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Počasiu a prírodným javom v marci sa v minulosti venovala zvýšená pozornosť, aby ľudia včas zasiali novú úrodu, 
aby jarné mrazy nepoškodili prebúdzajúce sa vinohrady či ovocné stromy. Hovorilo sa:

� Ak v marci kukučka kuká a bocian klepotá, dočkáme sa teplého leta.
� Keď je marec daždivý, bude suché leto. � Koľko je v marci rosy, toľko v máji mrazu.
� Keď je marec teplý, apríl je chladný. � Na Gregora (12. 3.) idú ľady do mora.

� Koľko dní pred Jozefom (19. 3.) teplo, toľko po ňom zima.
A EŠTE ČOSI! V NEDEĽU 25. MARCA PRECHÁDZAME NA LETNÝ ČAS

� Gescie poslancov za jednotlivé volebné okrsky na volebné obdobie 2006 – 2010

� Februárové zasadnutie miestneho zastupiteľstva

� O vrátenie preplatku dane z nehnuteľností za rok 2006 treba požiadať

Z obsahu dnešného èísla:

2007

Zápis do základných škôl je už za nami,

11 materských škôl ešte čaká

Kúp mi knihu
- vyzýva Miroslav Žbirka v jednej zo svojich piesní, Jožo Ráž (skupina 
Elán) vysvetľuje, prečo má klasikov z otcovej knižnice rád. Načo vy-
hadzovať peniaze za knihy, keď „všetko je na webe“, myslí si dnešná 
mladá generácia. Je to pravda, napriek tomu však kniha stúpa
na cene. A bude stále viac. Pretože nech je internet akokoľvek rýchly
a kapacitne takmer neobmedzený, knihu nikdy nenahradí. Disketu
alebo CD môžeme darovať, no predsa je iné, keď darujeme úhľadne 
zabalenú knihu. K narodeninám, meninám, ku Dňu matiek, k Viano-
ciam. Poznám rodiny, kde by to bez knihy k sviatku nebolo ono. Kde 
knižnica patrí k najvzácnejšiemu kusu nábytku. Vždy som obdivoval 
domácnosti, v ktorých knižnica z masívneho dreva, často od podlahy 
až po strop plná literatúry, dýcha nedefinovateľným čarom. Koľko
odborných poznatkov, histórie, fantázie v sebe skrýva.
 Knižnica môže o majiteľovi prezradiť veľa. Podľa jej umiestnenia
v byte, podľa veľkosti, obsahu. O svojskom vzťahu ku knihe hovorí
starožitná obývačková stena s piatimi kusmi v koži viazaných encyklo-
pédií, aj po rokoch voňajúcich novotou, o inom knižnica nahrádzajúca 
bytovú stenu, plná zreteľne používaných kníh, čím sa stala stredobo-
dom miestnosti.
 Niekto kupuje knihy zo záľuby, niekto ich chce mať, aby mohol kedy-
koľvek, keď sa mu zažiada siahnuť po dobrej literatúre. Dnes už prav-
depodobne nikto neuvažuje ako holandský mysliteľ Erasmus Rotter-
damský, ktorý svoj vzťah ku knihám vyjadril slovami: „Ak mám nejaké 
peniaze, kúpim si knihy. A ak mi ešte niečo zostane, kúpim si jedlo
a oblečenie“.
Napriek tomu môžu byť knihy v súčasnosti výhodnou investíciou. Nie 
každý môže investovať do nehnuteľností, ale investovať do osobného 
vlastníctva, napr. zbierky kníh, môže byť peknou, pritom hodnotnou 
praktickou záľubou, podobne ako zbierka známok.
 Vzťah ku knihám vyjadrujeme aj tým, ako ich ukladáme. Niekto ich 
zaraďuje do regálov podľa veľkosti, niekto podľa autorov, podľa tém, 
podľa žánru. Niekto ich stavia ako vojakov do „komínkov“, iný máva 
rozčítané naraz aj tri a z políc mu takmer vypadávajú, pretože sú
naukladané zdanlivo chaoticky. Niektorí odborníci tvrdia, že je to tak 
správne, že knihy majú žiť, iní zasa, že s knihami sa má zaobchádzať 
veľmi šetrne. Jedni aj druhí majú pravdu. Podstatné však je, že kni-
he, ktorá má v našom živote nezastupiteľné miesto, sa začína vracať
zašlá sláva. Že rúk, ktoré po nich v domácej i verejnej knižnici siahajú, 
je opäť stále viac. 
 Tento trend badať i v štyroch novomestských knižniciach (Pionierska, 
Stromová, Kutuzovova a Koliba). V r. 2006 sme v centrálnej knižnici
na Pionierskej a na Stromovej zaviedli integrovaný knižničný informač-
ný systém Da Winci, v súčasnosti je občanom k dispozícii knižničný 
fond obsahujúci 142 260 knižných jednotiek (rozšírili sme fond o 3653 
knižných jednotiek), denná tlač, časopisy pre deti, periodiká. Náv-
števnosť v r. 2006 bola 41 078 čitateľov (31 574 dospelých a 9504
detí do 15 rokov), mali sme 4216 zapísaných čitateľov (z toho 1080
detí do 15 rokov a 3136 dospelých).

 Uvedomujeme si, že nie každý si môže dovoliť knihy kupovať pravi-
delne, či už z finančných alebo priestorových dôvodov. Aj preto poskyt-
ne novomestská samospráva v r. 2007 príspevok na prevádzku knižnice
vo výške 6200 tis. Sk a registračné poplatky ostanú aj pre tento rok
nezmenené vo výške 100,- Sk/rok pre dospelého čitateľa a 50,-Sk/rok
pre deti do 15 rokov. Plánujeme nákup literatúry v hodnote 500 tis. Sk,
čo je asi 1785 knižných jednotiek.

Budúci prváčik – na-

učí sa čítať, písať, 

počítať. Už teraz sa 

na to veľmi teší! Aj 

na novú pani učiteľ-

ku a nových spolu-

žiakov

foto: M. Novák

Po dlhých prípravách a propagácii škôl v našej mestskej časti si školy

na čas vydýchli. Zápis zvládli na výbornú. Na školský rok 2007/2008

sa zapísalo 296 detí, čo je o 26 detí viac, ako súčasne navštevuje prvé 

triedy. Z tohto počtu je 196 detí z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

74 z iných mestských častí a 26 detí bude dochádzať mimo Bratislavy. 

Je to úspech prepracovanej koncepcie vedenia škôl, učiteľských kolek-

tívov a spolupráce s mestskou časťou. Spojenie materských a základ-

ných škôl prináša tiež svoje úspechy. Z tohto trendu netreba ustúpiť

a naďalej ponúkať v školách kvalitné vyučovanie najmä cudzích jazy-

kov. Popritom sa však nesmie zabúdať ani na športové akcie a súťaže. 

Vyučovanie hudobnej a výtvarnej výchovy má už dlhodobú tradíciu.

Deti čaká bohatý program aj popoludní v školskom klube detí a na prvá-

čikov sa tešia tiež tety kuchárky v školských jedálňach.

Zároveň upozorňujeme rodičov na zápis detí do materských škôl, ktorý 
bude prebiehať v marci. Ponuka programu v jednotlivých zariadeniach

je rôznorodá. Vyučovanie jazykov (anglického, nemeckého, francúzske-

ho, španielskeho) je na vysokej úrovni a v niektorých zariadeniach sa

vyučuje denne. Presné informácie sa dozviete v každej materskej škole

a na internetových stránka škôl.

