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Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Slovenskej republiky v SEPTEMBRI 2007
1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky - štátny sviatok

9. september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia - pamätný deň SR
15. september - Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja

19. september - Deň vzniku Slovenskej národnej rady - pamätný deň SR

Jeseň klope na dvere

Na letnej rekreácii bolo 20 detí – ich pobyt uhradila 
mestská časť Bratislava-Nové Mesto

� Cena mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2007
� Začali sa práce na Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti
� UPOZORNENIE - spoločnosť OLO plánuje zmenu harmonogramu zberu objemného 

odpadu od septembra 2007

- a vyvoláva myšlienky na úrodu obilia, ovocia,
zeleniny. Pohľad na šíre lány slnečníc, na záh-
rady a záhumienky nám pripomína názov pr-
vej básnickej zbierky Milana Rúfusa Až dozrieme 
vyjadrujúcej vzťah k domovu, spoločnosti, seba-
poznaniu. Úrodným miestom sú však v určitom zmys-
le i ďalšie miesta, školy a pracoviská. Úrodnými na ši-
kovných, schopných a vzdelaných ľudí. Rozdielneho veku. Školy sú 
miestami, kde sa deťom a mládeži poskytuje sústavné vzdelávanie. 
„Vyvierajúcim“ pramienkom systematického celoživotného vzdelávania
je základné školstvo. Práve tu najmladšia generácia nadobúda prvé 
vedomosti, skúsenosti, praktické zručnosti pod metodickým vedením 
odborných pedagogických pracovníkov. Učí sa žiť i pracovať. Rozširuje 
si spektrum vedomostí a návykov významných pre ďalší život. Učí sa
žiť v kolektíve, presadiť sa, vyjadriť svoj názor, pravidelnou činnosťou 
rozvíja aj svoje prirodzené pohybové,
hudobné, výtvarné schopnosti. Tu si 
deti pomaly a postupne uvedomujú 
a hľadajú svoje miesto medzi rovesník-
mi, v spoločnosti.
 Tak, ako je pre dospelých dôležitý
pracovný výkon v zamestnaní, rovnako
je absolvovanie pedagogického pro-
cesu počas školského roka náročnou
prácou pre deti. Výsledky sú rovnako
významné pre žiaka v škole, ako
pre dlhoročného zamestnanca pros-
perujúcej firmy. Aj jeden aj druhý po-
trebuje mať pocit, že jeho práca má
zmysel. A to každého z nich posúva 
ďalej a zvyšuje jeho chuť k ďalšiemu
sebavzdelávaniu. Logické myslenie,
pracovitosť, vytrvalosť, podpora najbližších a samozrejme vnútorná
disciplína sú najlepším predpokladom úspechu v škole i v práci.

 Škola je miestom, kde začíname zreteľne rozlišovať a vnímať rôz-
nu úroveň nadania a talentu jednotlivých detí. Oni samy sa na jeden 
predmet tešia viac, na iný menej. Niektoré hravo zvládajú matematické 
hádanky, fyzikálne zákony, iné majú bližšie k notám, kresbám, pohy-
bu. Ak sa my starší zamyslíme, práve v základnej škole si každý z nás 
vybudoval podstatu svojho budúceho povolania. V činnosti, ktorá nás 
zaujala najviac, ktorá nás tešila, uspokojovala a ktorú sme opakova-
ne vyhľadávali. Dnešné deti nie sú iné. Máloktoré síce používa plniace
pero, bežné sú guľôčkové či keramické. Používajú farebné zvýrazňo-
vače, kalkulačky, počítače, iné moderné technické učebné pomôcky, 
než sme mali k dispozícii kedysi my. Jedno sa však nezmenilo. To, čo 
povedal najväčší rímsky polyhistor Marcus Terentius: „I najľahšia práca 
ti bude ťažká, ak ju konáš nerád“, platí dodnes.

Príkladom tohto faktu je i jedenásť osobností, známych mimoriadne 
tvorivou, zodpovednou a vytrvalou prácou, ktoré sme aj v tomto roku
pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky 31. augusta ocenili
(bližšie pozri v čísle).

Nenapobiteľne magický zvuk prvoseptembrového školského zvonenia...
Pre každú generáciu znamená to isté - prvé kroky do školy, prvú vyučo-
vaciu hodinu, prvú pani učiteľku, ktorá nemotornú detskú rúčku naučí 
písať... Veru, je tu opäť - nový školský rok!

 Nezabúdajme však, že deti i pri plnení školských povinností majú 
ostať deťmi. Nemecký básnik Cristian Morgenstern povedal, že „V ško-
le sa mladí ľudia učia všetkému, čo je potrebné, aby sa stali profesor-
mi“, ale majú mať priestor nielen na systematické vzdelávanie, ale aj
na hry s kamarátmi, relax, odddych. A potom im aj povinnosti v škole
budú robiť radosť. 

 Deti sú nádejou národa, prísľubom, že zachovajú jeho kultúru, že
napriek tomu, že to neprežili, nezabudnú na dejinné udalosti, ktoré 
ovplyvnili historický vývoj Slovenskej republiky, že si celkom spontán-
ne uvedomia pocit vlastenectva napríklad aj tým, že budú pomenúvať 

lokality a prevádzky rodným jazykom, slovenskými názvami. Že viac
nebudeme na Slovensku čítať cudzojazyčné - Meander Skipark, Yung4Ba, 
či butik, ale ľubozvučne znejúce Oštiepkova mulda, Vernár-Studničky, či 
Mlynky-Biele vody. Že si uvedomia, že za každým činom, za každým roz-
hodnutím je vždy konkrétny človek. A budú podľa toho žiť. K tomu by sme 
mali prispieť všetci spoločne, pedagógovia i rodičia.

Richard Frimmel

Poskytnutie potrebnej sumy 97 000,- Sk – teda plnej úhrady za pobyt

20 detí vo veku od 6 do 16 rokov, od 30. júna do 11. júla 2007 v rekre-

ačnom zariadení Prašník-Dúbrava (17 km od Piešťan) je jednou z foriem 

sociálnych výpomocí občanom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Okrem jednorazovej finančnej pomoci vo výške 5000,- Sk pre novonaro-

dené deti, 1000,- Sk pri nástupe do prvej triedy základnej školy, vytvára-

nia podmienok na trávenie voľného času detí a mládeže, prevádzkovania 

zariadenia Školak klub na Riazanskej, Športového ihriska na Kramároch, 

zabezpečovania športových olympiád a kultúrnych akcií pre mladú gene-
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
� Kde sa dvaja bijú, je dosť miesta

  aj pre tretieho.

� Hoci bol neslaný a nemastný, ľudožrúti

  si na ňom celkom dobre pochutili. 

� Smrť je hrozná iba pre tých, čo ostávajú.

� Nie každý má toľko rozumu,

  koľko by uniesol.

� Pocit výnimočnosti je najkratšia cesta

  k hlúposti.

pokračovanie z prvej strany

ráciu zabezpečila novomestská samospráva v júli rekreačný pobyt detí 

z rodín, v ktorých sú s deťmi osamelé matky, rodičia, resp. jeden z nich je 

nezamestnaný, alebo matka je na materskej dovolenke a celkový príjem 

rodiny je na hranici životného minima. Cena poukazu je 4850,- Sk.

Rekreáciu zabezpečuje v súlade s rozpočtom a so Zásadami poskyto-

vania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto (MZ 11. 4. 2006) mestská časť už po trinástykrát.

Letnú detskú rekreáciu zabezpečuje občianske združenie Pre radosť.

Aj deti zo sociálne slabších rodín tak mali možnosť zúčastniť sa pobytu 

v lone prírody, rozvinúť svoju šikovnosť, pohybovú zručnosť a zašporto-

vať si s rovesníkmi, zahrať volejbal, futbal, basketbal, zaplávať si či zahrať

biliard a zahrať na gitare, zaspievať pri večernom táboráku, nadviazať 

nové priateľstvá, obohatiť sa o nové zážitky a načerpať nové sily do ďal-

šieho školského roka.

V. Reháčková

Na letnej rekreácii bolo 20 detí – ich pobyt uhradila 
mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Regionálne združenie mestských 
častí hl. m. SR Bratislavy

Začali sa práce na Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mestskej časti

 sa konalo  21. júna 2007 v mestskej časti Staré mesto.

Nosnou témou, ktorou sa bratislavskí starostovia zaoberali, bolo pre-
rokovanie návrhu „Téz na vypracovanie návrhu zákona o hl. meste SR 
Bratislave“.
Predsedovia sekcií prednostov a miestnych kontrolórov navrhli, aby 
mestské časti boli obcami (pôvodný návrh - mestské časti majú mať
postavenie obce), aby postavenie mestských častí bolo uvedené v oso-
bitnej časti, zo zákona o obecnom zriadení sa vybrali celomestské
funkcie, ktoré bude zabezpečovať magistrát. V oblasti majetku mesta 
a mestských častí odporúča novelizovať zákon o majetku obcí tak, že 
mestské časti určia hlavnému mestu rozsah majetku, ktorý bude slúžiť
na zabezpečovanie celomestských funkcií, a ktorý mu odovzdajú
do správy. V Štatúte hl. mesta navrhujú upraviť prehľad kompetencií
hl. mesta, ktoré určia mestské časti.
 Najideálnejšie pre prijatie zákona v parlamente podľa starostov je, aby 
bola zhoda Hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hl. m. SR 
Bratislavy. Podporili aj návrh, aby Hlavné mesto SR bolo súčasne sa-
mostatným Vyšším územným celkom, čo podľa slov predsedu RZMČ 
Richarda Frimmela podporuje i primátor hl. m. SR Bratislavy Andrej
Ďurkovský. Problém starostovia vidia v otázke pričlenenia troch okresov 
(Senec, Pezinok, Malacky) k vyššiemu územnému celku. Zdôraznili pri-
tom fakt, že uvedené okresy nikdy k Bratislave nepatrili. Ako Bratislava-
-vidiek mali v Bratislave len sídlo (budovu).
Na prípravu zákona bude potrebné doriešiť niektoré rozhodujúce otáz-
ky (možnosť, aby sa zverený majetok stal majetkom mestských častí, 
prideľovanie finančných prostriedkov z dane z príjmov fyzických osôb 
a finančných prostriedkov na zabezpečovanie úloh prenesenej štátnej 
správy priamo na mestské časti...).
Názor starostov, aby v zákone bola zakotvená presná deľba financií,
ktoré bude od štátu dostávať hlavné mesto a osobitne mestské časti
(nie prostredníctvom mesta, ako v súčasnosti), je zhodný. Podľa pri-
pomienok a návrhov starostov sa upravené tézy prerokujú na septem-
brovom Regionálnom združení. Po vyriešení sporných otázok bude
vypracované paragrafové znenie zákona (JUDr. Benedikovič), ktorý by 
mal byť do NR SR predložený ako poslanecký návrh.
 Predseda združenia, starosta Nového Mesta Richard Frimmel zdôraz-
nil, že je dôležité získať stanovisko odborníkov, prijať filozofiu a rozhodnúť, 
či je možné, aby mestské časti boli obcami, alebo môžu mať postavenie 
obce. 
 Vladimír Mráz (starosta Devínskej Novej Vsi) informoval o kritériách
a stave pripravovanej deľby financií z hlavného mesta na mestské časti.
 Starostovia sa zaoberali aj otázkou obyvateľov, ktorí v mestských čas-
tiach fakticky bývajú, ale nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný
pobyt. Poukázali tiež na nesúlad s vykazovaním počtu obyvateľov Slo-
venským štatistickým úradom a mestskými časťami, čo bolo spôsobené 
tým, že do 31. júna 2006 viedla evidenciu polícia. Táto situácia má ne-
gatívny dopad na prideľovanie financií od štátu.

Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto
RNDr. Jana Ondrová 
Junácka 1, 832 91 Bratislava, e-mail: dane@banm.sk

V jednom z predošlých vydaní Hlasu Nového Mesta sme vás infor-

movali o tom, že sa pripravuje Program hospodárskeho a sociál-

neho rozvoja našej mestskej časti na roky 2007 – 2013 (v ďalšom 

texte budem uvádzať iba skrátený názov PHSR). Tento dokument 

bude realizovať Agentúra regionálneho rozvoja – AZ z Trnavy, ktorá 

vyhrala výberové konanie na zhotoviteľa predmetného dokumentu.  

Poskytla totiž z desiatich možných realizátorov projektu mestskej 

časti najlepšie podmienky a najnižšiu cenu za zhotovenie PHSR. 

 Pretože takýto dokument musí byť zhotovený na základe in-

formácií poskytnutých kompetentnými pracovníkmi miestneho 

úradu, poslancami, ako i na základe zistení názorov občanov 

a podnikateľov mestskej časti, obraciame sa na vás so žiadosťou 

o vyplnenie dotazníka, ktorý obsahuje otázky, na základe ktorých 

sa vykoná istý štatistický výstup, a ten sa podľa možností zohľadní   

v pripravovanom PHSR. Vaše pripomienky teda môžu napomôcť 

určenie smerovania mestskej časti - jej rozvoja v nasledujúcich

rokoch. 

 Štatistická vzorka, ktorá bude výsledkom vašich reakcií na do-

tazník, dostupný na Miestnom úrade Nové Mesto u informátora, 

v kluboch dôchodcov, v Stredisku kultúry, Knižnici Nové Mesto, 

prípadne ho môžete získať na sekretariáte prednostu miestneho 

úradu, bude využitá na ciele stanovenia smerovania mestskej časti 

a jej rozvojových zámerov na uvedené obdobie. 

 Tých občanov, ktorým je prijateľnejšie reagovať prostredníctvom 

elektronickej pošty, upozorňujeme, že dotazník je zverejnený aj

na internetovej stránke úradu. 

Pretože je potrebné dodržať pri prácach na PHSR istý časový 

harmonogram, žiadame tých, ktorí sa chcú do dotazníkovej ak-

cie zapojiť, aby vyplnené dotazníky odovzdali priamo na miestny 

úrad – na informáciách do pripravenej zbernej nádoby, alebo za-

slali poštou na adresu miestneho úradu najneskôr do 7. septem-

bra tohto roku. Tento termín platí i pre tých, ktorí budú reagovať 

prostredníctvom elektronickej pošty. 

 Akúkoľvek komunikáciu vo veci spracovávaného Programu hos-

podárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto na roky 2007 – 2013 je možné adresovať priamo na:
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TriGranit opäť potvrdzuje jedinečnosť
a kvalitu

 Spoločnosť, ktorej prvým projektom na Slovensku, v Bratislave, v mest-
skej časti Nové Mesto bolo v rekordnom čase 16 mesiacov postavené 
obchodno-spoločenské centrum POLUS CITY CENTER (získalo v roku 
2001 ocenenie „Stavba roka“ za výrazný prínos do riešenia urbánneho 
prostredia vo vnútromestskom priestore), následne Millenium Tower I. 
a Millennium Tower II. (v roku 2004 Cena vyhlasovateľov súťaže „Stav-
ba roka“ za najlepšie remeselne zvládnutý stavebný detail), v tomto roku
na jar začal v I. etape s výstavbou prvej „veže“ Lakeside Park-u na To-
mášikovej ulici (celková investícia komplexu administratívnych budov
100 mil. eur t. j. 3,5 mld. SKK), pokračuje v úspešných investičných
akciách aj v iných krajinách.

 Dňa 11. júla 2007 predstavili v Chorvátsku jedinečný architektonický 
objekt, multifunkčnú halu – „ARENA ZAGREB“, ktorá sa stane dominan-
tou mesta Záhreb. Spoločný projekt vlády Chorvátskej republiky, mes-
ta Záhreb a TriGranit Development Corporation – INGRA konzorcia bol 
predstavený v Palace Dverce primátorom mesta Záhreb, Milanom Ban-
dičom, výkonným riaditeľom INGRA, Igorom Oppenheimom a výkonným 
riaditeľom TriGranit Development Corporation, Lórántom Varga. 

 Multifunkčná hala, umiestnená v predmestí Záhrebu - Lanište, bude 
mať kapacitu 15 200 miest na sedenie. Potom čo Chorvátsko bude v roku 
2009 hostiteľom Majstrovstiev sveta v hádzanej v kategórii mužov, v ha-
le sa budú konať rôzne športové, kultúrne, zábavné a obchodné akcie. 
Okrem menšej tréningovej haly bude v Arene Zagreb aj gastronomický 
a obchodný prvok. 

 Igor Oppenheim oznámil, že výstavba sa začne v polovici júla a bude 
dokončená včas na usporiadanie Svetového šampionátu, na ktorom sa 
zúčastnia reprezentanti v hádzanej. „Hala, ktorú budeme stavať v ďal-
ších 15 mesiacoch, bude v prvom rade moderným športovým chrámom.
Krátky termín výstavby je výzvou, na ktorú je však spoločnosť INGRA
pripravená,“ uviedol Oppenheim. 

 Pán Lóránt Varga zdôraznil, že TriGranit prispieva k projektu so svo-
jím európskym „know-how“. „Sme veľmi radi, že sa môžeme zúčastniť
na tomto projekte, ktorý je zaujímavý pre celý národ a ktorý bude príno-
som nielen pre Zágreb, ale aj pre celé Chorvátsko. Arena Zagreb nie je 
naším prvým projektom v Chorvátsku, ale je prvým, ktorý bude realizo-
vaný“, povedal pán Varga, pričom využil príležitosť a oznámil nové in-
vestície TriGranitu v Chorvátsku. 

 TriGranit Development Corporation je medzinárodnou developerskou 
spoločnosťou v oblasti rozvoja nehnuteľností vo viac ako jedenástich
krajinách strednej a východnej Európy. TriGranit Development Corpora-
tion zrealizovala jedinečné projekty v hodnote viac ako 1,6 biliónov euro
a má široké portfólio developerských projektov v hodnote viac ako
8 biliónov euro rôzneho typu a verejno-súkromnej spolupráce. Spoloč-
nosť INGRA od svojho založenia pred 50 rokmi realizovala viac ako 800 
rôznych projektov vo viac ako 30 krajinách sveta, vrátane kapitálových 
projektov veľmi podobných Arene Zagreb. Synergia spoločnosti INGRA 
so skúsenosťami spoločnosti TriGranit garantuje úspešnú realizáciu to-
hoto veľmi významného projektu. 

Valéria Reháčková

Vizualizácia Areny Zagreb

UPOZORNENIE
Dňa 20. júla 2007 oznámila a. s. Odvoz a likvidácia odpadu, že Slo-
venská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu zameranú
na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
v hlavnom meste SR Bratislave a v tej súvislosti trvá na prijatí opatre-
ní, ktoré majú zabrániť nežiaducemu hromadeniu odpadu na stano-
vištiach kontajnerov v dôsledku vyhláseného harmonogramu zberu 
objemného a stavebného odpadu (v MČ Nové Mesto sa tento zber 
realizoval vždy v stredu ráno - pozri HNM č. 3/2007).

 Vzhľadom na to, že tento systém sa neosvedčil, ako i z dôvodu 
nedostatočných kapacitných a finančných možností, vyzvalo hlav-
né mesto SR Bratislava OLO na zmenu systému zberu objemných 
odpadov, čo znamená, že na stanovištiach kontajnerov a v ich okolí
je zakázané zhromažďovať objemný a drobný stavebný odpad.
Spoločnosť OLO plánuje zmenu harmonogramu zberu objemného
odpadu od septembra 2007.

 Bezplatné uloženie objemného a drobného stavebného odpadu je 
naďalej možné v zberných dvoroch spoločnosti OLO, a. s., na Ba-
zovej 6 a Ivanskej ceste 22, resp. je možné objednať si veľkokapa-
citný kontajner v zákazníckom centre spoločnosti OLO na telefón-
nom čísle 02/50 110 111.

 Mestská časť Bratislava–Nové Mesto poskytuje v rámci programu 
„Aby bolo čisto“ službu občanom zadarmo 2-krát ročne v rámci jar-
ného a jesenného upratovania štyridsať veľkoobjemových kontaj-
nerov (dvadsať na jar a dvadsať na jeseň). 

