a často skončili za plotom mimo 
ihriska. V ich bezgólovom semifinále s Rudými prackami nedo-
siahli gól ani  z penalty (v jedenástkovom rozstrele trafil do čierneho
len Marek Hlavina, Rudé pracky).
Súťažiacim sa prihovoril vedúci referátu školstva, kultúry a športu
MČ Bratislava-Nové Mesto Mgr. Vladimír Novák. Víťaznému družstvu 
odovzdal Pohár starostu Ing. Richarda Frimmela a všetci kapitáni
dostali ceny - nové futbalové lopty, ktoré daroval Miestny úrad Brati-
slava–Nové Mesto. Víťazné ceny vo forme futbalových lôpt v každom 
hracom dni a občerstvenie pre hráčov počas celej sezóny Kramárskej 
ligy zabezpečoval tiež Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto. 

Za najlepších strelcov súťaže vyhlásili Jakuba Kastlera, Juraja Reháčka 
a Martina Onderku, každý z nich trafil do čierneho 7-krát. Veľmi dobrými 
výkonmi sa prezentovali rozhodcovia a posledné tri hracie dni s rešpek-
tom pískal mladý Martin Abrman z Bratislavského futbalového zväzu. 
Na ihrisku sa bolo na čo pozerať.

Výsledky - semifinále:
Kámoši – Rudé pracky 0:1 (0:0, 0:0)
Kypriaci prášok – Akoináč 3:1 (1:0) 

O 3. miesto:
Kamoši – Akoináč 1:0 (0:0, 0:0)

Finále:
Kypriaci prášok – Rudé pracky 1:0 (0:0). Gól: Ján Pivovarník.

Juraj Silvan, Adriana Pavlikovská

Víťazné družstvo získa-

lo Pohár starostu mest-

skej časti Bratislava-

-Nové Mesto Richarda 

Frimmela a všetci ka-

pitáni dostali nové fut-

balové lopty. Vecné 

ceny, ako i občerstve-

nie pre hráčov počas 

celej sezóny Kramár-

skej ligy daroval Miest-

ny úrad Bratislava-Nové 

Mesto    foto: M. Novák
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Cezpoľný beh
Centrum voľného času detí a mládeže Bratislava III usporiadalo
obvodné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat, ktoré sa konalo
21. 9. 2006 na Kuchajde. O deviatej hodine ráno vedúci súťaže
D. Noga odštartoval beh, na ktorom sa zúčastnilo 85 pretekárov.
Družstvá súťažili v týchto kategóriách: starší žiaci, mladší žiaci a staršie 
žiačky, mladšie žiačky. Umiestnenie družstiev:
Starší žiaci: 1. miesto  ZŠ Kalinčiakova – postupuje
  2. miesto  Gymnázium Hubeného
  3. miesto: ZŠ Za Kasárňou
Mladší žiaci: 1. miesto  ZŠ Odborárska
  2. miesto:  ZŠ Česká
  3. miesto:  ZŠ Jeséniova
Staršie žiačky: 1 miesto:  ZŠ Za kasárňou – postupuje
  2. miesto:  ZŠ Jeséniova
  3. miesto:  ZŠ Sibírska
Mladšie žiačky: 1. miesto:  ZŠ Odborárska
  2. miesto:  ZŠ Kalinčiakova
  3. miesto:  ZŠ Za kasárňou