Vladimír Novák

pokračovanie na strane 2
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Pokračovanie z prvej strany

 Jeden z výstižných citátov o človeku hovorí: „Čítanie dobrej knihy
je ustavičný dialóg, pri ktorom sa nám kniha prihovára a naša duša
odpovedá“. V tomto zmysle môžeme knihu prirovnať k zrkadlu,
v ktorom hľadáme sami seba. A poznať samého seba je najťažšie.
Nie nadarmo  vraví jedno anglické príslovie: „Ukáž mi čo čítaš, a ja 
ti poviem, kto si“. Siahnime po knihe, akejkoľvek. Ktorá nás zauj-
me, rozšíri spektrum našich vedomostí, ktorá nás rozveselí, odpúta
od každodenných starostí, rozšíri našu slovnú zásobu.

 Je tu marec - Mesiac knihy. Pripomeňme si jej význam v našom 
uponáhľanom živote. Dobrá kniha, na zamyslenie, na zasmiatie,
na poučenie, odborná či krásna, je skutočne dar. Nesklame, naopak, 
mnohonásobne sa nám odvďačí.

Richard Frimmel, starosta

Kúp mi knihu

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

V úvode miestneho zastupiteľstva zložili poslanecký sľub JUDr. Eduard
Kukan (súčasne bol zvolený za predsedu komisie kultúry a športu)
a Andrea Grušpierová (stala sa členkou komisie školstva), ktorí sa
na ustanovujúcom zastupiteľstve 22. decembra 2006 ani na mimo-
riadnom zastupiteľstve 23. januára 2007 nezúčastnili.

Miestne zastupiteľstvo 6. februára 2007  schválilo:

- Zoznam evidovaných pamätihodností mestskej časti Bratisla-
va-Nové Mesto - Televízna veža Kamzík (1974, Ing. arch Tomašák),
areál vysokoškolského internátu Mladá Garda (1953, Ing. arch. Beluš),
Športová hala Pasienky (1962 – Ing. arch. Jozef Chovanec, statik
Jozef Poštulka), Sedačková lanovka Železná studienka – Kamzík
(1972, ukončenie prevádzky 1990, zrekonštruovaná 2005), Ľudová štvrť
(1941-1943), Biely kríž (pôvodný 1810, nový 1995), súbor objektov 
Domu odborov a bývalého kultúrneho zariadenia Istropolis (1973 -1981, 
Ing. arch. Skoček, Konček, Titl).
Mestská časť tento zoznam schválila v zmysle zákona o ochrane pa-
miatkového fondu a v snahe uchovať významné objekty na svojom 
území ho odporučí Krajskému pamiatkovému úradu a príslušnému
stavebnému úradu. Uvažuje o návrhu zaradiť medzi historické tech-
nické pamiatky najmä lanovku Kamzík a ŠH Pasienky. Tento športový
objekt bol postavený ako prvý v tom čase na Slovensku unikátnou 
technológiou. Laná, ktoré tvoria zastrešenie, sú uložené v dvoch
na seba kolmých smeroch a vytvárajú plochu v tvare hyperbolického 
paraboloidu. Táto lanová konštrukcia zastrešenia je hlavným nosi-
teľom architektonického výrazu. Zvislú nosnú konštrukciu hlavných 
priečelí tvoria železobetónové stĺpy vyplnené zasklením. Podstata ori-
ginálnosti stavby spočíva v technickej inovatívnosti jej lanovej kon-
štrukcie, architektom sa podradilo povýšiť technické riešenie na vysokú 
výtvarnú úroveň. Spojenie technicky nevyhnutne masívnych nosných 
rámov so subtílnou a elegantnou fasádou, prehľadnosť, vzdušnosť
a harmónia vnútorných priestorov robí z tejto stavby jedno z najlep-
ších diel domácej architektúry prelomu 50. a 60. rokov. Kapacita haly
je 5500, maximálne 6100 divákov.

- Rozpočet na rok 2007 vo výške
359 535 tis. Sk, čo je oproti roku
2006 zníženie o 9 756 tis. Sk. Do ú-
vahy sa museli vziať predpokladané 
nižšie príjmy a vyššie výdavky, najmä
pokles dane z príjmu fyzických osôb,
očakávané vyššie výdavky základ-
ných škôl s materskými školami, ne-
dostatočné vyfinancovanie stavebné-
ho úradu, keď transfer nepokryje po-
trebné výdavky, nepotvrdené transfery 
na prenesené kompetencie.
Bežný rozpočet je navrhovaný v obje-
me 307 535 tis. Sk, čo je oproti roku 
2006 zníženie o 5970 tis. Sk (dôvo-
dom je zníženie výnosov dane z príj-
mov fyzických osôb a predpoklada-
nými zníženými transfermi na prene-
sené kompetencie) a kapitálový v su-
me 52 000 tis. Sk (na jeho pokrytie
sa počíta s čiastkou 44 950 tis. Sk
z rezervného fondu a 3050 Sk z fondu rozvoja bývania).
Prioritou je vyrovnaný bežný a kapitálový rozpočet a vytvorenie pod-
mienok na zabezpečenie funkčnosti mestskej časti a zriadených or-
ganizácií.

- Dodatok Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (organizačné
zmeny - vytvorenie novej funkcie - tajomník miestnej rady, zmena od-
delenia miestnych daní na referát miestnych daní, a referátu organi-
začného na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľstva). S tým
súvisiaci - Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva MČ BNM
a Dodatok č. 4 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto (štvrťročné odmeny tajomníkovi miestnej rady
navrhuje zástupca starostu, pri neúčasti poslanca na zasadnutí miest-
neho zastupiteľstva sa polročná odmena kráti pri ospravedlnenej ne-
účasti o 1500,- Sk, pri neospravedlnenej o 3 000,- Sk, za neúčasť
na zasadnutí odbornej komisie sa odmena poslanca kráti o 500,- Sk).

- Návrh programu rokovaní miestnych zastupiteľstiev a miestnych 
rád mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

- Odpredaje pozemkov - záhrada p. č. 6522/3, 25m2 v k .ú. Vinohrady 
za cenu 3744,-Sk/m2. Pozemok p .č. 6264/1 záhrada o výmere 1128 m2 
v k. ú. Vinohrady za 4867,20 Sk/m2. Pozemok p. č. 6264/14 a 6264/2 
o výmere 1681m2 v k. ú Vinohrady za cenu 6084,- Sk/m2 (pozemky sú 
v zmysle územného plánu zóny Koliba – Stráže určené na výstavbu 
rodinných domov) a pozemku p. č. 15111/69 a 15111/77, 15111/78, 
15111/79 o výmere 2650 m2  na Rožňavskej ulici za cenu 3556,80 Sk/m2 
na skultúrnenie zelených plôch.

Ceny boli stanovené podľa znaleckého posudku.

Miestne zastupiteľstvo  vzalo na vedomie:

- Harmonogram výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostat-
ných činností v oblasti dopravy v roku 2007. Na činnosť v oblasti 

cestnej dopravy 4,97 mil. Sk (cca 50%
z roku 2006) – oprava vozoviek a 
chodníkov, výtlkov, netechnologická
a technologická oprava komunikácií, 
vyčistenie uličných vpustí, údržba, vý-
mena a obnova zvislého a vodorovné-
ho dopravného značenia.