 Kontajnery sú určené na bežné upratovanie v domácnostiach, t. j.
na nadrozmerný odpad, napr. práčky, chladničky, časti nábytku, tex-
tilné a gumové podlahoviny. Do kontajnerov je zakázané odkladať 
stavebný materiál a stavebnú sutinu, nebezpečný odpad, popol, 
akumulačné batérie, obaly z chemikálií, olej a bežný komunálny
odpad z domácností.

Pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov v Novom Meste
na jeseň  2007

Od 10. septembra 2007 

Teplická, pri železničnej trati 
Sliačska, konečná MHD 
Sliačska, horná časť pod lesom  
Ovručská, pri parkovisku 
J. C. Hronského, pri garážach 
Unitas, Šancová, do dvora 

Od 24. septembra 2007

Matúškova - Jaskový rad (roh ulíc)
Jeséniova, pri SHMÚ
Višňová, parkovisko
Uhrova, pri detskom ihrisku
Guothova, č. 9 - 11
Magurská, č. 3 - 5
Mierová kolónia, Tylova ul.
Pri starom ihrisku, pri záhradách

Zo života mestskej èasti

Od 17. septembra 2007

Varšavská, pri garážach
Škultétyho - Plzenská, parkovisko
Bartoškova - Športová,
pred garážami
Mestská - Osadná (pri parku)
Pluhová, dvor č. 4 - 6
Čsl. parašutistov, pri škôlke
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1688 detí a 8 miliónov
440 tisíc korún

- to je počet detí a finančná suma, ktorou no-

vomestská samospráva  prispela rodičom novo-

rodených detí od roku 2002 v rámci sociálneho 

programu „Hladký štart pre vaše deti“. 

Jeho cieľom je pomôcť mladým rodinám pre-

klenúť náročnú situáciu po príchode dieťaťa 

na tento svet. Projekt funguje v Novom Meste 

už šiesty rok, pričom každé dva mesiace, teda 

šesťkrát ročne, odovzdáva starosta mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel

rodičom novorodeniatok po 4400,- Sk a zás-

tupca bankovej inštitúcie Dexia Banka Sloven-

sko, a. s., 600,- Sk. 

 Dňa 24. júla 2007, v tomto roku už po štvrtý-

krát, prevzali v Stredisku kultúry na Vajnorskej 

finančný dar 5000,- Sk rodičia 47 novorode-

niatok. Horúce letné dni aspoň trochu miernil 

občasný vánok. Bábätká so svojimi rodičmi, sú-

rodencami, viaceré i so starými rodičmi a tetami 

boli oblečené ľahúčko, v miniatúrnych šortkách, 

tielkach, šatočkách, farebných ponožtičkách. 

Martinko Jankovič so široko otvorenými očkami 

v náručí maminy Petry a pod starostlivým „tat-

kovským“ pohľadom otca Martina akoby sle-

doval všetko, čo sa deje okolo. Prevažná časť 

detí však väčšinou spala, len sem-tam niektoré 

z nich zamrnkalo. „Odfukuje ako taký malý jež-

ko„ - nežne opisovala zvuky, ktoré jej ratolesť 

vydáva, mladá mamička Tomáška Brucknera. 

Viacerí rodičia, tešiaci sa z prvej ratolesti, už 

dnes plánujú ešte aspoň jedného súrodenca. 

Ako však zdôraznili: „Musíme dôkladne a reálne 

zvážiť, či budeme schopní vytvoriť podmienky 

pre život dvom alebo viacerým deťom, či ich

budeme môcť slušne zabezpečiť“.

 „Napriek celoslovenskému demografickému 

vývoju u nás počet detí z roka na rok rastie“- in-

formoval o vývoji štatistiky v počte narodených 

detí v Novom Meste starosta Richard Frimmel 

a upresnil: „Dokonca, kým v roku 2004 sa u nás 

narodilo o 40 dievčat viac ako chlapcov (314 de-

tí, z toho 137 chlapcov a 177 dievčat), od roku 

2005 už máme každoročne viac chlapcov ako 

dievčat – za dva a pol roka o 127 chlapcov viac 

(2005 sa narodilo 320 detí, z toho 191 chlapcov 

a 124 dievčat, t. j o 62 chlapcov viac, 2006 sa 

narodilo 352 detí, z toho 188 chlapcov a 164 

dievčat t. j. o 24 chlapcov viac), a v roku 2007 

sa do júla narodilo 207 detí (124 chlapcov a

83 dievčat, t. j. o 41 chlapcov viac). „Prajem 

vám, rodičom, aby ste výchovu svojich detí 

zvládli bez ťažkostí, aby ste problémy, ktoré sú 

prirodzenou súčasťou výchovy mládeže, riešili 

citlivo, ale pritom pevnou rodičovskou rukou. 

My budeme radi, keď vaše deti podrastú a prí-

du k nám do detských jasličiek, do materských 

škôl a základných škôl, ktoré deťom a žiakom 

týchto predškolských a školských zariadení 

poskytujú kvalitnú odbornú starostlivosť“, prial 

a pozýval starosta.

Mená, aké vyberali rodičia svojim deťom od za-

čiatku roka 2007 sú tieto:

chlapci - Martin 24 x, Jakub 23 x, Samuel 22 x, 

Adam 21 x, Michal 20 x, Filip 19 x, Tomáš 18 x, 

Matúš 17 x, Lukáš 13 x a Matej 12 x; dievčatá 

- Viktória 20 x, Nina a Sofia po 17 x, Veronika 

a Natália po 16 x, Ema 13 x, Katarína a Kristína

po 12 x, Laura 11 x a Lucia 10 x.

Valéria Reháčková

V Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici 24. júla, 

v tomto roku už po štvrtýkrát, prevzali rodičia no-

vomestských novorodeniatok finančný dar, ktorý 

im odovzdáva starosta Nového Mesta Richard 

Frimmel. Zdravie a šťastie poprial aj Martinkovi 

Jankovičovi a jeho mamine Petre Mikulášovej

foto: M. Novák

Jakub Karšňák mal 24. júla práve 1 mesiac

foto: M. Novák

Televízia Nové Mesto - lokálna
televízia mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

Naladiť si ju môžete prostredníctvom káblových 
rozvodov UPC, na vysielacom kanáli S O8.
Vysiela denne, nepretržite od 23. septembra 
1996.

Štruktúra vysielania:
pondelok až piatok: TELEMAGAZÍN - 30 minú-
tová moderovaná relácia - vždy nové aktuálne 
informácie - rokovania miestneho zastupiteľstva 
a miestnej rady, územný plán, rozhovory s od-
borníkmi, pravidelné relácie: rady motoristom, 
rady záhradkárom, kalendárium, škola prvej 
pomoci, zdravie a krása, varíme s chuťou.
Víkendový Telemagazín – „......čo ste videli“, 
v rovnakých vysielacích časoch, je prehľadom 
najdôležitejších udalostí týždňa.

Možnosť bezplatného uverejnenia inzerátu
pre občanov.

� 1 x premiéra a 9 x repríza v časových
 intervaloch:
18.30 – 19.00 h Telemagazín - premiéra
19.00 – 20.00 h Infotext
20.00 – 20.30 h  Telemagazín 1. repríza
20.30 – 21.30 h  Infotext
21.30 – 22.00 h  Telemagazín 2. repríza
22.00 – 24.00 h  Infotext

druhý deň:
  6.00 –   8.00 h  Infotext
  8.00 –   8.30 h  Telemagazín 3. repríza 
  8.30 –   9.30 h  Infotext
  9.30 – 10.00 h  Telemagazín 4. repríza
10.00 – 11.00 h  Infotext
11.00 – 11.30 h  Telemagazín 5. repríza
11.30 – 12.30 h  Infotext
12.30 – 13.00 h  Telemagazín 6. repríza
13.00 – 14.00 h  Infotext
14.00 – 14.30 h  Telemagazín 7. repríza
14.30 – 15.30 h  Infotext
15.30 – 16.00 h  Telemagazín 8. repríza
16.00 – 17.00 h  Infotext
17.00 – 17.30 h  Telemagazín 9. repríza
17.30 – 18.30 h  Infotext
....
18.30 – 19.00 h Telemagazín - premiéra

Valéria Reháčková

Samospráva pomáha v núdzi
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje jednorazové finančné výpomoci občanom v súlade 

so Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

schválenými miestnym zastupiteľstvom 11. 4. 2006.

V roku 2006 poskytla mestská časť jednorazové finančné výpomoci vo výške 3 mil. 082 300,- Sk 
(1565 príspevkov).
 Jednorazové finančné výpomoci sa poskytujú pre sociálne slabšie skupiny obyvateľov, naj-
mä dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi na zvyšovanie ich životných
nákladov.
 Podľa „Zásad“ starosta poskytuje jednorazovú finančnú výpomoc pri narodení dieťaťa už
päť rokov (od 1. januára 2002) v sume 5 tisíc Sk  (4400,- Sk mestská časť a 600,- Sk Dexia banka 
Slovensko, a. s.). 
 Pri posudzovaní jednorazovej finančnej výpomoci sa zohľadňujú náklady na stravovanie, ná-
klady na domácnosť a starostlivosť o zdravotný stav občana a spoločne posudzované osoby.

Náklady na stravovanie:
vychádza sa z výšky stravnej jednotky v zariadeniach sociálnych služieb pre deti a dospelých
(Vyhláška MPSVaR SR), kde suma predstavuje: 1830,- Sk pre dieťa do 3 rokov veku, 1980,-Sk
pre dieťa od 3 do 6 rokov, 2160,- Sk pre dieťa od 6 do 10 rokov, 2280,- Sk pre dieťa od 10 do 15 
rokov, 2400,- Sk pre nezaopatrené dieťa od 15 rokov, 2400,- Sk pre jednu plnoletú osobu.

pokračovanie na strane 5
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Fontána opäť v plnom prúde
Ako nás informoval riaditeľ EKO-podniku verejnoprospešných služieb
Viliam Žákovič, fontána na Račiankom mýte od 2. júla opäť funguje.
Dodávka nového elektrického rozvádzača (z Nemecka) a montáž si
vyžiadali náklady 255 tisíc korún!