A. Pavlikovská

Lesný beh Bratislavčanov
Na bratislavskej Kolibe sa 14. októbra konal 45. ročník Lesného behu 
Bratislavčanov. Už od skorého rána bolo na cvičnej lúke pri Kamzíku
naozaj rušno. Deti, rodičia a dokonca aj starí rodičia s napätím očakávali 
začiatok pretekov. Pred samotným štartom najskôr museli od organizá-
torov prevziať štartovné čísla. Súťažilo 159 pretekárov v 16. kategóriách 
a vekové rozpätie bolo naozaj široké. Každý mal samozrejme možnosť 
pozrieť si pred pretekmi trať, ktorú bolo treba zvládnuť, a potom už nič 
nebránilo odštartovaniu prvej, najmladšej kategórie pretekárov. Na štar-
tovnej čiare by sa napätie dalo krájať. Nervózni boli nielen pretekári,
ale zároveň aj ich rodičia a tréneri, ktorí im ešte tesne pred štartom dá-
vali posledné, zaručene úspešné rady na výhru. Tesne po odštartovaní 
sa všade navôkol ozývalo hlasné povzbudzovanie. Štarty jednotlivých
kategórií nasledovali plynule za sebou a cieľ sa pomaly plnil unavenými,
ale zato šťastnými pretekármi. Po úspešnom zdolaní cieľovej rovinky
dostal každý pretekár pohár teplého čaju, špekáčiky a zaslúženú slad-
kú odmenu, ktorá zahnala smútok z tváre porazených. Vyhlasovanie
výsledkov sprevádzal búrlivý potlesk. Všetci sa tešili z krásnych cien,
ktoré do súťaže venoval Miestnym úradom Bratislava–Nové Mesto. 

Letí čas - hodiny nepostoja
Otvorenie 16. sezóny v Poetickom štúdiu sa nieslo v znamení prichá-
dzajúcej jesene.
88. Poetický večer pri sviečkach otvoril Juraj Sarvaš veršami poetky 
Blanky Smrekovej. 
Návštevníci Domu kultúry Kramáre srdečne medzi sebou privítali
Annu-Katarínu Schatzlovú, slovenskú speváčku žijúcu vo Švédsku, 
ktorá po 9 rokoch prišla opäť na večer poézie a hudby. Milým pre-
kvapením bol jej 7-ročný syn, ktorý sa tiež podieľal na umeleckom
vystúpení. Mama a jej syn nás očarili prekrásnymi piesňami v slo-
venčine, švédčine a nemčine. Na gitare ich sprevádzal profesor
František Tököly.

Na Stromovej s opäť oslavovalo
Pri príležitosti dožitých poeticko-prozaických 75 rokov herca, režisé-
ra, recitátora a autora, dlhoročného člena činohry SND Juraja Sarvaša
sa 16. októbra 2006 v Poetickom štúdiu Domu kultúry na Kramároch
stretol tento všestranný umelec so svojimi priateľmi a známymi v po-
etickom programe nazvanom Generácie. A veru nebolo ich málo, sála 
praskala vo švíkoch, prišli všetci, ktorí majú Juraja naozaj radi, priatelia, 
herci, divadelníci, kritici, spisovatelia, poslucháči. Úvodným gratulantom 
bol samozrejme starosta MČ BNM Richard Frimmel, ktorý všestranne 
podporuje a navštevuje poetické večery pri sviečkach. Štátny tajomník 
ministerstva kultúry Andrej Maťašík odovzdal jubilantovi pozdravný list 
ministra. Jubilanta prišli pozdraviť gratulanti z celého Slovenska. Starost-
ka obce Uhrovec Zuzana Malčeková, kde je Juraj Sarvaš čestným obča-
nom, primátor Bánoviec na Bebravou Ján Turčan, starosta obce Hlboké 
Pavol Holešovský, docent Matúš Olha, dekan fakulty Akadémie múzic-
kých umení v Banskej Bystrici, kde Juraj pôsobí 10 rokov ako pedagóg. 
Hovorené ďakovné slová vystriedali piesne v podaní známych osobností: 
Michal Dočolomanský zaspieval z muzikálu Na skle maľované neodo-
lateľnú Líšku lipovú, Dušan Jarjabek sľuboval, že sa nikdy po tretíkrát 
ženiť nebude a Zdeno Sychra a Nora Bláhová zaspievali svoje evergree-
ny. Zaspievať a zagratulovať prišla aj švédska speváčka Anna Schatzlová 
so svojím7-ročným synom Patrikom. Kardiochirurg MUDr. Viliam Fischer, 
ktorého operačný skalpel poznali už viacerí prítomní hostia na vlastnom 
tele, prišiel na stretnutie s gitarou a zaspieval známe jadranské meló-
die. Svojho pedagóga prišli pozdraviť aj poslucháči 4. ročníka Akadémie
dramatických umení z Banskej Bystrice.
Skutočný divadelný koncert vypukol na záver stretnutia, keď sa v diva-
delnej šatni č. 42 zišli jej obyvatelia: Juraj Sarvaš, Oldo Hlaváček a Ju-
raj Slezáček. Samozrejme spomínať začali na svojich kolegov – Jozefa 
Adamoviča, Michala Dočolomanského, Ela Romančíka, Evu Krížikovú
a ďalších. Humorné rozprávanie o slávnych fľaškových stretnutiach
nemalo konca-kraja.
Pravú narodeninovú náladu vyčarovali krojovaní speváci ľudovej hud-
by z Kšinej. K dobrej atmosfére prispeli aj sponzori Istro Art produkciou
a Združenie literátov Svojpomoc.
Čo dodať na záver? Ku gratulantom sa pripájajú aj pracovníci SK BNM
a oslávencovi Jurajovi Sarvašovi želajú do ďalších rokov života veľa
tvorivých síl, dobrú pamäť, aby mu pero nevyschlo a aby dobrú náladu 
rozdával ešte ďalšie divadelné sezóny a poetické večery pri sviečkach
v Dome kultúry na Kramároch.