Poznámka:
Zoznamy materiálov na rokovanie 
miestneho zastupiteľstva sú vyvese-
né vždy 7 dní pred rokovaním na ú-
radných tabulách mestskej časti, na 
stránke www.banm.sk a v textových 
informáciách Televízie Nové Mesto.

Valéria Reháčková

6. februára 2007 sa v sále Strediska kultúry BNM na Vajnorskej

ulici konalo 2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej

časti Bratislava-Nové Mesto          foto: M. Novák

Sľub poslanca zložil na 2. zasadnutí 

miestneho zastupiteľstva 6. 2. 2007 

Eduard Kukan

foto: M. Novák
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Príčinou, že mu práca nevoňala,
 nebola chronická nádcha.

� Živým príkladom môže byť aj nebožtík.

� Analfabeti sa zapísali do dejín skôr,
 ako vymysleli písmo.

� Máloktorý fajčiar zomrie zdravý.

Na prvom zasadnutí 22. decembra 2006
po komunálnych voľbách (sľub nezložili štyria 
poslanci - JUDr. Eduard Kukan, JUDr. Tomáš 
Korček, Ing. arch. Otto Novitzky a Andrea 
Grušpierová) miestne zastupiteľstvo zriadilo
7-člennú miestnu radu. Jej členmi sú Doc. 
Ing. Ružena Apalovičová, CSc., Mgr. Gerti 
Duni, Ing. Libor Gašpierik, Ing. Patrick Lutter, 
Ing. Marian Vereš, Ing. Gabriela Vojtechová
a po zložení sľubu na 1. mimoriadnom za-
sadnutí zastupiteľstva 23. januára 2007 sa jej 
členom stal aj JUDr. Tomáš Korček. Ing. arch. 
Otto Novitzky bol po zložení sľubu zvolený
za člena komisie územného rozvoja, výstavby 
a infraštruktúry.
Neprítomní JUDr. Eduard Kukan a Andrea 
Grušpierová zložili sľub na rokovaní miestneho 
zastupiteľstva 6. februára 2007.

Miestne zastupiteľstvo 23. januára 2007 
schválilo:
- rozdelenie gescií poslancov na jednotlivé
volebné okrsky. Okrskov je 42, poslancov 40,
t. j. dvaja poslanci Mgr. Robert Beňo a Mgr. 
Gerti Duni majú po dva okrsky. Každý okrsok 
predstavuje presne určené ulice alebo časti 
ulíc s konkrétnymi domami a ich obyvateľmi. 

To im umožňuje obrátiť sa na svojho konkrét-
neho poslanca, ktorý bude mať prehľad o po-
trebách a problémoch danej lokality.

Richard Frimmel vyzval poslancov k aktivite
smerom k občanom aj mimo svojho gesčného 
okrsku.

Zoznam gesčných okrskov bude uverejnený 
na webovej stránke www.banm.sk, v textových 
informáciách Televízie Nové Mesto a v me-
sačníku Hlas Nohého Mesta č. 3/2007.

- 9-člennú Komisiu o ochrane verejného zá-

ujmu pre výkon funkcií verejných funkcio-

nárov pri Miestnom zastupiteľstve MČ Bratis-

lava-Nové Mesto zloženú zo zástupcov po-
litických strán a hnutí: Mgr. Gerti Duni, pred-
seda, členovia – Mgr. Dušan Jaroš, Doc. Ing. 
Ružena Apalovičová, CSc., Ing. Patrick Lutter, 
Ing. Andrej Krabáč, Ing. arch. Jaroslav Paška, 
JUDr. Zuzana Olexová, Ing. Jozef Bača, PhD., 
M. Phil., Ing. Marián Vereš. Tajomníkom komi-
sie je kontrolór mestskej časti Ing. Ján Dúb-
ravec. Prácou komisie je prevzatie oznámenia
o funkciách, zamestnaniach, činnostiach, ma-
jetkových pomeroch starostu a poslancov
do mesiaca od zloženia sľubu.

Miestne zastupiteľstvo odvolalo Ing. Richar-
da Modráka z funkcie člena odborníka finanč-
nej komisie a Mirona Závackého z funkcie 
člena komisie školstva z dôvodu, že nie sú 
obyvateľmi mestskej časti BNM.

Starosta informoval miestne zastupiteľstvo
o pripravovanom odbornom školení poslancov 
(zákony týkajúce sa samosprávy, všeobecne 
záväzné nariadenia hl. mesta SR Bratislavy
a mestských častí, protokol), ktoré sa usku-
toční 19. - 20. apríla 2007 v školiacom stredis-
ku Častá-Papiernička.

Valéria Reháčková

Novomestská miestna rada je kompletná

Kompletná miestna rada sa zišla na svojom pr-

vom zasadnutí 30. januára 2007

foto: M. Novák

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
TERMÍNY
rokovaní miestnych zastupiteľstiev v roku 2007

23.  1.  2007 – 1. mimoriadne
 6.  2.  2007 – druhé
10.  4.  2007 – tretie
12.  6.  2007 – štvrté
31.  8.  2007 – piate
 9.10.  2007 – šieste
11.12. 2007 – siedme

Ak máte preplatok, požiadajte si o jeho 
vrátenie

Niektorí občania ešte v roku 2006 platili daň z nehnuteľností
vyrubenú na zdaňovacie obdobie roku 2006 na účet našej mest-
skej časti napriek tomu, že správcom dane z nehnuteľností už 
bolo hlavné mesto Bratislava a daň bolo potrebné uhradiť už
na účet nového správcu dane, uvedený na platobnom výmere. 
Je pravdou, že v mnohých prípadoch to bolo v dôsledku trvalých 
príkazov v banke, ktoré občania pozabudli zmeniť, a banka úhra-
du zrealizovala. V skutočnosti však daň z nehnuteľností správcovi 
dane nebola vykonaná, pretože takúto úhradu už mestská časť 
podľa zákona o správe daní a poplatkov nemohla odoslať nové-
mu správcovi dane priamo, ale je povinná na základe žiadosti
daňovníka mylne zaslanú platbu platiteľovi vrátiť.
Odviesť úhradu dane, odoslanú na účet mestskej časti, priamo
na účet hlavného mesta bolo možné iba za rok 2005, pretože
v roku 2005 ešte výkon správy dane robila mestská časť.
Vrátenie mylne zaslanej platby na účet mestskej časti treba žiadať 
na adrese:

�  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
  referát miestnych daní
  Junácka 1, 832 91 Bratislava.

Jana Ondrová

OZNAM
Oznamujeme občanom Nového Mesta, že veľkoobjemový 
zber, ktorý prebiehal v mestskej časti vždy v stredu, fungu-
je naďalej s výnimkou, že OLO, a. s., neberie elektroodpad
(televízory, chladničky, rádiá). Tento druh odpadu treba odviezť 
priamo do zberných dvorov, ktoré sa nachádzajú na Ivan-
skej ceste 22 (tel. číslo 50 110 111) a na Bazovej ulici 6, a to
v pondelok až piatok od 7.00 h do 21.00 h a v sobotu a
v nedeľu od 7.00 h do 14.00 h, a v Podunajských Biskupiciach
na Dvojkrížnej ulici, kde je otvorené v pondelok až piatok
od 7.30 h do 15.30 h, v sobotu a v nedeľu od 8.00 h do 14.00 h.
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Máte doma psa, alebo uvažujete, že si ho 
obstaráte?