Na pripomenutie:
Riaditeľ EKO-podniku verejnoprospešných služieb Viliam Žákovič ozná-
mil, že z pondelka 8. 5. na utorok 9. 5. 2007 neznámy páchateľ úmyselne 
rozbil elektrický rozvádzač pre fontánu na Račianskom mýte. Spôso-
bená škoda bola predbežne odhadnutá minimálne na 30 000,- Sk.
Elektrický prívod bol kvôli bezpečnosti návštevníkov parku odpojený.
Park Račianske mýto patrí k najvyhľadávanejším lokalitám mestskej
časti. Oddych v lone zelene v centre mesta tu nájdu seniori, rodiny 
s malými deťmi i veková kategória tínedžerov. Pred siedmimi rokmi 
novomestská samospráva centrálny park kompletne zrekonštruovala
(terénne úpravy, zatrávnenie, v pešej zóne zámková dlažba, detské ih-
riská a fontána v hodnote 3 mil. Sk), starosta Richard Frimmel ho sláv-
nostne otvoril v auguste 2000. Socha s varujúcim názvom HIROŠIMA
je darom akademického sochára Tibora Bártfaya. Dôkazom, že samo-
správa dbá o zachovanie historických informácií pre ďalšie generácie
je aj akt odhalenia pamätnej tabule (júl 2002) v ružovom sade – Park
Račianske mýto je trvalou pamiatkou na historické cintoríny, evanjelický
a katolícky, ktoré vznikli na okraji bratislavského predmestia Blumentál
za vonkajšími mestskými šancami v r. 1778 a 1781 a zanikli pri rozši-
rovaní komunikácií v polovici 50-tych rokov 20. storočia.
O park Račianske mýto sa stará príspevková organizácia EKO-podnik 
verejnoprospešných služieb Nové Mesto, ktorého pracovníci tu na jar
na skrášlenie areálu vysadili nové rozárium.
Vandalizmus sa tentoraz podpísal na fontáne na Račianskom mýte.
Zastaví ho niekto?

Valéria Reháčková

Fontána na Račian-

skom mýte sa po vy-

číňaní vandalov opäť 

(od 2. júla) pýši v plnej 

kráse a prináša chla-

divú pohodu a osvie-

ženie do horúcich

letných dní

foto: M. Novák

pokračovanie zo strany 4

Samospráva pomáha v núdzi
Náklady na domácnosť:

započítavajú sa (pri primeranom bývaní, t. j. pre 1 osobu garsónový, 
resp. 1-izbový byt) skutočné náklady na domácnosť spojené s nájmom
a za služby spojené s bývaním (energia, plyn…).
Pri posudzovaní zdravotného stavu obyvateľa sa náklady na stravova-
nie zvýšia o 900,- Sk pri lekársky potvrdenej diabetickej, bielkovinovej 
a výživnej diéte. Táto nevyhnutná životná potreba sa porovná s príjmom  
obyvateľa alebo príjmom spoločne posudzovaných osôb.

Jednorazové finančné výpomoci sa poskytujú:
Dôchodcom a zdravotne postihnutým obyvateľom
- ak príjem prevyšuje uvedené náklady (= potreby občana) do 500,- Sk,
 môže mu byť poskytnutá suma do 2500,- Sk, manželskej dvojici
 do 3500,- Sk; 
- ak príjem prevyšuje potrebu občana od 501 do 700,- Sk, môže byť
 občanovi poskytnutá finančná výpomoc do 2000,- Sk, manželskej
 dvojici do 3000,- Sk;
-  ak prekračuje príjem potrebu od 701 do 900,- Sk môže byť jednotlivcovi 
 poskytnutá jednorazová finančná pomoc do 1000,- Sk, manželskej 
 dvojici do 2000,- Sk;
-  ak príjem prekračuje potrebu nad 900,- Sk finančná výpomoc sa ne-
 poskytuje. 

Rodinám s deťmi (posudzuje sa podľa počtu detí v rodine)
- ak príjem prevyšuje uvedené náklady do 500,- Sk, môže byť rodine
 s 1 dieťaťom poskytnutá suma do 3000,- Sk, s 2 deťmi do 4000,- Sk
 s 3 a viac deťmi do 6000,- Sk;
- ak príjem prevyšuje potrebu od 501 do 700,- Sk, môže byť rodine
 s 1 dieťaťom poskytnutá suma do 2000,- Sk, s 2 deťmi do 3000,- Sk
 s 3 a viac deťmi do 5000,- Sk.

Nezamestnaným obyvateľom
- podľa individuálneho posúdenia od 500,- Sk do 2000,- Sk a len v preu-
 kázanom naliehavom prípade.
Osobitná finančná výpomoc sa každoročne poskytuje na základe roz-
hodnutia starostu k vianočným sviatkom. A to najmä občanom, ktorí 
poberajú dávku sociálnej pomoci a občanom, ktorým boli zverené deti 
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, občanom s nižším 
príjmom a osamelým občanom nad 60 rokov veku s nízkym dôchodkom  
(v roku 2006 to bolo k Vianociam 1 373 000,- Sk).
 Počas letných prázdnin pripravuje mestská časť detskú rekreáciu
pre deti zo sociálne slabších rodín s výškou úhrady podľa rozpočtových 
možností (v roku 2007 sme od 30. júna do 11. júla zabezpečili pobyt
20 detí v rekreačnom zariadení Prašník-Dúbrava, pričom mestská časť 
uhradila celé náklady v sume 97 000,- Sk, t. j 4850,- Sk/1dieťa).
 Okrem toho môže starosta mestskej časti poskytnúť matke, ktorej die-
ťa nastupuje do 1. ročníka základnej školy, finančnú výpomoc 1 tisíc Sk
na zakúpenie školských potrieb (v r. 2006 to bolo 113 000,- Sk). 

Valéria Reháčková 

Zberné hniezda a ich čistota
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sa pred niekoľkými rokmi
rozhodol, že občanom Bratislavy umožní triediť niektoré zložky komu-
nálneho odpadu systémom zberu priamo pri bydlisku, a to prostred-
níctvom zberných hniezd, na ktorých sa nachádzajú zberné nádoby
na plast, papier a sklo.
Táto služba poskytuje každému, kto má v blízkom okolí zberné hniez-
do, možnosť vytriediť odpad, čím nielen že chráni životné prostredie, 
ale znižuje objem zmesového odpadu, za ktorého odvoz a likvidáciu 
platí firme OLO, a. s. Týmto spôsobom možno znížiť počet nádob, resp. 
počet odvozov zmesového odpadu, čím sa zníži aj poplatok.
V súčasnosti však mestská časť zaznamenáva, že mnohé zberné hniez-
da sú znečisťované veľkorozmerným odpadom a iným odpadom (napr. 
aj zmesovým), čím dochádza k porušovaniu platnej právnej legislatí-
vy v odpadovom hospodárstve a stojisko kontajnerov na separovaný
zber nespĺňa hygienické požiadavky a požiadavky životného prostre-
dia.
Na základe týchto skutočnosti žiadame všetkých, ktorí umiestňujú
do zberných hniezd veľkorozmerný, resp. iný odpad, ako je určené, aby 
tieto aktivity ukončili, lebo sa dopúšťajú priestupku, za čo im môže byť 
uložená pokuta v správnom konaní až do výšky 5000,- Sk.
Ďalej žiadame všetkých, keďže zberné hniezda slúžia všetkým obča-
nom Bratislavy, aby prevzali aj sami iniciatívu, a ak niekoho zbadajú,
ako ukladá iný odpad, ako je určené do zberného hniezda, resp.
do jeho okolia, aby ho upozornili na všetky dôsledky plynúce z podob-
ných priestupkov a súčasne, aby túto vec nahlásili buď na Mestskej 
polícii na bezplatnom telefónnom čísle 159, resp. písomne na Miest-
ny úrad Bratislava-Nové Mesto alebo na Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktorý tieto priestupky prejednáva. Pokiaľ sa bude opakovať 
znečistenie zberného hniezda pravidelne, mestská časť bude prinútená 
požiadať Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o zrušenie zberného 
hniezda, nakoľko týmto dochádza k porušovaniu viacerých platných 
predpisov o životnom prostredí.
V súčasnosti rieši mestská časť Bratislava-Nové Mesto napríklad po-
dobný prípad na Matuškovej ulici (pri trafostanici nad Jaskovým ra-
dom), kde sa pravidelne objavuje hromada veľkorozmerného odpadu. 
Nakoľko sa však v uvedenej lokalite (Jaskový rad) nachádzajú len ďal-
šie dve zberné hniezda, z ktorých jedno musí byť zrušené z dôvodu 
žiadosti vlastníkov susediacich nehnuteľností a nemožnosti umiestniť 
ho v blízkom okolí, mestská časť zatiaľ nechce pristúpiť k jeho zruše-
niu a zvolila najskôr postup, ktorý spomínam v predchádzajúcej časti.
Pokiaľ však nedôjde k náprave, stojisko bude zrušené, aby v tejto lo-
kalite nedochádzalo nielen k výskytu znečistenia a tvorbe neriadenej 
skládky, ale aby sme zabránili aj rozmnoženiu hlodavcov a hmyzu,
zvýšenému výskytu túlavých zvierat, šíreniu zápachu a prípadnému 
vzniku požiaru.