Margita Krajačová

1. miesto Názov kategórie Dĺžka trate v metroch Vekové rozpätie

Viktória Kalaberová superbaby dievčatá   150  2000 a mladšie
Koloman Bekö superbaby chlapci   150  2000 a mladší  
Michaela Gulišová mladšie predžiačky   250  1998 - 1999     
Pavol Šujanský mladší predžiaci   250  1998 - 1999     
Bibiana Černáková staršie predžiačky   350  1996 - 1997     
Matej Kubala starší predžiaci   350  1996 - 1997     
Ingrid Dibáková mladšie žiačky   500  1994 - 1995     
Dominik Bačík mladší žiaci   500  1994 - 1995     
Katarínka Miková starśie žiačky   500  1992 - 1993     
Tomáš Havran  starší žaici 1000  1992 - 1993     
Žofia Dubová juniorky 1000  1988 - 1991     
Matej Kalmár  juniori 1500  1988 - 1991     
Andrea Plávková ženy 1000  1957 - 1987     
Martin Zsidek muži  2000  1957 - 1987     
Jolana Tóthová veteránky 1000  1956 a staršie 
Dušan Hellebrandt veteráni 2000  1956 a starší   

Barbara Lettrichová

Pokiaľ budú mať naši najmenší záujem o športovanie, nemusíme mať

o ich zdravie obavy. Veď súťaženie je pre mládež celkom prirodzená

vlastnosť. Určite je to zdravšie, než vysedávanie pred počítačom

V divadelnej šatni č. 42 spomínali Oldo Hlaváček, Juraj Slezáček

a jubilujúci Juraj Sarvaš na svojich kolegov. Humorné rozprávanie

vohnalo slzy smiechu do očí všetkých prítomných...

foto: M. Novák
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Október – Mesiac úcty k starším v našej 
mestskej časti

Je to nádherný pocit, keď zaznie z viac ako dvestopäťdesiatich hrdiel 

Rodný môj kraj tak, ako v Stredisku kultúry na Vajnorskej 18. októbra. 

Tu, v spoločenskej sále bol pripravený prekrásny program pre našich 

starších spoluobčanov. Ako prejav úcty. Zostavený bol zo známych 

slovenských evergreenov, ako i z piesní, ktoré preslávili napríklad

Edith Piaf. Bezprostredná komunikácia mladých spevákov s obe-

censtvom, s novomestskými dôchodcami, bola príjemným spes-

trením podujatia. Pieseň tuláka v podaní barytonistu Petra Šuberta

(Keď na jar skvitne prvý kvet, je razom krajší celý svet...) vniesol

do sály optimizmus rovnako ako slová piesne Zázračná v podaní

Veroniky Kozákovej a Lenky Rakárovej (Už je tu zázračný čas krajších 

chvíľ, keď opäť uveríš na starú pravdu kníh, keď opäť prežívaš svoje

vlastné déja-vu). „Treba veriť, že nás všetkých ešte niečo zázračné 

čaká“, súhlasil s textom piesne aj starosta Richard Frimmel. „Veď

už Oskar Wilde povedal, že hudba je najdokonalejší typ umenia:

nikdy neprezradí svoje posledné tajomstvo.“

Mladí speváci, ktorí vystupovali v Stredisku kultúry na Vajnorskej

v rámci osláv Mesiaca úcty k starším, nadviazali s obecenstvom, novo-

mestskými dôchodcami bezprostredný kontakt

foto: TV NM

Úcta k starším rezonovala aj v jednotlivých 
novomestských kluboch dôchodcov 

A to pekne postupne. Najprv to bolo 4. októbra v Klube dôchod-
cov na Vajnorskej. „Mesiac úcty k starším by sme mali zmeniť
na každý rok úcty k starším“ – navrhol starosta Richard Frimmel.
„Lebo mesiac, to je len pre ľudí, ktorí možno v každodennom zhone
nestihli, zabudli na svojich starších príbuzných, na starších ľudí
vôbec. Mal by to byť pre nich len taký malý impulz, pripomienka,
že medzi ľuďmi sa patrí aj poďakovať, uctiť si starších.“
O dobrú náladu a potešenie, niekedy sprevádzané aj slzou dojatia,
sa v Klube dôchodcov na Vajnorskej postarali známi speváci
Z. Sychra a G. Švercelová.
O deň neskôr, 5. októbra, si Mesiac úcty k starším pripomenuli
v Klube dôchodcov na Chemickej ulici v Mierovej kolónii. 
Mierová kolónia je špecifická lokalita mestskej časti. Ľudia si tu
vytrpeli svoje. Tu je aj najmenší klub dôchodcov v našej mestskej
časti. O tom, že je najmenší však vôbec nesvedčila účasť na spo-
ločensko-kultúrnom podujatí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
V klube sa stretlo viac než 30 jeho členov, aby sa spolu zabavili
a možno aj trochu zamysleli, ako to s tou starobou v skutočnosti
je. Súhlasili so slovami piesne v podaní Z. Sychru: ...staroba je
darček, ktorý si nemôžeme kúpiť, ani pripraviť, ani s ním rátať,
pretože nie každému sa ho dostane rovnakým metrom...
Členovia Klubu dôchodcov na Račianskej ulici sa pri príležitosti
Mesiaca úcty stretli 11. októbra. Výbornú atmosféru umocňoval 
spev Z. Sychru a G. Švercelovej. Novomešťanov z Račianskej chytili
za srdce slová piesne Partiro (slovenský text G. Švercelová), kto-
rú poznáme v podaní A. Bocelliho: Lásku, ak raz máš, ak raz máš,
tak si ju stráž, a buď k nej vždy láskavý pán. Daj, čo jej patrí dnes, 
príbeh ten, len o nás, čo odvial čas a čo je v nás...
Tak ako v každom klube aj na Račianskej vyžreboval pán starosta
CD a MG kazetu s piesňami Zdenka Sychru. Pri tejto príležitosti
Richard Frimmel spomenul, že prevádzkovať až osem klubov dô-
chodcov, čo je rarita aj v rámci Bratislavy, má zmysel. Svedčí o tom 
počet členov v kluboch, ich návštevnosť, záujem o spoločenské
aktivity.
Mesiac úcty k starším si pripomenuli aj v Klube dôchodcov na Stro-
movej ulici, a to 12. októbra. Malé kultúrno-spoločenské podujatie 
pripravila opäť novomestská samospráva. Tento klub síce nie je naj-
mladší, ale patrí medzi tie najnovšie. Rekonštrukcia Domu kultúry
Kramáre umožnila premiestniť pôvodný klub do priestrannejších,
svetlejších priestorov, takže rozhodnutie miestneho zastupiteľstva 
bolo správne. Svedčí o tom aj atmosféra, aká v klube vládne“ zau-
važoval starosta. „Som rád, že máte chuť dať si spolu kávičku, čajík, 
zákusok a pritom sa len tak porozprávať, pomôcť si, možno len mo-
rálne sa podporiť.“ Pre všetkých zaspievala Greta Švercelová. Príjem-
nú domácku atmosféru v klube potvrdzuje aj pozvánka: „My varíme
tú najlepšiu kávu, oplatí sa prísť“.