Potom by ste mali vedieť:
1. Pes sa stáva predmetom dane za psa po dovŕšení veku 6 mesiacov.
2. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po dovŕšení uvedeného veku psa.
3.  Ak ste sa teda rozhodli, že si nadobudnete psa, treba si uvedomiť,
že vlastník psa alebo jeho držiteľ je povinný v súlade so zákonom
oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti.

Znamená to, že za psa staršieho ako 6 mesiacov je povinný nový
vlastník ohlásiť vznik daňovej povinnosti v priebehu nasledujúceho
mesiaca, teda do 30 dní po jeho získaní.
Ak si však nový vlastník zabezpečí psa mladšieho ako 6 mesiacov, je 
povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti najneskôr počas mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dovŕšil 6 mesiacov.
Upozorňujeme však, že i keď ešte pes nie je predmetom dane, teda
že sa za neho ešte daň neplatí, v sú-
lade so zákonom o chove psov 
musí byť v evidencii psov vedený 
už skôr. Je teda vhodné čím skôr
psa do evidencie mestskej časti pri-
hlásiť. Pes totiž obdrží evidenčnú 
známku, a chovateľ sa tým vyhne 
problémom pri kontrole mestskou 
políciou pri vedení psa po ulici.

Platenie dane za psa
Ak vlastník alebo chovateľ nadobudne psa počas roka, daň alebo po-
mernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia je 
povinný uhradiť tiež v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
V ďalších rokoch je daň za psa daňovník povinný zaplatiť bez vyrube-
nia do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
Ak náhodou pes počas roka uhynie, stratí sa alebo ho chovateľ postúpi 
inej osobe, je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane (teda 
na miestny úrad). Prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci,
v ktorom už daňovník nie je z akéhokoľvek dôvodu vlastníkom alebo 
držiteľom psa, zaniká totiž daňová povinnosť. Pre daňovníka to zna-
mená, že ak zánik daňovej povinnosti oznámi správcovi dane v lehote 
do 30 dní, čiže počas nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom
prestal chovať psa, správca dane mu vráti pomernú časť zaplatenej 
dane za zostávajúce mesiace do konca roka.

K oznámeniu zániku daňovej povinnosti je potrebné priložiť doklad
o úhyne alebo usmrtení psa veterinárom a vrátiť známku, ktorá bola 
psovi pridelená. Nahlásená strata psa sa priebežne overí pri kontrole 
v teréne prostredníctvom oddelenia verejného poriadku, predaj alebo 
iné postúpenie psa ďalšej osobe doloží vlastník psa vrátením známky 
a dokladom o zaplatení dane za psa novému správcovi dane (v novom 
mieste chovu psa). Ak pes zmení vlastníka, ale zostáva v našej mestskej 
časti, daňovníkom sa stáva nový vlastník alebo chovateľ s povinnos-
ťou oznámiť vznik daňovej povinnosti a platiť daň za psa v uvedených
termínoch.
Daň za psa chovaného v byte alebo rodinnom dome je Sk 1500,-.
V prípade, že vlastníkom alebo chovateľom psa je dôchodca alebo
invalidný dôchodca, je výška dane Sk 300,-. Ak je pes chovaný vo firme 
na strážny účel, daň je vo výške Sk 2000,-.
Daňovník je povinný zaplatiť daň do pokladne miestneho úradu, pošto-
vou poukážkou, resp. bankovým prevodom na účet miestneho úradu 
vedený v Dexia banke Slovensko, a. s., číslo účtu 1800347007/5600. 
Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol daňovníka. Ak ho daňovník 
nepozná, prípadne má pochybnosti, je možné si ho overiť na tel. čísle 
49 253 189 u pani Záhorcovej.
Upozorňujeme však, že okrem daňových povinností podľa zákona
NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov každý chovateľ psa je povinný dodržať i podmienky
zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov. Podľa tohto zákona je držiteľ psa povinný prihlá-
siť ho do evidencie v prípade, že je pes držaný na území Slovenskej 
republiky nepretržite viac ako 90 dní. Držiteľ je povinný prihlásiť psa
do evidencie bez ohľadu na jeho vek do 30 dní od uplynutia uvede-
nej 90-dňovej lehoty držania na území Slovenskej republiky. Eviden-
ciu psov vedie mestská časť, ktorá po nahlásení psa do evidencie 
vydá držiteľovi evidenčnú známku. V prípade, že pes napadol človeka
alebo ide o nebezpečné plemeno, tento údaj sa uvedie v evidencii
a pes dostane známku, ktorá je určená pre nebezpečných jedincov.
Ak pes známku stratí, držiteľ je povinný do 14 dní oznámiť stratu (prí-
padne odcudzenie alebo zničenie) známky mestskej časti a príslušná 
pracovníčka vydá psovi novú známku. Za každú ďalšiu známku okrem 
prvej sa platí úhrada vo výške 100,- Sk.
Na záver: Keďže január už dávno uplynul, upozorňujeme tých, kto-
rí pozabudli na povinnosť úhrady dane za psa, že je potrebné sa
s touto povinnosťou vysporiadať čím skôr. Predídete tak zbytočným 
problémom.

Jana Ondrová

Zo života mestskej èasti

Inšpektori verejného poriadku
Na oddelení verejného poriadku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
je celkovo päť inšpektorov. Títo denne vykonávajú kontrolnú činnosť 
v im zverených okrskoch, v ktorých dohliadajú najmä na dodržiava-
nie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové-
-Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní poriadku a čistoty na území mestskej 
časti, ako aj na dodržiavanie ďalších nariadení o ochrane životného 
prostredia, podrobnostiach držania a chovu psov a pod. Ich činnosť 
je zameraná na zistenie nedostatkov, následného upozornenia správ-
cov nehnuteľností, resp. oprávnených subjektov na ich odstránenie
a potom na skontrolovaní, či toto odstránenie nedostatkov bolo vy-
konané. Pri ich obchôdzkovej činnosti sa zameriavajú okrem iného aj
na umelo vytvorené nedovolené skládky odpadu, ktoré sú riadne
zdokumentované, a na ktoré je upozornené príslušné oddelenie život-
ného prostredia.
Ďalšia činnosť je zameraná na stav komunikácií, ktoré sú zverené
do správy mestskej časti, ako aj Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, na ich 
zjazdnosť v zimnom období a na výskyt výtlkov po zimnom období.
V jarnom a letnom období je ich prostredníctvom vytváraný tlak
na povinné subjekty, čo sa týka dočisťovania vnútroblokovej zelene, 
ako aj zelene priľahlej k objektom a ku komunikáciám, ich kosenie
a orez drevín. V tomto smere úzko spolupracujú s EKO-podnikom ve-
rejno-prospešných služieb, ktorý vykonáva údržbu a čistenie zelene, 