Miriam Kamhiyheová
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CENA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 2007

Na základe návrhu (schváleného Miestnym zastupiteľstvom mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto na rokovaní dňa 12. júna 2007)
na ocenenie osobností najvyššou cenou mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto, bolo toto ocenenie udelené na slávnostnom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva dňa 31. 8. 2007 pri príležitosti Dňa Ústavy 
Slovenskej republiky piatim osobnostiam:

 - JUDr. Eduard KUKAN
 - Otakar NEHERA
 - Doc. PhDr. Ján STARŠÍ, CSc.
 - Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 - Gréta ŠVERCELOVÁ – JEZNÁ
a Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti 2007 (udelené 
starostom) 6 osobnostiam:
 - Anna BARDÚNOVÁ
 - Mgr. Art. Karol ČÁLIK
 - Doc. MUDr. Viliam FRIDRICH, PhD.
 - PhDr. Alena HERIBANOVÁ
 - Rastislav MIKLÁNEK
 - Róbert PUKALOVIČ

   Cena mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2007

JUDr. Eduard KUKAN
Po absolvovaní Právnickej fakulty Karlovej 
univerzity v Prahe v roku 1964 začal svoju 
kariéru v oblasti medzinárodných vzťahov 
na Československom ministerstve zahra-
ničných vecí v Prahe ako kariérny diplomat
vo funkciách atašé, chargé d´affair, radca, 
zástupca veľvyslanca, veľvyslanec a v ro-
koch 1990 – 1993 bol vo funkcii veľvys-
lanca – stáleho predstaviteľa ČSFR
pri OSN v New Yorku. Pracoval i na Mi-
nisterstve zahraničných vecí ako riaditeľ 
odboru.

Ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky sa stal v marci 
1994, neskôr pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej re-
publiky ako člen zahraničného výboru i ako člen slovenskej časti 
Spoločného parlamentného výboru EÚ a Slovenskej republiky. 
Tiež pôsobil ako člen slovenskej delegácie v Zhromaždení Západo-
európskej únie a ako predseda slovenskej skupiny Medziparla-
mentnej únie. V rokoch 1998 – 2006 bol ministrom zahraničných 
vecí Slovenskej republiky. V parlamentných voľbách v roku 2006
bol zvolený za poslanca Národnej rady SR a v komunálnych voľ-
bách v roku 2006 bol zvolený za poslanca mestskej časti Bratisla-
va-Nové Mesto.

Otakar NEHERA
Vo svojom živote realizoval svoj mladíc-
ky sen – túžbu byť fotografom. Vojnové 
roky prežil veľmi ťažko a zažil fašistickú 
tyraniu. Po vojne pracoval v oblasti výro-
by stavebných hmôt, kde bol i riaditeľom 
závodu Prefa Sučany.
Náhoda mu otvorila cestu k fotografo-
vaniu. Zoznámil sa s Karolom Kállayom 
a onedlho sa stali klasikmi modernej 
slovenskej umeleckej fotografie. Z jeho 
objektu vyšlo množstvo umeleckých diel, 

napríklad unikátna trilógia umeleckých fotografií o Slovensku - Zvo-
len a okolie, Krajina a ľudia, Slovenská zima – a množstvo ďalších.
Dlhé roky spolupracoval s umeleckými súbormi Lúčnica, SĽUK, 
s činohrou, operou a baletom Slovenského národného divadla,
Slovenskou filharmóniou.
Je autorom titulu Portréty slovenských spisovateľov.

Doc. PhDr. Ján STARŠÍ, CSc.

Celý svoj život sa venuje aktívnemu športu 

a výchove športovcov. Ako hokejový rep-

rezentant sa zaslúžil o to, že českoslo-

venská reprezentácia získala vynikajúce

športové výsledky. Boli to napríklad v ro-

ku 1961 zlatá medaila na Majstrovstvách 

Európy a strieborná na Majstrovstvách 

sveta, reprezentačné mužstvo ČSSR

pod jeho trénerským vedením získalo 

v rokoch 1976 a 1977 titul majstra sveta 

a v roku 1976 na OH v Innsbrucku získalo striebornú medailu.

Ako aktívny hokejový tréner i ako pedagogický pracovník na Fa-

kulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratisla-

ve bol ocenený i vysokými vyznamenaniami ako Rad práce, titulmi

majster športu a zaslúžilý majster športu, vzorný tréner a zaslúžilý

tréner. V roku 1999 sa stal členom Siene slávy Medzinárodnej

hokejovej federácie a do Siene slávy slovenského hokeja bol uve-

dený 30. 11. 2002.

Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.

Je rektorom Slovenskej zdravot-

níckej univerzity v Bratislave.

Vo svojej lekárskej, vedeckej 

i pedagogickej činnosti už 25

rokov formuje, presadzuje a or-

ganizuje najmodernejšie metódy 

starostlivosti o gynekologické 

pacientky, tehotné ženy a plod 

na Slovensku.

Rozvinul množstvo metód a medicínskych postupov, ktoré boli

na jeho popud zavedené s celoslovenskou pôsobnosťou. Je členom 

viacerých spoločností a akadémií vied a redakčných rád, odpred-

nášal viac ako 400 odborných prednášok, z ktorých viac ako 70

odznelo na rôznych európskych a svetových kongresoch, konfe-

renciách a sympóziách v zahraničí.

Je autorom viac ako 100 publikácií v domácich a zahraničných

vedeckých a odborných časopisoch, monografií, vysokoškolských 

učebníc a skrípt a držiteľom niekoľkých vyznamenaní.

Gréta ŠVERCELOVÁ – JEZNÁ

Ako absolventka Konzervatória v Bratisla-

ve sa v roku 1967 stala sólistkou opery 

Divadla v Banskej Bystrici a účinkovala aj 

v činohre Divadla Jozefa Gregora Tajov-

ského vo Zvolene. Od roku 1974 je člen-

kou spevohry Novej scény v Bratislave.

Jej očarujúci spev v operách, operetách 

i v muzikáloch zaznel napríklad v pred-

staveniach Modrá ruža, Don Giovanni,

Cigánsky barón, Veselá vdova, Noc

v Benátkach, Orfeus v podsvetí a v desiatkach ďalších. Účinko-

vala v mnohých hudobno-zábavných programoch, v televíznych 

inscenáciách operiet a muzikálov, vo filmoch i na rôznych kultúr-

no-spoločenských podujatiach.
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PhDr. Alena HERIBANOVÁ

Absolvovala štúdium na Filozofickej fa-

kulte Univerzity Komenského odbor an-

gličtina – slovenčina, ktoré ukončila

v roku 1979. V tom istom roku, i keď prá-

ca v médiách nebola jej cieľom, sa zú-

častnila veľkého konkurzu na hlásateľku 

do Slovenskej televízie, kde pôsobí do-

teraz. Po skončení hlásateľskej kariéry

sa začala venovať moderátorskej práci.

Moderovala viacero relácií, ktorými si 

získala sympatie divákov. V súčasnosti svoje moderátorské skúse-

nosti využíva v úspešnej talkšou Anjeli strážni, do ktorej si pozýva

známe osobnosti z oblasti kultúry, vedy a športu, predovšetkým

zo Slovenska. V roku 2002 absolvovala študijný pobyt v BBC Lon-

dýn. Ovláda 3 svetové jazyky.

Je autorkou kníh Babinec s Alenou Heribanovou a Vždy s úsme-

vom.

Rastislav MIKLÁNEK

Popredný slovenský sochár a reštaurátor.

Je absolventom Vysokej školy výtvarných 

umení, kde ukončil štúdium v roku 1966, 

odbor figurálne sochárstvo. Študoval 

u profesorov Jozefa Kostku, Jána Kulicha,

Františka Štefunka a Karla Veselého. 

U profesora Veselého postgraduálne vy-

študoval aj reštaurátorstvo umeleckých 

pamiatok.

Venuje sa voľnej sochárskej a medailér-

skej tvorbe a reštaurovaniu. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, 

Komory reštaurátorov Slovenska, špecializuje sa na reštaurovanie 

drevených plastík, drevených architektonických článkov a oltár-

nych architektúr, kamenných plastík, kamenných architektonických

článkov, muriva a nadväzujúcich omietok.

Vytvoril množstvo zaujímavých figúr, ktoré prezentoval na rôznych

výstavách. Je autorom medaily k 60 výročiu Pravdy Bratislava.

Róbert PUKALOVIČ

Bývalý slovenský hokejový obranca. V slo-

venskej reprezentácii odohral 24 zápasov. 

Pohár Slovenského hokejového majstra 

s kapitánskym cečkom zdvíhal naposledy 

v drese Zvolena v roku 2001.

Počas svojej hokejovej kariéry pôsobil 

v Slovane, s ktorým sa do bývalej fede-

rálnej ligy prebil v sezóne 1979/80, hneď 

po zisku historického titulu Českoslo-

venského majstra. Skúsenosti zo sveto-

vého hokeja nadobudol počas päťročného pôsobenia vo Fínsku.

Po návrate získal pozoruhodnú zbierku troch majstrovských titulov 

– oslavoval v Trenčíne, Slovane i vo Zvolene.

V zrelom veku obliekol i najcennejší – reprezentačný dres na maj-

strovstvách sveta vo Fínsku i vo Švajčiarsku. 

V ankete Zlatý puk ho trikrát vybrali do AllStar, v roku 1998 sa stal

najlepším obrancom.

V súčasnosti pôsobí ako manažér A družstva mužov Slovan Bra-

tislava.

  Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj MČ BNM 2007

Anna BARDÚNOVÁ

Ako dôchodkyňa sa venuje charitatívnej 

činnosti. Je predsedníčkou jednej z 30

pobočiek na Slovensku, pobočky Spol-

ku svätého Vincenta d Paul pod názvom

Konferencia Kráľovnej rodiny. Táto inšti-

túcia sa zaoberá charitatívnou činnosťou,

 najmä zberom obnoseného šatstva a jeho 

distribúciou, potrebným predovšetkým 

do útulkov a zariadení pre siroty a bez-

domovcov.

Pani Bardúnová vykonáva i funkciu v inštitúcii starostlivosti o rodiny 

a siroty v obvode Bratislava III, kde organizuje rôznu pomoc.

Mgr. Art. Karol ČÁLIK

V roku 1966 absolvoval štúdium herectva

na Vysokej škole múzických umení 

v Bratislave. Ako herec a spevák pôsobí

od roku 1966 v Divadle Nová scéna ako 

člen činohry a od roku 1968 ako sólista 

spevohry Novej scény v Bratislave.

