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Milí čitatelia, vo všetkých mojich doterajších príspev-
koch bývalo viac-menej zvykom, že som sa prihováral 
pri príležitosti významných pamätných dní, sviatkov
a podobne. Aj mesiac máj je bohatý na významné a 
pamätné dni – veď oslávime Deň víťazstva nad fašiz-
mom, či Deň matiek. V tomto príspevku sa však chcem
zamerať na inú tému. 

Na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati-
slava-Nové Mesto, pri prerokúvaní viacerých materiálov (správa o čin-
nosti Mestskej polície, správa o stave a vývoji kriminality, prevádzkový 
poriadok jazera Kuchajda a ďalšie) som v diskusných vystúpeniach 
poslancov miestneho zastupiteľstva postrehol zaujímavý jav – kritiku 
mestských i štátnych policajtov za údajné nedostatočné sankciono-
vanie porušovateľov zákonov a všeobecne záväzných nariadení. Tak
napríklad, niektorým sa zdal nedostatočný počet vybratých pokút od
tzv. psíčkarov (za nezbieranie exkrementov a pod.), iní vyjadrovali
obavu, že zrušenie spoplatneného vstupu do areálu Kuchajda bude
mať za následok jeho devastáciu a nedodržiavanie pravidiel. Azda
každý diskutujúci sa dožadoval zvýšeného sankcionovania občanov
zo strany policajtov za všetky možné priestupky. Možno sa vám budem 
zdať naivný, ale ja patrím medzi ľudí, ktorí uprednostňujú prevenciu 
pred represiou, výchovu a osvetu pred pokutami. Myslím si, že v kul-
túrnej spoločnosti 21. storočia máme natoľko vyspelých spoluobča-
nov, že sú v stave akceptovať normy, ktoré platia v záujme dobrého 
fungovanie spoločnosti. Nechce sa mi veriť, že sa medzi nami nájdu 
ľudia, ktorí si riadne neplnia svoje povinnosti. Verím, že každý slušný 
občan našej mestskej časti, ktorý chová psa, včas platí daň a zbie-
ra exkrementy. Neverím, že sa medzi nami nájdu takí psíčkari, ktorí
venčia svojich miláčikov tam, kde to je zakázané. Rovnako verím
tomu, že nikto neobťažuje ostatných občanov porušovaním nočného 
pokoja alebo stavebnými prácami v čase dní pracovného pokoja. Ne-
verím, že niekto umiestňuje odpad mimo miesta na to určeného (kon-
tajnery, väčší odpad do zberných dvorov). A prečo neverím? Preto,
že slušný človek jednoducho nerobí neslušné veci. Slušný človek ne-
vodí psa na Kuchajdu, keď je to zakázané, a nevozí sa tam na bicykli. 
Nikto slušný predsa nenosí z domu nepotrebné veci na čiernu skládku 
alebo ich nepohodí len tak ku kontajnerovému stojisku. Slušný človek 
totiž dodržiava pravidlá a snaží sa konať tak, aby neobťažoval svoje 
okolie. Je pravda, že polícia (či štátna alebo mestská) je tu na sankcio-
novanie porušovateľov pravidiel. Polícia sama o sebe však na to ne-
stačí – museli by sme mať policajtov „na každom rohu“. Slušná spo-
ločnosť musí mať mechanizmus, ktorým sama vyrieši neslušných. Tre-
ba vyliezť z ulity ľahostajnosti a bez strachu upozorniť trebárs aj suseda, 
že robí niečo, čo nie je v súlade s pravidlami. A samozrejme, treba 
začať u samého seba, dôsledne dodržiavať pravidlá. 
Milí čitatelia, nenechajme všetku nepríjemnú prácu len na policajtov, 
spolu dokážeme vytvoriť slušnú spoločnosť, ktorá dodržiava všetky
pravidlá.

Patrick Lutter
šéfredaktor

Aj toto sa stalo v MÁJI
�  1. máj 1953 – začalo sa vysielanie Česko-slovenskej televízie, a to krátkym vystúpením Františka Filipovského

�  3. máj – Medzinárodný deň bez počítača �  8. máj 1945 – Deň víťazstva nad fašizmom – ukončenie Druhej svetovej vojny

�  18. máj – Medzinárodný deň múzeí  �  31. máj 1918 – bola podpísaná Pitsburská dohoda, na základe ktorej mohla vzniknúť 