ktorá je mestskej časti zverená do správy majetku. V zimnom obdo-
bí je to kontrola zjazdnosti komunikácií pre motorové vozidlá, ako aj
pre chodcov a prostredníctvom povinných subjektov zabezpečenie 
tejto zjazdnosti. Dôležitým článkom v kontrolnej činnosti je kontrola 
dočisťovania kontajnerových stojísk, ako aj „hniezd“ zberu separo-
vaného odpadu, stále upozorňovanie povinného subjektu, v tomto
prípade OLO, a. s., na nedostatky
Za roky činnosti inšpektorov verejného poriadku bolo zaznamenané 
výrazné zlepšenie v stave čistoty a poriadku na území mestskej časti,
čo však neznamená, že v tejto oblasti nastal želaný stav, a preto je 
nevyhnutné aj naďalej vykonávať túto činnosť a vytvárať tlak na po-
vinné subjekty, aby si plnili svoje povinnosti vyplývajúce im z naria-
dení mestskej časti, najmä však už z citovaného nariadenia o dodr-
žiavaní poriadku a čistoty. Je tu však aj druhý podstatný faktor – pri-
blížiť sa k želanému stavu, a to aby aj občania, ktorí bývajú v mestskej
časti, resp. návštevníci a prechádzajúci našou mestskou časťou, sa 
k svojmu okoliu správali tak, aby neznečisťovali svoje okolie a odpad 
(nielen komunálny, ale aj po svojich štvornohých miláčikoch) odpra-
távali a umiestňovali na miesta na to určené, teda do nádob na komu-
nálny odpad, na psie exkrementy, na separovaný zber a neposlednom 
rade do pristavených kontajnerov v rámci jarného a jesenného pri-
stavenia kontajnerov na veľkokapacitný odpad, ktorý zabezpečuje 
EKO-podnik verejno-prospešných služieb.

Ivan Svetlovský
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V Novom Meste je Detský park
V priestoroch Domu odborov sa môžu deti do 11 rokov „vyjašiť
do zbláznenia“ – tvrdia konatelia spoločnosti Euroland Peter Kerdík
a Roman Luknár.
Detské oslavy, narodeniny, meniny, prvý deň v škole, vysvedčenie, 
Deň detí, Deň matiek, prvé sväté prijímanie, karneval, Mikuláš a mno-
ho ďalších príležitostí, pri ktorých môžeme urobiť radosť našim naj-
menším. Zaslúžia si to.
Detské oslavy sa pripravujú na dve hodiny. Pre deti je pripravený
servis podľa požiadaviek klienta. Maľovanie detí, fotografovanie, ob-
čerstvenie, na ktorom nechýba chutná torta, nealko nápoje a ďalšie 
deťmi obľúbené pochúťky (napríklad pizza, chrumkavý snack). Animá-
torky pripravia pre oslávenca a jeho kamarátov zaujímavé atrakcie, 
súťaže, pri ktorých využijú svoju šikovnosť a um. Dôležitým okamihom 
je akt dekorovania oslávenca a odovzdávanie darčekov. Rodičia sa
na oslave môžu zúčastniť, ale nemusia.
Euroland je od 8. januára 2007 deťom k dispozícii denne. Dopolud-
nia ho navštevujú najmä mamičky s deťmi na materskej dovolenke, 
popoludní deti z materských a základných škôl po pracovnom čase 
rodičov.
Kapacita zariadenia je 60 detí, otvorené je v pondelok až nedeľu
od 10.00 h do 18.00 h, a prevádzkovatelia na základe záujmu a po-
žiadaviek rodičov a detí uvažujú o predĺžení až do 19.00 h.
Vchod do Detského parku je zo Škultétyho ulice (okolo fontány
vo dvore Domu odborov).
Telefónne číslo: 0914 292 392.

V. Reháčková

Týmto chodníkom sa zo Škultétyho ulice dostanete ku vchodu

do Detského parku

foto: M. Novák

Výročné členské schôdze klubov 
dôchodcov v roku 2007

Mesiac január a február je každoročne časom bilancovania uplynu-
lého roku v našich kluboch dôchodcov. V tomto období sa stretávajú
členovia klubov na výročných členských schôdzach, na ktorých vy-
hodnocujú činnosť a hospodárenie klubu a plánujú spoločensko-kul-
túrne podujatia na nasledujúci rok.
V ôsmich kluboch dôchodcov našej mestskej časti sa priebežne
v poludňajších hodinách pracovných dní  stretáva vyše 1000 členov. 
Okrem príjemného prostredia majú k dispozícii denníky a časopisy,
môžu si spoločne pozrieť televízny program, prípadne premietať vi-
deokazety podľa vlastného záujmu. Pri káve a čaji si spoločne plá-
nujú rôzne podujatia, zabavia sa pri spoločenských hrách, ručných
prácach alebo len debatujú, vymieňajú si skúsenosti, rady a názory
na udalosti, ktoré prináša denne život. Priestory klubov dôchodcov
sú aj miestom vydávania obedov, ktoré sa dovážajú zo stravovacie-
ho zariadenia na Športovej ulici pre približne 400 dôchodcov.
Každý z našich klubov dôchodcov je osobitý svojím zameraním a cha-
rakterom spoločensko-kultúrnych podujatí, ktoré si pripravuje podľa 
predstáv a k spokojnosti svojich členov.
V roku 2006 boli miestnym úradom zorganizované pre všetky kluby
spoločensko-kultúrne podujatia pri príležitosti Dňa matiek, kde vy-
stúpili s pozdravom k sviatku deti z našich základných škôl, ako
aj akcie k Mesiacu úcty k starším, vrátane spoločného podujatia
v Stredisku kultúry BNM na Vajnorskej ulici, ktorých súčasťou bol 
hodnotný umelecký program. V rámci jednodňových poznávacích 
zájazdov v jarnom a jesennom období navštívili dôchodcovia rôzne 
zaujímavé miesta a historické a kultúrne pamiatky, napríklad Trenčín 
- Beckov, Nitra - Arborétum Mlyňany, Topoľčianky – Antol, Piešťany 
– Podolie – Častkovce, Uhrovec – Jankov vŕšok, Štúrovo – Ostrihom 
a podobne. Niektoré kluby zasa uprednostňujú termálne kúpaliská
v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi a Podhájskej. V apríli navštívili
výstavu kvetov Flóra 2006, v auguste výstavu gladiol v Stredisku
kultúry na Vajnorskej. Prehliadka historického centra Bratislavy turis-
tickým vláčikom bola nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých účast-
níkov. podobne ako divadelné predstavenia Na skle maľované a Hello 
Dolly na Novej scéne, Tančiareň v divadle P. O. Hviezdoslava a De-
satoro v Radošinskom naivnom divadle. V predvianočné popoludnie
sa uskutočnilo v hoteli Kyjev už po šestnástykrát vianočné – štedro-
večerné posedenie pre osamelých dôchodcov. Vždy s kultúrnym
programom a darčekom pod vianočný stromček.
Aj vlastná klubová činnosť bola veľmi pestrá a rôznorodá.
Súčasťou výročných členských schôdzí boli aj návrhy na činnosť
v tomto roku. Členovia klubov dôchodcov sa tešia na spoločné stret-
nutia a kultúrno-spoločenské podujatia v roku 2007. Pozývajú svo-
jich rovesníkov, aby nezostávali sami medzi stenami svojich bytov.
V klube stretnú priateľov, ktorí sú ochotní pomôcť a poradiť, ale aj
prijať rady a pomoc, ktoré sú vždy vzácne a potrebné.