Stvárnil množstvo zaujímavých postáv

 a svojím humorom si získal srdcia divá-

kov. Jeho svojrázny komický prejav vy-

chádzajúci zo situačnej komiky podo-

pretej vycibrenou mimikou a gestikou, svojský pohyb po javisku, 

zmysel pre vtip a nenapodobiteľný humor našli plné uplatnenie

v rade komických i tragikomických postáv. Vďaka speváckym 

schopnostiam našiel uplatnenie aj v muzikáloch. Komediálne he-

rectvo však využil aj vo filmoch, a to doma i v zahraničí, kde stvár-

ňoval najmä typy vtipkárov, milých a sympatických huncútov. Uplat-

nenie našiel i v dabingu.

Doc. MUDr. Viliam FRIDRICH, PhD.

Lekársku fakultu Univerzity Komenského 

ukončil v roku 1978, I. atestáciu z vnútor-

ného lekárstva získal v roku 1982 a v roku 

1988 úspešne obhájil nadstavbovú ates-

táciu z kardiológie. V roku 2002 získal

vedeckú hodnosť PhD.

Od roku 1997 pracuje v Národnom ústave 

srdcových a cievnych chorôb, kde pôsobí 

ako primár oddelenia intervenčnej kar-

diológie.

Ako popredný kardiológ prispel k rozvoju kardiológie nielen svojím 

praktickým výskumom, ale aj vedeckou a publicistickou prácou

ako samostatný autor i ako spoluautor. Je autorom mnohých od-

borných publikácií i odborných článkov u nás i v zahraničí. Má vý-

znamný podiel na prednáškovej činnosti na rôznych podujatiach

na Slovensku, ktoré boli s medzinárodnou účasťou.

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, predsedom pracovnej 

skupiny invazívnej a intervenčnej kardiológie pri Slovenskej kardio-

logickej spoločnosti, členom výboru Slovenskej i Európskej kar-

diologickej spoločnosti, členom Working Group ESC.
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Základná škola Odborárska 2 – 115-ročná
Koncom školského roka 2006/2007, 28. júna 2007, si slávnostnou aka-
démiou táto základná škola pripomenula 115. výročie svojho založenia.
Uvedené výročie ju právoplatne zaraďuje medzi najstaršie základné
školy na území Bratislavy.
Založenie základnej školy v roku 1892, v tej dobe ľudovej školy, bolo
súčasťou rozmachu továrne Dynamit Nobel. Pre deti robotníkov a za-
mestnancov tejto továrne na výrobu dynamitu zriadili majitelia v jed-
nom z robotníckych domov aj školu, čo bolo významným príspevkom
do rozvoja vzdelanosti v tomto regióne.
Škola sa postupne menila v súvislosti s premenami spoločensko-po-
litických i štátoprávnych podmienok a svoju úlohu v oblasti výchovy 
a vzdelávania plní až do súčasnosti.
Pôvodná budova menila svoju podobu, ale úlohy výchovy a vzdelávania 
zostávali. V súčasnosti je škola jednoposchodová s dostatočným ma-
teriálno-technickým vybavením a navštevujú ju žiaci bývajúci v lokalite 
Gaštanový hájik, ale aj z ďalších častí hlavného mesta Slovenska.
Od roku 2002 funguje v spojení základnej školy a materskej školy.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa orientuje na rozšírené vyučovanie 
anglického jazyka a výtvarnej výchovy.
V spoločnej činnosti dosahujú učitelia i žiaci dobré výchovno-vzdelá-
vacie výsledky nielen v priamej školskej práci, ale aj v mimoškolských
aktivitách. Dôkazom sú umiestnenia žiakov na olympiádach, v športo-
vých, výtvarných, hudobných a literárnych činnostiach.
Aktivita školy je podporovaná aj úspešnými projektmi (Infovek, Sokrates, 
Polusácke granty, Digitálni štúrovci, Zdravá škola), na základe ktorých
je možné realizovať činnosti a podporovať výchovno-vzdelávací proces.
Jedným z najvýznamnejších je projekt Sokrates – Comenius 1 – Škol-
ské partnerstvá, ktorým sa škola zapojila do medzinárodnej spolupráce
s inými školami v Anglicku, Taliansku a Španielsku. Je príspevkom
do kvalitnej výmeny skúseností, ale aj nového poznávania výchovy 
a vzdelávania v partnerských školách.

ŠKOLSTVO

Slávnostná akadémia Základnej školy Odborárska 2 – príhovor súčas-

nej riaditeľky Mgr. Danekovej (vľavo) a bývalej riaditeľky PhDr. Vašinovej

(vpravo)                foto: M. Novák

Môžeme konštatovať, že vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti je
škola úspešná, čo by však nebolo možné bez pomoci a podpory Miest-
neho úradu Bratislava-Nové Mesto, ktorý je od roku 2002 zriaďovateľom 
Základnej školy s materskou školou Odborárska 2. Preto si v súvislosti
so 115. výročím pripomíname aj 5. výročie činnosti školy ako súčasti 
miestnej samosprávy Bratislava-Nové Mesto.
Za ostatných päť rokov bol skvalitnený estetický vzhľad budovy, vnútor-
ného vybavenia a sociálnych zariadení.
V plánoch do budúcnosti škola predpokladá skvalitňovanie výchovno-
-vzdelávacieho procesu aktivizáciou učiteľov i žiakov, pričom chce ešte 
výraznejšie spolupracovať aj s rodičmi svojich žiakov, a tým školu formo-
vať ako centrum výchovy, vzdelávania, športu, kultúry a spoločenského 
života v jej okolí.

Ľ. Daneková

Na ôsmich základných školách v mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto je všetko pripra-
vené na nástup žiakov do svojich tried. Školy
sa pripravujú najmä na privítanie prváčikov,
ktorých by malo nastúpiť 298, čo je oproti
predchádzajúcemu školskému roku o 26
viac. Samozrejme, že na nich nezabudol pán
starosta a pripravuje ako pamiatku na vstup
do školy krásnu knižku Daj ma mamička
do školy. Sme veľmi radi, že je takáto dôvera
rodičov v naše školy. Okrem kvalitnej práce
pedagógov i ostatných zamestnancov škôl
veľkú úlohu zohráva aj kvalitné vyučovanie

cudzích jazykov, športové a kultúrne využi-
tie voľného času detí a určite i kvalitná strava 
v školských jedálňach.
Všetky základné informácie o činnosti škôl 
nájdete na webových stránkach jednotlivých 
škôl a informácie o jednotlivých školách náj-
dete na stránkach miestneho úradu. Školy
v našej mestskej časti navštevujú deti zo 79
obcí, čo je veľkým vyznamenaním pre nás,
že si rodičia vybrali práve školy v našej mest-
skej časti. Zároveň nás to zaväzuje k ešte
väčšej zodpovednosti a k skvalitňovaniu prá-
ce škôl.

Aj v tomto školskom roku budeme pokračo-
vať v osvedčených činnostiach škôl v oblasti
krúžkových činností, rôznych súťaží, budú
organizované školy v prírode a lyžiarske kurzy.
Zároveň rodičom dávame do pozornosti pre-
hľad prázdnin v školskom roku 2007/2008.

Školský rok sa začína 3. septembra

prázdniny kraj trvanie začiatok vyučovania

jesenné všetky 31. 10. – 2. 11. 2007 5. 11. 2007 – pondelok

vianočné všetky 22. 12. 2007 – 7. 1. 2008 8. 1. 2008 – utorok

polročné všetky 1. 2. 2008 4. 2. 2008 – pondelok

jarné Banskobystrický, 18. 2. – 22. 2. 2008 25. 2. 2008
  Žilinský, Trenčiansky

  Bratislavský, 25. 2. – 29. 2. 2008 3. 3. 2008 – pondelok
  Nitriansky, Trnavský

  Prešovský, Košický 3. 3. – 7. 3. 2008 10. 3. 2008

veľkonočné všetky 20. 3. – 25. 3. 2008 26. 3. 2008 – streda

letné všetky 28. 6. – 31. 8. 2008 2. 9. 2008 – utorok

Prázdniny v školskom roku 2007/2008

Vladimír Novák
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Výstava gladiol
Augustová výstava gladiol v Stredisku kultúry BNM na Vajnorskej 21 
(9. – 11. 8. 2007) bola už tradične potešením pre oči aj dušu mno-
hých návštevníkov z klubov dôchodcov MČ BNM, záhradkárov a iných 
občanov Bratislavy – priateľov týchto nádherných kvetov. Napriek nie 
príliš priaznivému počasiu sa podarilo pestovateľom Alojzovi Mikulá-
šekovi z Lozorna, Jánovi Adamovičovi z Bratislavy, Jurajovi Vincento-
vi z Leopoldova a RNDr. Antonovi Galanovi z Bratislavy vystaviť 400 
kusov gladiol rôznych farebných odtieňov a prekrásnych tvarov, ktoré 
predstavili naaranžované do váz, ikebán aj žardiniér. Hlavní organizá-
tori – Slovenský zväz záhradkárov a Gladiola Slovakia klub – zabez-
pečovali počas výstavy pre záujemcov odbornú poradenskú službu 
a predaj kvetinových cibúľ. 
Hlavnou garantkou výstavy bola už po šiestykrát RNDr. Jana Galano-
vá, CSc.

Judita Dózsová

TURNAJ V PLÁŽOVOM VOLEJBALE NA KUCHAJDE
 Za veľmi priaznivého počasia sa v sobotu 28. 7. 2007 začal X. ročník 
plážového volejbalu na Kuchajde. O ôsmej hodine ráno prebehla

registrácia družstiev a rozlosovanie do jednotlivých skupín. Jedenásť

družstiev začalo hrať o 9. hodine v dvoch skupinách s trojčlennou

zostavou, ktorej podmienkou bola účasť aspoň jednej ženy v každom 

družstve. Názvy tímov boli naozaj špecifické a vystihujúce, napr.: Stop 

nikotín, Umelci, Sóda, Kuchta, DVD, Loptoši, My všetci  a iné.