„Nie každý deň je nedeľa“ – spievala Nora Blahová 17. októbra
pri príležitosti Mesiaca úcty pre členov Klubu dôchodcov na Kolibe. 
Bol síce utorok, ale takmer štyridsať dôchodcov, ktorí prišli do Kul-
túrneho strediska na Jeséniovej ulici, si ju spravili. „Všetci máme
svoj vek, nedá sa nič robiť, ale radi sa do mladosti vraciame. Spo-
mienkami i piesňami...“ – a to sa v ten krásny slnečný deň na Koli-
be podarilo. „Je dobré, keď si každý vek, teda i starobu, vieme sprí-
jemniť. Aj takým programom, aký pripravil Zdeno Sychra a Nora
Blahová. Súdiac podľa vašej reakcie, vám trafili do nôty. A vaša 
dnešná účasť svedčí o tom, že sa v novom Kultúrnom stredisku
cítite dobre“ – povedal Richard Frimmel.

Podobne ako v iných novomestských kluboch dôchodcov, aj v Klu-
be dôchodcov DOMOVINKA na Nobelovej ulici boli pri príleži-
tosti Mesiaca úcty k starším, ktorý si tu pripomenuli 19. októbra,
všetky stoličky obsadené. Zišlo sa tu 32 zo 44 riadnych členov. 
Páni si nenápadne bubnovali do taktu prstami na stole, dámy boli
smelšie, nezapreli prirodzený tanečný rytmus, reagovali spontánne 
na piesne v podaní Nory Blahovej a Zdena Sychru. Pri tejto príleži-
tosti starosta Richard Frimmel poďakoval členom klubu za podnety, 
ktorými pomáhajú skvalitniť prácu samosprávy aj v tejto časti Nového 
Mesta. Sídliska, ktoré má v sebe paradox. Okolie bývalej Dimitrov-
ky bolo vždy považované za najškodlivejšiu časť Bratislavy, napriek
tomu práve tu býva najviac ľudí nad 90 rokov života.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyžreboval starosta Richard

Frimmel v každom klube dôchodcov CD a MG-kazetu s piesňami

Zdenka Sychru                foto: M. Novák

Poznámka: Do konca októbra sa podobné stretnutia uskutočnili
aj v ďalších kluboch dôchodcov MČ BNM. Bolo to však po redakčnej
uzávierke. Informácie preto prinesieme až v nasledujúcom čísle 
HNM.
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Rokovala novomestská miestna rada
i mimoriadne miestne zastupiteľstvo

 Dôvodom zasadnutia mimoriadneho zastupiteľstva 25. septembra 
2006 bolo utvorenie volebných obvodov, počtu poslancov pre jed-
notlivé obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí na voleb-
né obdobie rokov 2006 - 2010 a ich zverejnenie 65 dní pred dňom
konania komunálnych volieb.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto určilo:
- 40 poslancov pre volebné obdobie 2006 - 2010, ktorí budú volení
do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
- 5 volebných obvodov, ktoré bude tvoriť 42 okrskov.
 Počet poslancov ostal nezmenený, pretože systém práce, pri kto-
rom pôsobí jeden poslanec na cca 1 tisíc občanov, sa v Novom Mes-
te v uplynulom období osvedčil. Ich práca je efektívna, plnenie úloh
a uznesení pružné (pre porovnanie: v SR je z 2900 obcí viac ako
2000 s počtom obyvateľov 1000 a menej. Majú starostu a miestne
zastupiteľstvo tvorí 7 - 9 členov).
 Počet okrskov sa zmenil z 39 na 42 z dôvodu odporúčaného poč-
tu voličov na jeden okrsok (približne 1 tisíc voličov/okrsok). Pribudol 
okrsok v Mierovej kolónii, okrsok na Jeséniovej ulici a na Limbovej
ulici sa okrsok rozčlenil na dva.
Informácie o voľbách sú uvedené aj na internetovej stránke:
www.banm.sk „voľby“