Gabriela Stempelová

Pre najmladších občiankov mestskej časti
Do pôsobnosti samosprávnych orgánov patrí i starostlivosť o maličkých 
občiankov. Prináša radosť, príjemné prostredie a často aj slzičky, avšak 
nielen tých maličkých. Poplačú si aj ich rodičia a najmä babičky a dedko-
via, ktorí prichádzajú na pravidelné stretnutia do Strediska kultúry Brati-
slava-Nové Mesto na Vajnorskej ulici. Sú to slzy radostného dojatia...
Starosta mestskej časti Nové Mesto Richard Frimmel s poslancami miest-
neho zastupiteľstva už šesť rokov finančne pomáha mladým rodičom pri 
narodení ich dieťaťa. Finančný príspevok mestskej časti spolu s príspev-
kom Dexia banky Slovensko, a. s., vo výške 5000,- Sk zostáva spravidla 
uložený na vkladných knižkách na meno chlapcov a dievčat, ktorých aj 
takouto formou víta mestská časť Bratislava-Nové Mesto do života.
Na stredu, posledný januárový deň tohto roka, boli opäť pozvaní mla-
dí rodičia 51 novonarodených detí, aby po príhovore starostu mestskej 
časti prijali z rúk jeho zástupcu Ing. Mariana Vereša a zástupkyne banky 
Ing. Martiny Holúbkovej vkladnú knižku na sumu 5000,- Sk. Takto boli 
obdarované mamičky a ockovia 32 chlapcov a 19 dievčat, čo potvrdilo 
posledný trend stúpajúceho počtu budúcich mužov.
Na stretnutí pripomenul vedúci oddelenia miestneho úradu JUDr. Dušan 
Jahelka, že spoluúčasť zo strany vládnych orgánov pri narodení dieťaťa 
už väčším podielom je potešujúca a určite podobný prístup podľa dlho-
ročného návodu by mohli do svojho programu zaradiť aj odborníci ma-
gistrátu v rámci celej Bratislavy, pretože každé tu narodené dieťatko je 
predsa už Prešporáčikom.

Dušan Jahelka

Sála Strediska kultúry BNM na Vajnorskej ulici v posledný januárový

deň opäť ožila. Starosta tu privítal 51 novonarodených detí spolu

s ich rodičmi i starými rodičmi, aby im na začiatku ich životnej púte dal

do vienka  finančný dar...              foto: M. Novák
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Attract Kerobaj CUP 2007
Pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Ri-
charda Frimmela prebiehal IX. ročník Medzinárodného halového 
turnaja prípraviek vo futbale ATTRACT-KEROBAJ CUP 2007. Dob-
re sa darilo bratislavským výberom. V súboji o 3. miesto zdolal tím 
ObFZ BA-mesto súpera ObFZ BA-vidiek 3 : 0. Aj keď maďarský súper
Goldbal 94 FC Budapešť vyradil bratislavské mužstvá, nakoniec
ho zaslúžene zdolal český tím zo Sigmy Olomouc tesným výsledkom 
1 : 2, čím si zaistil celkové 1. miesto v turnaji.
V skupine A hrali:
1. Výber ObFZ BA mesto
2. SK Sigma Olomouc
3. ETO FC Györ
4. Slovan Levice

Za najlepšieho hráča vyhlásili Miroslava Grobára z českého Písku,
za najlepšieho brankára určili Petra Vajgela z bratislavského mest-
ského výberu a najlepším strelcom sa stal Bence Lenszér z Györu
(7 gólov). Cenu Róberta Vitteka dostal Samuel Mráz z tímu Bratislava-
-vidiek.
Jednotlivé družstvá predviedli rýchly, technický a bojovný futbal, čo sa 
prejavilo na kvalite zápasov. Organizácia turnaja bola výborná.

Adriana Pavlikovská

V skupine B hrali:
1. Výber ObFZ BA vidiek
2. FC Nitra
3. Goldball 94 FC Budapešť
4. FC Písek

Knihy sú nazhromaždeným pokladom 
sveta, vhodným dedičstvom pokolení a 

národov

(H. D. Thoreau)
Knižnica Bratislava-Nové Mesto už tradične k marcu 
Mesiacu knihy pripravuje množstvo podujatí, ktorých cieľom je spro-
pagovať knihu ako nosič informácií, poučenia, rozptýlenia a zábavy.
Jej hodnota zostáva rovnaká po celé stáročia. Túto skutočnosť chce
KBNM zdôrazniť najmä v súčasnom období „krízy čítania“ prostredníc-
tvom aktivít určených pre všetky vekové kategórie svojich návštev-
níkov a čitateľov.
Na marec sme pripravili:
Na návšteve v knižnici – cyklus podujatí k informatickej výchove
pre I. stupeň ZŠ MČ BNM
Slávnostné zápisy prváčikov – prvý vlastný čitateľský preukaz
pre deti, ktoré už vedia samé čítať
Poznaj svoje korene – vyhlásenie dejepisnej súťaže pre žiakov
ZŠ MČ BNM
Báseň ako pieseň – literárno-hudobné pásmo pre KD MČ BNM
Prezentácia nového maskota KBNM – slávnostná prezentácia nové-
ho detského maskota KBNM
Jarný maratón čítania – v spolupráci s bratislavskými knižnicami

L. Vozníková

Ženský zákon
Platí aj dnes?
Predstavením, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 11. februára 2007, sa zača-
la tradícia pravidelných každoročných stretnutí, ktoré začiatkom nového 
kalendárneho roka bude organizovať novomestská samospráva. Chce 
na ne pozývať v rámci kultúrnych podujatí starostov všetkých mestských 
častí.
Tento rok prijala pozvanie aj námestníčka primátora pani Dyttertová, 
prednosta Krajského úradu pán Galis, generálny riaditeľ Tipos, a. s., pán 
Kapusta, generálny riaditeľ kongresového a výstavného centra Incheba 
pán Rozin a pán Prokopovič, poslanec Národnej rady Slovenskej repub-
liky. 
Na predstavení sa zúčastnili aj novomestskí poslanci a niektorí členovia 
klubov dôchodcov.
Spoločné kultúrne zážitky zbližujú všetkých Bratislavčanov, je to milé, 
keď sedia vedľa seba v jednej sále a spoločne prežívajú emócie, ktoré
v nich vyvoláva hlboký umelecký zážitok.

Keď viac ako pred dvesto rokmi vznikla táto veselohra, ani sám autor
Jozef Gregor Tajovský netušil, že bude taká svieža aj po toľkých rokoch.
Činohra DPOH sa po dvadsaťročnej prestávke vrátila k tejto starej dobrej 
klasike a obliekla ju do nového šatu. Spolu s ňou sa na dosky divadla 
vrátila dobrá zábava, ako aj slobodné zosmiešnenie našich spoločných 
povahových chýb. Ľudový humor, ktorý vyplýva z postoja ľudového
človeka ku skutočnosti, tu plní významnú úlohu – nech už má charakter 
kritiky, súcitu alebo súhlasu. Za humorným životným postojom sa skrýva 
aj vážna otázka o hodnote človeka v spoločnosti, v ktorej majetok zohrá-
va nemalú úlohu a vytvára v hre dramatické napätie.
Ženský zákon je z rodu tých obrázkov zo života nášho ľudu, v ktorých 
žiaria veselé, i keď krikľavé farby. Divák je prekvapený. Už v školských 
laviciach sme sa zoznámili s touto klasickou veselohrou, lenže hneď
v prvom dialógu zistíme, že celý dej sa na rozdiel od originálu odohráva 
na Záhorí.
Humor prenikol všade. Od základného postoja autora k životu, cez ko-
mickú stavbu situácií, charakterov, dialógu i gest. A je to humor pravý, 
záhorácky. Z účinkujúcich hercov má v tomto regióne svoje korene na-
príklad Mária Kráľovičová. Spolu s Božidarou Turzonovovou a Soňou 
Valentovou sa im podarilo vykresliť nenapodobiteľné charaktery dedin-
ských žien s riadne nabrúsenými jazykmi. Bravúrne rozohrali jednodu-
chú zápletku, ktorej podstatou je nedorozumenie prisolené dedinskou 
dohadzovačkou Dorou. 
Láska mladých, Miška a Aničky, v prospech ktorých sa situácia šťastne 
vyrieši, však chvíľu trpí pod ostrou paľbou podrezaných jazykov ich roz-
vadených materí. Záhorácke nárečie a vtipné dialógy pomohli nadviazať 
vynikajúci, netradične spontánny kontakt medzi divákmi a hercami. Hľa-
disko reagovalo výbuchmi smiechu a nadšeným potleskom. 
Po skončení predstavenia, ktoré vyčarilo v tento chladný februárový
večer ľuďom úsmev na tvári vychádzali z divadla všetci výborne naladení 
s pocitom nevšedného umeleckého zážitku.