 Po ukončení zápasov v základných skupinách nastúpil boj o prvé, 

druhé a tretie miesto, ktorý skončil takto:

1. miesto: KUCHTA 2. miesto: STOP NIKOTÍN
Miroslav Kostka  Lydia Hindická

Peter Kolozsváry  Julius Uvaček

Janka Kolozsváryová              Zdeno Horák

3. miesto KOBRA
Katka Breznenová

Peter Breznen

Roman Kováč

 V podvečerných hodinách bolo slávnostné ukončenie turnaja

spojené s odovzdávaním cien, ktoré venoval Miestny úrad Bratis-

lava–Nové Mesto.  Víťazi (podľa umiestnenia) získali putovný pohár,

medaily, volejbalovú sieť, lopty, diplomy, CD obaly a tričká. Okrem

cien a nových športových skúseností si športovci z turnaja odniesli

aj mnoho príjemných a športových zážitkov.

Nádherné počasie a blízkosť vodnej hladiny jazera Kuchajda tvorili bá-

ječnú kulisu X. ročníka plážového volejbalu

foto: M. Novák

PETANG – vyhodnotenie
V sobotu 23. júna sa pri jazere Kuchajda konal petangový turnaj
organizovaný mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. Na turnaji
sa zúčastnila pätnástka nadšencov i amatérov tohto na Slovensku
stále málo známeho športu. Po absolvovaní základnej inštruktáže
v podaní Jany Benedekovej sa v boji o pohár stretlo päť dvojčlen-
ných družstiev. Hralo sa systémom tzv. päťkolového švajčiara, teda
každý odohral zápas s každým. V poludňajších hodinách po urput-
nom zápolení boli známi víťazi i „porazení“. I keď pri petangu,
ostatne ako pri každom športe, ide predovšetkým o radosť z pohybu. 
Prvé tri miesta obsadili tieto tímy:

1. miesto: Zelenáčky – Júlia Červenková, Viera Brejková
2. miesto:  Bižalmy – Zuzana Labašová, Martina Máderová
3. miesto:  Úderná dvojka – Slavomír Vacula, p. Valovičová

Vecné ceny darovali a odovzdali víťazom pracovníci Miestneho úradu 
Bratislava-Nové Mesto a diplomy s víťaznými pohármi venovala Detská 
organizácie Fénix. Odovzdala ich Eva Solčánová.

Niečo, čo na Kuchajde ešte nebolo! Petangový turnaj organizovaný

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto                    foto: M. Novák

Poháre, diplomy a ďalšie ceny – víťazi turnaja sa z nich už tešia

foto: M. Novák

S chuťou si zahrali
 V piatok 17. augusta sa štvrtého hracieho dňa 5. ročníka Kramárskej 
ligy v minifutbale 2007 o Pohár starostu MČ Bratislava-Nové Mesto
Ing. Richarda Frimmela na športovom ihrisku na Ladzianskeho ul. zú-
častnili dve družstvá: Kámoši, družstvo z Tehelného poľa a Akoináč, 
chlapci z Kramárov. Za ideálneho počasia zohrali medzi sebou dva
zápasy s týmito výsledkami:

• Akoináč – Kámoši 4 : 4 (3 : 3). Góly: Gajdoš 2, Potančok a Heyder,   
 resp. J. Reháček 2, Novák a Černil.
• Kámoši – Akoináč 9 : 5 (4 : 0). Góly víťazov: Juraj Reháček 4, Gregor 
 a Černil po 2, Novák 1, za porazených Heyder 3, Gajdoš a Potančok.
Oba zápasy priniesli dobrý, rýchly a technický futbal. V prvom zápa-
se bolo iniciatívnejším družstvo Akoináč, Kámoši však zakaždým stačili
kontrovať. V druhom zápase Kámoši pridali k futbalovému umeniu
aj vtip. Už v prvom polčase získali rozhodujúci náskok. Víťazné družstvo 
získalo novú futbalovú loptu.

Oba zápasy s prehľadom rozhodoval M. Abrhám.
A. Pavlikovská
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Taká spomienka v nás zostane
Na Kolibe ju poznal takmer každý, hlavne tí starší. Milá, vždy usmiata.

Vyžaroval z nej pokoj a láskavosť. Vedúca klubu dôchodcov pani Helena

Mosná dnes už medzi nami nie je. Zomrela 14. 7. 2007 po ťažkej chorobe.

Od roku 1998 viedla Klub dôchodcov na Jeséniovej ulici. Vytvorila tu 

priateľské prostredie, kde dôchodcovia vždy našli človeka ochotného

poradiť a pomôcť. Tí, čo sa tu stretávali, budú iste spomínať na pekné

chvíle pri rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach, ktoré pre nich

pripravila pre zábavu a poučenie, ale aj pre zdravie. 

Priateľka, kolegyňa, susedka,... človek, ktorý nebol nikdy ľahostajný k prob-

lémom druhých.

G. Stempelová

NARODENINY ŠKOLAK
KLUBU

Vyhodnotenie
 Dňa 30. 6. 2007 sa v areáli MČ BNM – Školak klub usku-

točnilo zaujímavé podujatie - 13. narodeniny Školak klubu 

so športovým, kultúrnym i gastronomickým programom.

 V športovej časti sa konal turnaj v nohejbale pre do-

spelých (8 družstiev ), futbale (4 družstvá), volejbale mix 

(3 družstvá pre deti), v stolnom tenise (12 hráčov), bocii 

a ruských kolkoch.

 V kultúrnej časti hrala na počúvanie i do tanca country 

skupina AHOJ. V gastronomickej časti boli ochutnávky gu-

lášu, grilovaných krídielok a špekáčikov spolu s ochutnáv-

kou piva Stein a Steinkofolou.

Na podujatí sa zúčastnilo asi 150 ľudí, z čoho polovica

aktívne športovala.

Poradie v turnajoch:

A) Nohejbal veteráni:
   I. VRAKUŇA

   II. ŠKOLAK

   III. DYNAMO

B) Volajbal mix: C) Futbal:
   I. ŠTATISTIKA I. DOKTORI A

   II. POŠTÁRKY II. DOKTORI B

   III. ŠKOLAK III.  ŠKOLAK

D) BOCCIA: E) Ruské kolky:
   I. Grafová Zuzana I. Tichá Danka

   II. Blecha Stanislav II. Graf Michal

   III. Chorvát Viliam III. Blahová Dagmar

F) Stolný tenis:

   I.  Šutorová Miroslava

     II. Hrabovský Roman

    III. Kasala Luboš

Všetky ceny pre pohybové aktivity na XIII. narodeninách 

Školak klubu MČ BNM venovala mestská časť Bratislava-

-Nové Mesto.

Účastníci osláv zaslali starostovi MČ, ako reprezentantovi 

samosprávy, darčekový kôš ako poďakovanie za podporu 

tohoto ojedinelého zariadenia v Bratislave.

Peter Blaho

Aj takto, aktívnym pohybom, sa oslavovalo 13. výročie založenia 

Školak klubu
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Zážitky z návštevy v Adamove
My, skôr narodení, i keď máme pracovnú kariéru už za sebou, usiluje-
me sa žiť každý podľa svojich možností. Zvyšok života nám pomáhajú 
prežiť v primeranej sebarealizácii naše kluby dôchodcov. Vedúca Klubu 
dôchodcov na Sibírskej 37 veľmi citlivo reaguje na záujmy svojich členov. 
Hľadá a vždy nájde spôsob ich riešenia.
Poslednou aktivitou bola návšteva Klubu dôchodcov v Adamove na Mo-
rave. Mnoho úprimnej radosti a veselosti sme prežili opakovane pri už 
treťom spoločnom stretnutí.
Na začiatku našej cesty nás vyprevádzal tichý dáždik. Ten však, len čo 
sme prekročili hranice, vystriedalo slniečko.
Naše putovanie začalo v chránenej krajinnej oblasti Moravského krasu, 
ktorého vstupnou bránou je Blansko. Privítala nás riaditeľka Miestneho 
kultúrneho strediska v Adamove pani Králičková. Pracovník chránenej 
oblasti nás sprevádzal prekrásnymi údoliami lesoparku. Cesta pokračo-
vala ku Skalnímu mlýnu. Potom sme sa presunuli vláčikom k Punkevním 
jeskyním a lanovkou na Horní můstek. Odtiaľ bol úžasný pohľad do hlbo-
kej priepasti Macocha. Prehliadka pokračovala návštevou Sloupsko-šo-
šůvskej jaskyne. Obdivovali sme podzemné dutiny chodieb a priepastí, 
ktoré boli vytvorené prirodzeným krasovým procesom. Menej mobilní 
účastníci absolvovali namiesto návštevy jaskýň prehliadku kostola za-
sväteného Panne Marii v Sloupě so vzácnym oltárom. Spoločne sme
pokračovali do Otinovsi, kde má sídlo mliekareň na výrobu známeho
syra Niva. Tu sme s chuťou degustovali a aj nakupovali.
Napokon sme sa presunuli do kultúrneho strediska Adamov. Srdečne 
nás privítali členovia klubu dôchodcov na čele s jeho vedúcim. Uvítací 
príhovor mal aj pán starosta, ktorého vystriedal spevácky zbor klubu 
dôchodcov. Ten so svojimi nádhernými pesničkami vtiahol všetkých
do jednoliateho telesa. Bol to neopísateľný zážitok.

Ženský spevácky zbor Klubu dôchodcov na Sibírskej 37 vystupoval po-

čas svojej návštevy Klubu dôchodcov v Adamove na Morave. A to mimo-

riadne úspešne...

Ani my sme sa nedali zahanbiť. Náš príchod na pódium v jednotnom
úbore s pestrými šálmi na bielych blúzkach nás omladil. Spevom a slov-
ným prejavom sme „precestovali“ celým Slovenskom až na Moravu
s piesňou Morava, krásna zem. Decibely nabrali obrátky a práve prichá-
dzajúci pán farár, ktorý nás tiež prišiel pozdraviť, povedal: „Váš spev
sa rozlieha do polovice Adamova. Takto dnes dokážu spievať len dô-
chodcovia!“.
Zožali sme veľký úspech. Myslím, že to bol balzam na dušu a každý sa 
razom cítil mladší. Neutíchajúca rozospievaná spoločnosť stratila pojem 
o čase. Museli sme sa však rozlúčiť. Vyprevádzali nás s prianím všetkého 
najlepšieho, ktoré za všetkých vyslovila pani riaditeľka: „Dovidenia a te-
šíme sa na návštevu u vás“.
Náš vek si už nežiada prijímať množstvo informácií. Stačí, ak nám niekto 

podá pomocnú ruku, keď 
je v mínuse naša dušev-
ná rovnováha. So získa-
nou pozitívnou energiou 
potom treba zaobchá-
dzať veľmi šetrne, aby
nám vydržala čo najdlh-
šie. A tú si dobíjame v na-
šom klube, ktorý pod-
poruje samospráva MÚ 
BNM, za čo jej patrí vďa-
ka.