Schválilo:
- odpredaj pozemkov o výmere 10 671 m2 na Nobelovej ul. spoločnosti 

Snowdrop, s. r. o., za 66 160 200,- Sk. Ide o pozemok, na ktorom mala 
Spoločnosť pre rozvoj bývania zabezpečiť výstavbu bytových domov. 
Z dôvodu nedodržania podmienok zo strany tejto spoločnosti mest-
ská časť nájomnú zmluvu ukončila. Spoločnosť Snowdrop plánuje
na pozemku výstavbu obytného a telovýchovného komplexu, bý-
vanie pre obyvateľov „Park Štadión Nové Mesto“. Získané finančné
prostriedky plánuje mestská časť perspektívne na návrh starostu
Richarda Frimmela použiť na rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, 
vytvorenie nových parkovacích miest a regeneráciu zelene.

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 25. septembra 
odporučila miestnemu zastupiteľstvu schváliť:
- Úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2006.

Celkový rozpočet sa zvyšuje o 9568 tis. Sk, t. j. rozpočet MČ je
369.291 tis. Sk, pričom bežný je navrhovaný v sume 313.505 tis. Sk
a kapitálový v sume 55.786 tis. Sk. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa 
zvyšuje suma na Cestnú dopravu - výstavbu a opravy miestnych ko-
munikácií o 3.728 tis. Sk, čím sa suma na cestnú dopravu rozpočtuje 
na 9.228 tis. Sk. Navýšenie predstavuje náklady na čistenie nánosov 
uličných vpustí po prudkých dažďoch, opravy schodov, vozoviek
a chodníkov. Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 8.306 tis. Sk na objem 
55.786 tis. Sk. Finančné prostriedky budú použité na rozvojové pro-
gramy, rekonštrukcie dvorov, dobudovanie areálu lanovky...

- Správu o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006 
(žiadna základná ani materská škola nebola zrušená). Zaevidovali
sme nárast počtu detí v MŠ - 858, (o 17 detí viac ako vlani), tiež nárast 
počtu detí v prvom ročníku ZŠ - 270 detí (2005/2006 - 247 prvákov, 
2004/2005 - 232 prvákov).
Miestna rada skonštatovala kvalitu výučby na novomestských zá-
kladných školách, o čom svedčí aj to, že z 372 deviatakov len 18
neprešlo na strednú školu s maturitou, že školy navštevujú deti
zo 79 obcí.
V súčasnosti je na základných školách 2444 žiakov v 113 triedach, 
pričom priemer na triedu je 21,6 žiaka (najviac ZŠ Česká 25,3
a ZŠ Za kasárňou 25,1 žiaka).

Vzala na vedomie:
- Správu o odpade umiestnenom v rozpore so zákonom o odpadoch 

(v súčasnosti evidovaných 27 neriadených skládok, z toho 10 je už 
zlikvidovaných). Odpad na Kukučínovej, v lokalite železničnej vlečky 
Pri dvore, Pasienkoch a Sliačska-Briežky vyčistili vlastníci na pod-
net  miestneho úradu. Odpad na Kĺzavej a Opavskej bol odstránený
v rámci jarného upratovania (kontajner poskytlo OLO, občania odpad 
vyzbierali sami). Skládka na Zátiší - spolupráca MČ BNM, hl. mesto 
SR Bratislava. 
Vlastníci pozemkov na Račianskej a Krahulčej prisľúbili odstrániť
skládky do konca r. 2006.

Zoznam kandidátov a všetky informácie v súvislosti s komunál-
nymi voľbami sú od pondelka 23. októbra 2006 uvedené
na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto: www.banm.sk (pod názvom Voľby) a na úradných 
tabuliach mestskej časti (na Miestnom úrade Bratislava-Nové 
Mesto, Junácka 1, na Račianskom mýte a na Kolibe - na konečnej 
trolejbusu).