V osobnom rozhovore so sta-
rostom Richardom Frimmelom 
vyjadrila hlavná predstaviteľka 
svoje dojmy z vynikajúceho 
kontaktu s publikom. Poveda-
la, že už dávno sa jej tak dobre 
nehralo. Vyslovila želanie, aby 
sa vždy, keď divákom odo-
vzdávajú zo seba všetko, cítili 
tak ako dnes. 

Silvia Ciuttiová

11. februára 2007 sa príhovo-

rom starostu MČ BNM začala 

tradícia ponovoročných stret-

nutí na kultúrnych poduja-

tiach, ktoré chce organizovať 

novomestská samospráva 

         foto: M. Novák

ŠKOLSTVO

Okresné kolo matematickej olympiády
Dňa 24. januára 2007 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej

olympiády pre 5. a 9. ročník základných škôl. V okresnom kole súťažilo

64 žiakov základných škôl, školy pre mimoriadne nadané deti a gym-

názia, osemročných gymnázií, súkromných a cirkevných škôl z okresu 

Bratislava III (mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Rača, Vajnory). 

Tridsať percent úspešných riešiteľov v kategórii 5. ročníka z celko-

vého počtu 15 úspešných obsadili žiaci z mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto. 1. miesto obsadil Viktor Korba zo ZŠ s MŠ Sibírska,

5. miesto Juraj Jurkvič zo ZŠ Kalinčiakova, Martin Dunajský zo ZŠ

s MŠ Za kasárňou a Martin Forgáč zo ZŠ s MŠ Sibírska. 

34,5 % úspešných riešiteľov v kategórii 9. ročníka z celkového 

počtu 10 úspešných obsadili žiaci našej mestskej časti. Na 1. mies-
te sa umiestnila Eva Pospíšilová zo ZŠ s MŠ Sibírska, na 2. mieste 

Alexandra Slobodová zo ZŠ s MŠ Jeséniova, na 4. mieste Michaela 

Miglierini zo ZŠ s MŠ Jeséniova a na 5. mieste Marek Copko zo ZŠ 

s MŠ Cádrova.

Milena Partelová
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Lyžiarsky výcvik žiakov z Koliby.
V dňoch 27. 1. - 10. 2. 2007 sa v dvoch turnusoch uskutočnil lyžiarsky 
výcvik našich školákov z Koliby v prekrásnom prostredí Čertovice.
Hlavné je, že v tohtoročnej miernej zime sme vystihli super počasie, za-
snežené svahy a fungujúce vleky.
Aj vďaka tisíckorunovému príspevku na každého zúčastneného žiaka,
ktorý poskytol starosta MČ BNM Richard Frimmel, príjemnému prostrediu 
a chuti športovať môžeme našu tohtoročnú lyžovačku ohodnotiť na jed-
notku s hviezdičkou.

Z. Salíniová

Darček pre budúceho prváčika
Dňa 17. januára 2007 usporiadali v ZŠ s MŠ Česká 10 v rámci ŠKD 
súťaž na tému Darček pre budúceho prváčika. Deti z ôsmich škôl
mestskej časti Nové Mesto sa stretli v priestoroch školy na Českej ulici.
Najskôr si zvedavo poprezerali materiál (rôzne druhy papiera, kartónu,
rolky, škatuľky, bavlnky, gombíky...). Súťažiaci si so sebou priniesli len
nožničky a lepidlo. Deti sme rozdelili do dvoch kategórií. Prváci a druháci 
boli v prvej, tretiaci a štvrtáci v druhej kategórii.
Pracovali asi hodinu. S veľkou dávkou fantázie vytvorili nádherné výrobky 
- záložky do knihy, stojany na perá, rámiky na fotografie, lietajúce balóny, 
rôzne zvieratká a kvety, ba aj veľkú loď. Všetko veci, ktoré by budúcich 
prváčikov potešili.
Ťažké bolo určiť najlepšie práce. No keďže sa stretli na súťaži, bolo po-
trebné určiť víťaza. Po dohovore so všetkými vychovávateľkami sme 
určili prvé miesto nie za najlepší výrobok, ale za pekné strihanie, za po-
riadok okolo seba, za rýchlosť zhotovenia výrobku, za nápad, za čisté
lepenie, za šetrenie papiera, za najpestrejšiu prácu, za pekné ladenie
farieb, za najmenší výrobok a za najväčší výrobok... takže, napokon vyhrali 
všetci.
Šikovné deti vyrobili darček pre prváčika a pritom nemuseli ísť do ob-
chodu. Siahli po materiáli, ktorý iní už vyhodili. 
na vyhodnotení súťaže sa zúčastnili okrem vedenia školy aj zástupcovia
referátu školstva, kultúry a športu, ktorí priniesli súťažiacim pekné darčeky.

Jana Adamíková

Zameranie materských škôl v pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

� MŠ Cádrova 23 – patrí k ZŠ s MŠ Cádrova
francúzsky jazyk – denne (20 hodín týždenne), bilingválne, korčuľovanie, 
plávanie, enviromentálna výchova, lyžovanie, kultúrne podujatia
� MŠ Na Revíne 14 – patrí k ZŠ s MŠ Cádrova
anglický jazyk 4 krát do týždňa, plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, 
kultúrne podujatia, tanečný krúžok
� MŠ Osadná 5 - patrí k ZŠ s MŠ Česká
anglický jazyk, projekt škola podporujúca zdravie, gymnastika, plávanie, 
korčuľovanie, škola v prírode, kultúrne podujatia v MŠ, tanečný krúžok, 
oboznamovanie sa s prácou na počítači KIDSMARTS
� MŠ Rešetkova 6 – patrí k ZŠ s MŠ Česká
anglický jazyk, projekt škola podporujúca zdravie, enviromentálna vý-
chova, výtvarná výchova, plávanie, korčuľovanie, škola v prírode
� MŠ Jeséniova 61 – patrí k ZŠ s MŠ Jeséniova
anglický jazyk bilingválne, projekt škola podporujúca zdravie, tanečný 
krúžok, plávanie, lyžovanie, kultúrne podujatia, triedy zmiešané podľa 
programov: 1. trieda zameraná na estetickú výchovu, 2. trieda s alter-
natívnym zameraním Krok za krokom, 3. trieda športová, 4. trieda dvoj-
jazyčná
� MŠ Odborárska 2 – patrí k ZŠ s MŠ Odborárska
anglický jazyk, projekty: škola podporujúca zdravie, Adamko hravo a 
zdravo, plávanie, korčuľovanie, výtvarné činnosti, tanečný krúžok, špor-
tové aktivity
� MŠ Letná 7 – patrí k ZŠ s MŠ Riazanská
anglický a španielsky jazyk, pohybovo-dramatická výchova, plávanie, 
korčuľovanie, tanečný krúžok
� MŠ Teplická 5 – patrí k ZŠ s MŠ Riazanská
anglický a španielsky jazyk, enviromentálna výchova, projekt Zlatá brána, 
škola v prírode, plávanie, korčuľovanie, kultúrne podujatia
� MŠ Legerského 18 – patrí k ZŠ s MŠ Sibírska
anglický jazyk, projekt škola podporujúca zdravie, besiedky, zážitkové 
učenie, škola v prírode, plávanie, korčuľovanie
� MŠ Šuňavcova 13 – patrí k ZŠ s MŠ Sibírska
anglický jazyk, projekt škola podporujúca zdravie, besiedky, zážitkové 
učenie, škola v prírode, plávanie, korčuľovanie, tanečný krúžok