Božena Iľjanovská

Čaro výšiviek a práce ľudských rúk
Žijeme v dobe počítačov, technických zázrakov a iných vymožeností
prispievajúcich k pohodlnému životu, a podľa informácií aj k zdravému 
životu na Zemi. Mnohí z nás však chcú zabudnúť na problémy v rodine, 
v práci, na chŕlenie správ či filmov z televízie a túžia vidieť čosi iné, čo
poteší zrak, čo prenesie myšlienky a pocity do čias, v ktorých ľudia na-
chádzali potešenie v ručných prácach.
Takýmto malým a milým osviežením bola pre členov a nečlenov Klubu 
dôchodcov Zlatý dážď výstavka ručných prác, ktorá sa konala 13. júna 
2007.
Už pri vchode do prvej miestnosti klubu prekvapilo návštevníkov výs-
tavky množstvo vyšitých či inou technikou ozdobených obrusov, van-
kúšov, dečiek, obrazov a naviac aj blúzok. Z priložených lístkov sa bolo 
možné dozvedieť aj názvy všetkých týchto techník pletenia, vyšívania, 
tkania, háčkovania a podobne. V ďalšej miestnosti hýrili farbami výšiv-
ky rusínske, horehronské, záhorácke, liptovské či gemerské. Spája ich
láska k práci i úsilie priniesť kus ľudovej umeleckej tvorivosti.
Vystavené práce boli dielom rúk členiek klubu, ktoré sú vychýrenými
výšivkárkami, pletiarkami a navyše ovládajú aj techniky maľovania kraslíc 
či medovníkov.
Nemožno nespomenúť nádherné práce z dreva, ktoré vytvára jeden
z našich členov. Zo špajlí a hobliny vytvoril lepením, morením a lakovaním 
makety šľachtických zámkov a rôznych iných budov, ba ja rozprávkový 
domček na stračej nôžke. 
Treba povedať, že výstavka ručných prác v Klube dôchodcov Zlatý dážď 
pútala zrak nielen dospelých, ale aj detí.

Členky samosprávy KD Zlatý dážď

Trpezlivosť, zmysel pre harmóniu, krásu i detail. O tom všetkom svedčia 

výsledky ručných prác členov Klubu dôchodcov Zlatý dážď. Niet sa čo 

čudovať, že tú krásu chcú ukázať aj iným... Majú sa predsa čím poch-

váliť!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Bratislave III
Nerobme si z auta výklad!

Krádeže vlámaním do motorových vozidiel sú každodennou realitou. 

Niet dňa, aby si niektorí spomedzi nás nenašli svoje zaparkované vozidlo 

otvorené, niekedy s poškodenými zámkami a rozbitými oknami, inokedy 

bez známok násilia, no vždy bez vecí, ktoré v aute mali.

Ako čo najviac znížiť riziko vykradnutia vozidla?
- Nerobme si z auta výklad cenných vecí, nenechávajme ich v zaparko-
 vanom vozidle a neupozorňujme tak zlodejov na naše auto.
 Čo najviac láka zlodejov? Je to autorádio a veci voľne pohodené
 na sedadlách (mobilný telefón, notebook, peňaženka, odložený kabát 
 alebo bunda, kufrík, kabelka, nákupná taška, fotoaparát, videokamera, 
 zbraň...).
- Vždy riadne zatvárajme okná a zamykajme vozidlo. Vždy si berme
 z auta aj doklady od vozidla.
- Parkujme na strážených parkoviskách a dobre osvetlených miestach.
- Pokiaľ sa ocitneme v situácii, kedy nie je možné všetky osobné veci
 vybrať z auta, napríklad počas dovolenky, prikryme ich aspoň dekou 
 a využívajme v čo najväčšej miere strážené parkoviská.
- Investujme do kvalitného poplachového systému na hlásenie naru-
 šenia.

Čo v prípade vykradnutia vozidla?
- Ihneď voláme známe číslo polície 158 alebo tiesňovú linku 112.
- Nikdy si do vykradnutého vozidla nesadáme a nezisťujeme čo nám 
 zmizlo, v opačnom prípade môže prísť k zničeniu dôležitých krimina-
 listických stôp, ktoré páchateľ na mieste činu zanechal.
- Riadime sa pokynmi a odporúčaniami polície.

Kto chce pomôcť zavolá číslo 158 alebo 112 ak:
- uvidí neznámu podozrivú osobu, ktorá sa pohybuje v blízkosti vozidiel, 
 skúša kľučky na dverách, pritom sa obzerá okolo seba, drží v ruke
 podozrivý predmet a chystá sa ho použiť na otvorenie dverí vozidla, 
 prípadne už túto činnosť vykonáva.
- Počuje na parkovisku zvuk rozbíjajúceho sa skla, príp. vidí páchateľa 
 pri čine.
- Vidí podozrivú osobu unikať od zaparkovaných vozidiel (v prípade,
 že osoba uniká motorovým vozidlom, snažíme sa zapamätať si evi-
 denčné číslo vozidla).

L. Navara
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Inzercia
�  ZŠ s MŠ Sibírska 39 v Bratislave prijme žiakov do:

1. A triedy s prvkami bilingválneho vyučovania anglického jazyka   

a výučbou práce na počítači

5. A triedy so športovou prípravou zameranou na atletiku

Tel. číslo: 4425 3786, 0903 775 303

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

�  Hľadám serióznu pani, ktorá 2-krát týždenne vyzdvihne deti

(3 a 5 r.) zo škôlky (MŠ Legerského), v prípade choroby opatrí.

Tel. číslo: 4425 1470, 0910 968 447

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac september 2007
� Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
  tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
  e-mail: info@skvajnorska.sk

 1. 9.  14.00 h Záver Kultúrneho leta na Kuchajde
 6. 9.  16.00 h  Klub patchwork
 8. 9. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH VESELÁ MUZIKA, 

    tanečné podujatie pre milovníkov dobrej dychovky

11. 9.  17.00 h  Stretnutie členov a priateľov Bratislavského včelár-
    skeho spolku
13. 9.  19.00 h Koncert HONZU NEDVĚDA s kapelou pod názvom

    Podvod. 5. ročník Folk country sály alebo koncertov

    na vaše želanie so sprievodným slovom M. Markoviča

15. 9.  17.00 h  Čaj o piatej s HS V-KVARTET. Tradičné tanečné po-

    dujatie pri hudbe 60. – 90. rokov, pri sviečkach, so žre-

    bovaním vstupeniek

19. 9.  17.00 h  Aurafoto – prednáška I. Cícha

22. 9.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 Z IVANKY.
    Tanečné popoludnie pri dobrej dychovej hudbe,

    pre všetkých milovníkov tohto žánru

26. 9.  10.00 h  Uvítanie novorodencov z MČ BNM – na pozvánky

26. 9.  15.00 h  Oslava životných jubileí – pre pozvaných

28. 9.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
29. 9.  17.00 h Čaj o piatej s HS SATURN. Dobrá hudba, príjemné

    prostredie pri sviečkach, žrebovanie vstupeniek – to je 

    všetko záruka dobrej zábavy

Výstavy
 4. – 15. 9.  DUK predstavuje: Julo Ciglan
                   Vernisáž výstavy: 4. 9. o 17.00 h

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

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
 8. 9. 8.00 h – 12.00 h

   VSZ mincí, medailí, vyznamenaní, starých pohľadníc,
   bankoviek, telefónnych kariet, filatelie...
29. 9. 8.00 h – 12.00 h

   VSZ a modelárov železničných, automobilových, lodných, 
   leteckých,... modelov
29. 9. 8.00 h – 12.00 h

   VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb

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

pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel. číslo: 4437 3763, v sie-

ti TICKETPORTÁL, na folk- a country koncerty predpredaj aj v BKIS

na Klobúčnickej 2

Služby
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, prezentá-

cie... (sála/350 miest, učebne/20 miest, predsobášna sieň/40 miest, 

galéria,...). Výroba reklamy: od vizitiek po transparenty – vrátane gra-

fických návrhov.

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148
  www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
 2. 9.   9.00 h Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
 5. 9.  17.00 h Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine

19. 9.  17.00 h  Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine

21. 9.  16.00 h Ela – Hop – stretnutie so známymi postavičkami

    z televíznej obrazovky. Otvorenie súťaže Super divák

24. 9. 19.00 h Hlboké srdce z Hlbokého – 94. Poetický večer

    pri sviečkach s Jurajom Sarvašom

27. 9.  10.00 h  Zlatá priadka – divadelné predstavenie pre deti v MŠ

    na Revíne

Predpredaj vstupeniek: po – str od 16.00 h do 18.00 h. Vstupné sa 

vráti len v prípade zrušenia predstavenia!

Zmena programu vyhradená!

Služby
Prenájom priestorov na prezentácie, semináre, spoločenské posede-

nia... (sála, učebne). Cena podľa dohody.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Občianske združenie Medzinárodné veterán rallye 
Danubia okruh Vás pozývajú k účasti
na medzinárodnej súťaže historických vozidiel
a motocyklov

4. ročník Danubia okruh.
Dátum, miesto a program :

Sobota, 8. septembra 2007, Bratislava

  9:00 – 10:00 prezentácia účastníkov
10:00 – 10:15 rozprava
11:00  štart súťaže (podľa štartovných čísiel)
13:00 – 14:00 parkovisko Devín, výstava,
   plnenie 1. súťažnej úlohy
16:00 – 17:00 výstava v centre Bratislavy,
   plnenie 2. súťažnej úlohy

4. ročník Danubia okruh
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