Od 15. októbra do 15. marca svietime celý deň
Polícia upozorňuje, že na základe zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke 

na pozemných komunikáciách, § 30 o osvetlení vozidiel, majú vodi-

či povinnosť mať v čase od 15. októbra do 15. marca počas celého

dňa rozsvietené ustanovené osvetlenie.

Nedodržanie tejto zákonnej povinnosti môže polícia riešiť uložením 

blokovej pokuty do výšky 2000,- Sk.

Účelom nariadenia je zvýšenie viditeľnosti vodičov, a tým zníženie

rizika vzniku dopravných nehôd v dôsledku zlej viditeľnosti, ktorá

je v období jeseň – zima, kedy býva veľmi často zlé počasie (dážď, 

hmla, sneženie), najhoršia.

• Stojí za povšimnutie
Už od roku 2001 je v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie

hl. m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady, ktoré bolo niekoľkokrát novelizované.

Od roku 2004 však v tomto nariadení je ustanovenie, ktoré je pre ro-

diny s väčším počtom nezaopatrených detí zaujímavé, pretože dáva 

možnosť rodinám s viac ako tromi nezaopatrenými deťmi bývajúci-

mi v spoločnej domácnosti požiadať o zníženie poplatku na štvrté

a každé ďalšie dieťa. Zníženie poplatku je stanovené maximálne

do výšky určeného poplatku na jednu osobu za rok.

Miriam Kamhiyehová

• Jesenná brigáda na Kolibe
V dňoch 23. a 30. septembra sa uskutočnili jesenné brigády žia-

kov, rodičov i zamestnancov ZŠ s MŠ na Jeséniovej ulici na Kolibe. 

Boli zamerané predovšetkým na úpravu a vyčistenie areálu školy

i materskej školy.

Zuzana Salíniová

Biologicky rozložiteľný odpad môžu občania uložiť vo dvore EKO-VPS 
na Račianskej ul. č. 28 v pracovnom čase. Veľkoobjemový kontajner 
poskytla a. s. OLO - zelený odpad odváža 1-krát týždenne. 
Informácie o možnostiach ukladania odpadu sú zverejnené aj
na www.banm.sk (referát životného prostredia).

- Správu o stave zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto. Zahŕňa okruh riešenia orezov a výrubov drevín v zmysle zá-
kona o ochrane prírody a krajiny, realizáciu náhradných výsadieb, 
starostlivosť o údržbu verejnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve
a správe mestskej časti (ošetrovanie drevín, napríklad postrek pa-
gaštanov konských na Račianskom mýte, v parku na Sadovej, Bre-
zovskej...), výsadbu kvetinových a kríkových záhonov. Od 1. septem-
bra 2005 do 31. augusta 2006 vydala mestská časť 53 rozhodnutí
o výrube drevín.

- Miestna rada určila vyvolávaciu cenu pri prvej dobrovoľnej dražbe

3-izbového bytu na Rozvodnej ul. vo výške 2.700 tis. Sk stanovenú 
podľa znaleckého posudku v súlade s dražobným poriadkom mest-
skej časti.

Valéria Reháčková

Informácia Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave III
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac november 2006

� Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
  tel. èíslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk,
  e-mail: info@skvajnorska.sk

13. 11.  19.00 h  89. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarva-
    šom
15. 11.  18.00 h  4. výročie otvorenia Domu kultúry Kramáre – v hu-
    dobnom programe zaznejú známe slovenské meló-
    die a populárne evergreeny
18. 11.  16.00 h  Stretnutie s Elou a Hopom v divadelnej hre Pasku-
    dárium, ktorá hovorí o neposlušných deťoch; súťaž
    o Super diváka
22. 11.  17.00 h  Klub Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovi-
    ne
24. 11.  18.00 h  Večer s Flamencom – hudobno-tanečný večer,
    na pozvánky
25. 11.  16.00 h  Skrinka s dušičkami – divadelné predstavenie
    pre deti, hrá Divadlo Maškrta z Košíc; súťaž o Super 
    diváka
27. 11.  20.00 h  Predvolebné stretnutie občanov
30. 11.  17.00 h  Predvolebné stretnutie občanov

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

Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia!