MŠ Šancova 65 – patrí k ZŠ s MŠ Za kasárňou
nemecký jazyk, denne v spolupráci s Karpatsko-Nemeckým spolkom, 
krúžok výtvarný, tanečný, gymnastický, korčuľovanie, plávanie, predškol-
ský krúžok v MŠ



3/2007        8

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac marec 2007

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

Inzercia
� Upratovanie, tepovanie aj kobercov donesených k nám.  Doprava 
 zdarma a dôchodcovia zľava. Nonstop.
 Tel. číslo: 0918 567 729, 0904 573 440, 02/ 6383 1202

� Dám do prenájmu garáž na Zátiší. Tel. číslo: 44 255 143

� Tepujem koberce, sedačky, postele.
 Tel. číslo: 0903 195 861

� Predám 2-izbový v OV prerobený byt na 3-izbový, predzáhradka, 
 veľká pivnica, kuchynský kút s linkou, zrekonštruovaný, oproti
 Polus City Center, vhodný aj na podnikanie.
 Tel. číslo: 0902 700 538

� Spoľahlivé určenie otcovstva. www.DNAtest.sk.
 Tel. číslo: 02/4524 1268

� Predám garáž na Pionierskej ulici. Cena 80 000,- Sk.
 Tel. číslo: 4463 0867. Volať po 19.00 h

� Prijmeme upratovačky do TPP (II, IV, V obvod).
 Tel. číslo: 0905 612 769

Vydáva Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Adresa:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, referát školstva, 

kultúry a športu, Junácka 1, 832 91 Bratislava, telefón 4925 3211
REDAKČNÁ RADA

Predseda RR: Ing. Richard Frimmel,
podpredsedníčka RR: Mgr. Valéria Reháčková,

šéfredaktor: Ing. Patrick Lutter,
členovia RR: Bc. Andrej Alberty, Dagmar Arvayová,

Mgr. Silvia Ciuttiová, Ing. Martin Gašpierik, Lucia Mudríková,
JUDr. Zuzana Olexová, tajomníčka RR: Elena Hlivová.

Redakcia: Mgr. Katarina Bobríková, Dušan Bobrík.
Jazyková úprava: Rozália Bachratá.

Grafická úprava: Lýdia Vercholáková.
Tlačiareň: Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Náklad: 21 500 výtlačkov. 
Číslo: 3/2007. Reg. číslo: BN 34/91

 1. 3  16.00 h  Klub patchwork
  3. 3.  17.00 h  Čaj o piatej s HS SATURN, tradičné tanečné
   podujatie pri hudbe 60. – 90. rokov, kultúrny 
   program, žrebovanie vstupeniek
  8. 3.  14.00 h  Univerzita zdravia - problémy so zrakom,
   liečenie
10. 3.  17.00 h  Čaj o piatej s HS SKAN, tanečné podujatie
   s kult. programom a žrebovaním vstupeniek
15. 3.  16.00 h  Stretnutie Kruhu priateľov opery
17. 3.  16.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 z IVANKY, 
   do tanca a na počúvanie bude vyhrávať dychová
   kapela 
22. 3.  19.00 h  Koncert Pavla Dobeša, ďalší z koncertov v rámci 
   6. ročníka projektu Folk country sála alebo kon-
   certy na vaše želanie
24. 3.  17.00 h  Jozefský čaj o piatej, spoločenský tanečný ve-
   čer v príjemnom prostredí, pri sviečkach, s kultúr-
   nym programom a žrebovaním vstupeniek
27. 3.  14.00 h  Súťaž Miss a Boy
28. 3.  10.00 h  Uvítanie novonarodených detí z MČ BNM,
   na pozvánky
28. 3.  15.00 h  Slávnostné stretnutie jubilantov, na pozvánky
30. 3.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
31. 3.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH ŠARFIANKA, 
   tanečná zábava pri dobrej dychovke, žrebovanie 
   vstupeniek, zaujímavé ceny.
Výstavy
  6. – 17. 3.  Fotografie z Japonska
   Vernisáž 6. 3. o 17.00 h
20. 3. – 3. 4.  Patchwork – veľkonočná výstava prác členiek 
   klubu patchwork
   Vernisáž: 20. 3. o 17.00 h
Návštevný čas výstav: po – pia 14.00 h – 18.00 h

�  Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
  3. 3.
8.00 h – 15.00 h Medzinárodné výmenné stretnutie zberateľov 
   mincí, medailí, vyznamenaní, starých pohľad-
   níc, bankoviek, telefónnych kariet, filatelie
10. 3.
8.00 h – 12.00 h VSZ elektro, domácich, foto, rybárskych a hu-
   dobných potrieb
24. 3.
8.00 h – 12.00 h VSZ autogramov a autogramiáda so známymi 
   a populárnymi osobnosťami zo športu, kultúry 
   a spoločenského života
31. 3.
8.00 h 12.00 h  I. Bratislavská knižná burza - výmenné stretnu-
   tie čitateľov a zberateľov kníh
Predpredaj vstupeniek: po – str 16.00 h – 19.00 h a 1 hodinu

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

TICKETPORTÁL, na folk- country koncerty aj v BKIS na Klobučníckej 2

�  Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148
  www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
 3. – 4. 3. 9.00 h – 16.00 h
  Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
  7. 3.  17.00 h
  Klub Venuša, klubové stretnutie Ligy proti rakovine
10. 3. 16.00 h
  Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení Pipi dlhá
  pančucha; súťaž o Super diváka
12. 3.  18.00 h
  Čardáš na recept, hudobný program zostavený z ob-
  ľúbených ľudových piesní a známych operetných me-
  lódií G. Dusíka, F. Lehára, J. Straussa
21. 3.  17.00 h
  Klub Venuša, klubové stretnutie Ligy proti rakovine

Polus City Center 25. – 26. januára 2007

Pred „zápisom“ do 1. ročníka ZŠ sa tu prezentovali jednotlivé základné 

školy                foto: M. Novák

23. 3.  10.00 h
  O zvedavom sloníkovi, bábkové predstavenie
  pre MŠ Na Revíne
28. 3.  14.00 h
  Jarné čítanie v Bratislave,
  1. ročník čitateľského maratónu
31. 3.  16.00 h
  Ako sa Zajačkovci na jar rozjarili, divadelné predstave-
  nie pre deti; divadlo Maškrta z Košíc; súťaž o Super
  diváka

Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 18.00 h.
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