Prvá česko-slovenská republika

� Záverečný účet je schválený

� Matematika už nie je strašiakom – hovorí ocenená učiteľka Milena Partelová

� EURÓPA V ŠKOLE – žiaci mestskej časti uspeli aj v celoslovenskom kole

Na Kuchajdu aj v lete zadarmo
 Areál jazera Kuchajda bude verejnosti prístupný bezplatne
po celý rok, teda aj v čase kúpacej sezóny, ktorá trvá od júna
do konca augusta. Túto novinku obsahuje všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok prírodného
areálu Kuchajda a novomestské miestne zastupiteľstvo ho schvá-
lilo na svojom aprílovom zasadnutí.
 Jedným z dôvodov, prečo sa miestna samospráva rozhodla
zrušiť vstupné a poplatky za služby, je zmenená situácia v súvis-
losti s výstavbou v okolí jazera a prílevom ľudí do tejto lokality. 
Mnohí z tých, ktorí tu pracujú, chcú areál jazera využiť na krátky 
oddych predovšetkým cez obedňajšiu prestávku. Platenie vstup-
ného v čase kúpacej sezóny im však v tom prekážalo. Ďalším
dôvodom sú problémy so získavaním pracovníkov na vyberanie 
vstupného a poplatkov počas troch letných mesiacov. Dôchod-
covia o túto prácu nemajú záujem, ujímali sa jej len brigádnici
z radov študentov. Ale v posledných troch rokoch sa množili
prípady, keď brigádnici návštevníkom nevydali vstupenky a vy-
braté vstupné si ponechávali pre seba. V konečnom dôsledku 
mestská časť z vyberania vstupného nemala žiadny finančný 
efekt.
 Nové nariadenie sa prijímalo s tým, že zrušenie vyberania 
vstupného a poplatkov za poskytované služby sa nesmie odra-
ziť na znížení náročnosti na prevádzku areálu, jeho údržbu, po-
riadok a čistotu. A tak areál bude pod väčším drobnohľadom
pochôdzkarov a miestnej polície.

V Klube dôchodcov Zlatý dážď na Račianskej ulici bolo popo-

ludní 25. marca mimoriadne živo a tesno. Spôsobila to milá

udalosť – 20. výročie založenia klubu, ktorého oslava pripadla 

práve na spomínaný deň.

Členovia klubu, v ktorom majú prevahu ženy, si so záujmom

vypočuli, čo všetko sa dialo v rámci klubovej činnosti v uply-

nulých dvadsiatich rokoch (viac sa dočítate na strane 4).

Foto: M. Novák

Slušnosť nadovšetko
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Červená pre José Carrerasa
 Diskusia o účelovom mimorozpočtovom fonde mestskej časti, ktorý 

sa tvorí zo sponzorských darov firiem, priniesla na aprílovom rokovaní

zastupiteľstva prekvapivé momenty. Prvým prekvapením bolo, keď 

starosta Richard Frimmel informoval o pripravovanom koncerte sveto-

známeho tenoristu Josého Carrerasa, ktorý prijal ponuku na koncert

v Bratislave, pričom s jeho vystúpením sa ráta v areáli jazera Kuchajda 

v poslednú augustovú sobotu. Keďže týmto koncertom by sa zviditeľ-

nila nielen Bratislava a celé Slovensko, ale aj samotné bratislavské 

Nové Mesto a jeho jedinečný prírodný areál, starosta predpokladal, 

že mestská časť by participovala na finančnom zabezpečení koncertu 

sumou 100-tisíc eur. Avšak, zdôraznil, z príspevkov sponzorov veno-

vaných na konanie tejto akcie, a nie z rozpočtu mestskej časti.

 Kým niektorí poslanci boli takouto správou nadšení, iní nastolili

otázku, či tieto peniaze nemožno využiť inak. Keďže vystúpenie Car-

rerasa je ešte len v štádiu príprav, starosta chcel vedieť, či v nich po-

kračovať, alebo nie a poslancov požiadal, aby sa vyjadrili hlasovaním. 

Navrhované uznesenie, že miestne zastupiteľstvo schvaľuje ďalšiu

prípravu koncertu operného speváka José Carrerasa na Kuchajde,

pri hlasovaní nezískalo dostatočnú podporu.