 4. 11. 17.00 h Čaj o piatej s HS UNI, novembrové tanečné
   podujatie v príjemnom prostredí pri sviečkach a hudbe
   60. – 90. rokov, nielen pre seniorov, ale pre všetky
   generácie
 7. 11.  17.00 h  Projekt zdravia
11. 11.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH Vištučanka -
- tanečná zábava pre milovníkov dobrej dychovky, kde okrem tanca
a dobrej zábavy ponúkame aj príjemné prostredie a žrebovanie
vstupeniek o zaujímavé ceny
18. 11.  17.00 h  Čaj o piatej s HS V-Kvartet – ponuka dobrej
zábavy a tanca pri hudbe 60. – 90. rokov so žrebovaním vstupeniek  
- príjemné prostredie pri sviečkach
22. 11. 10.00 h Uvítanie novonarodených detí v MČ BNM
    starostom mestskej časti BNM, na pozvánky
22. 11.  15.00 h  Životné jubileá – kultúrno-spoločenské podujatie  
    pre jubilantov z MČ BNM – na pozvánky
23. 11.  19.00 h Koncert skupiny Bokomara a Nadi Urbánkovej 
– 5. ročník Folk-country sála laebo koncerty na vaše želanie pokraču-
je koncertom známej českej skupiny Bokomara a jej hosťa Nadi Ur-
bánkovej, ktorá sa po dlhšom odmlčaní opäť objavuje na speváckych
pódiách
24. 11.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
24. 11.  19.00 h  Predvolebné stretnutie občanov
25. 11.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 z Ivanky 
– posledné novembrové tanečné podujatie pri dobrej dychovej hud-
be. Pre návštevníkov je pripravené žrebovanie vstupeniek o zaujímavé 
ceny, medzi ktorými sú aj vstupenky na naše dychovky, čaje a kon-
certy
29. 11.  10.30 h Zvykoslovné komponované a moderované pás-
mo ľudových piesní a tancov motivovaných prácou a ľudovými
remeslami vo vystúpeniach popredných detských folklórnych sú-
borov
29. 11.  17.00 h  Predvolebné stretnutie občanov
30. 11.   Slávnostná akadémia pri príležitosti 45. výročia
    ZŠ Riazanská

Výstavy
 7. – 19. 11. 8 FOTOSALÓN – výstava ocenených fotografií 
    mladých profesionálnych a neprofesionálnych
    výtvarníkov
Vernisáž výstavy: 7. 11. 2006 o 17.00 h

21. – 30. 11. 2006  Záhorské motívy - obrazy Jaroslava Salaya
Vernisáž výstavy: 21. 11. o 17.00 h

Návštevný čas výstav: po – pia 14.00 h – 18.00 h

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
11. 11.
8.00 h – 12.00 h VSZ železničných, automobilových, leteckých,  
    lodných modelov a odb. literatúry na tieto témy
18. 11.
8.00 h – 12.00 h  VSZ domácich, rybárskych, foto-, elektro-
    a hudobných potrieb
25. 11.
8.00 h – 12.00 h  VSZ mincí, medailí, filatélie, historických po-
    hľadníc, vyznamenaní, odznakov, vreckových 
    kalendárov,...

Predpredaj vstupeniek: po – str od 16.00 h do 19.00 h a 1 hodinu

pred podujatím v SK BNM na Vajnorskej 21, tel. číslo: 4437 3763,

v sieti TICKETPORTÁL, na folk a country koncerty aj BKIS na Klobuč-

níckej 2

�  Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148, www.
skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
 4. – 5. 11.  9.00 h – 16.00 h
    Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
 8. 11. 17.00 h  Klub Venuša – stretnutie členiek Ligy proti rako-
    vine
 9. 11. 10.00 h  O deviatich mesiačikoch – organizované divadel-
né predstavenie pre deti MŠ a ZŠ Cádrova, v ktorom sa dozvedia
o najväčšom zázraku na svete, o narodení dieťaťa

� Oprava TV: OTF, OVP Tesla u zákazníka.
 Tel. číslo: 02/4425 5369, 0903 356 466

Inzercia
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