 Dodajme, že účelový mimorozpočtový peňažný fond sa riadi šta-

tútom schváleným v roku 2004. Ako povedal starosta, každý rok sa 

doň podarí získať v prepočte zhruba 1,5 milióna korún. V roku 2009 

predstavovali sponzorské dary 35 676,14 eura a spolu so zostatkom

z predchádzajúceho roku tvorili sumu 568 438,12 eura. Z nej sa v prie-

behu roka na rôzne aktivity vyčerpalo 192 004,08 eura. Z tejto sumy 

v súlade s účelovým určením darcu išlo vyše 28-tisíc eur na zabez-

pečenie Kultúrneho leta, ďalších vyše 17-tisíc eur sa na podujatia 

Kultúrneho leta vyčerpalo v rámci viac ako 69-tisíc eur vynaložených

na kultúrnu, osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť. V uvedenej sume 

sú zahrnuté aj výdavky na divadelné predstavenia, ktorých sa zúčast-

nili obyvatelia Nového Mesta, poslanci i hostia miestnej samosprávy, 

finančný príspevok na renováciu plastiky Panny Márie na Kolibe či

na kultúrne podujatia v období Vianoc a na ďalšie aktivity. Viac ako 

67-tisíc eur sa vyčerpalo na sociálnu pomoc a podporu, napríklad

na podporu činnosti Združenia zdravotne postihnutých, Únie nevi-

diacich a slabozrakých, na podporu talentovanej huslistky zo sociál-

ne slabšej rodiny či na štedrovečernú večeru pre osamelých dôchod-

cov. Peniaze z fondu sa použili aj v oblasti školstva a vzdelávania, kon-

krétne na nákup kníh pre prvákov, v rámci verejnoprospešnej činnosti 

na nákup imobilizérov pre mestskú políciu, ako aj v oblasti telovýcho-

vy a športu, na ktorú sa vyčerpalo viac ako 23-tisíc eur. Z nich až

15-tisíc eur išlo na lyžiarske výcviky detí novomestských základných 

škôl, no mestská časť finančne podporila tiež podujatie Rekordy

pre deti, medzinárodný basketbalový turnaj, vodnopólový turnaj a

ďalšie aktivity.

(ak)

Záverečný účet je schválený
 Jedným z ťažiskových bodov rokovania Miestneho zastupiteľ-
stva Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa konalo 20. apríla, bol návrh 
záverečného účtu mestskej časti za rok 2009. Poslanci ho schvá-
lili jednomyseľne. Hlasovaniu predchádzala diskusia, v ktorej po-
slanci žiadali vysvetlenie napríklad v súvislosti s investíciami
do školstva alebo účelovým mimorozpočtovým fondom, ktorý sa
tvorí zo sponzorských darov.
 Záverečný účet predstavuje dokument, v ktorom sú zachytené 
dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje finan-
covania mestskej časti, obsahuje tiež podrobné informácie o plne-
ní príjmov a výdavkov, ako aj účel ich využitia.
 Rozpočet na rok 2009 bol schválený v decembri 2008 a upra-
vený v októbri 2009, a to v celkovom objeme 17,817 milióna eur.
V upravenom bežnom rozpočte predstavovali príjmy sumu 12,137 
milióna eur a výdavky 12,511 milióna eur, v upravenom kapitálo-
vom rozpočte boli príjmy vyčíslené na 2,702 milióna eur a výdavky 
na 5,307 milióna eur, pričom schodok 2,978 milióna eur sa mal 
vykryť z rezervného fondu mestskej časti.
 V skutočnosti sa v bežnom rozpočte naplnili príjmy vo výške 
12,652 milióna eur, výdavky predstavovali 12,613 milióna eur, čím 
sa dosiahol prebytok v sume 39-tisíc eur. V kapitálovom rozpoč-
te predstavovali príjmy 1,606 milióna eur, výdavky 3,433 milióna 
eur. Celkove mestská časť k 31. decembru 2009 dosiahla príjmy
vo výške 16,618 milióna eur a výdavky predstavovali 16,046 mi-
lióna. Výsledkom rozpočtového hospodárenia pri zapojení finan-
čných operácií je suma 572-tisíc eur. Zostatok finančných operá-
cií (po usporiadaní) vo výške 460 207,68 eura bude prevedený
do rezervného fondu mestskej časti.

(ak)

Jubilantom spievalo trio La Gioia
 Cieľom života je byť užitočný blížnym a povznášať sa skutkom čo 
najvyššie. Táto myšlienka Józefa Ignaca Kraszewského, poľského spi-
sovateľa a historika 19. storočia, nestráca na svojej aktuálnosti ani
v 21. storočí a preniknuté sú ňou i mnohé aktivity novomestskej miest-
nej samosprávy. Medzi ne jednoznačne patria stretnutia s občanmi 
oslavujúcimi okrúhle životné jubileum – 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. 
V tomto roku sa s nimi predstavitelia samosprávy stretli 24. marca.
 „Spoločná oslava narodením je pre našu samosprávu príležitosťou 
vzdať vám úctu a poďakovať sa za všetko dobré, čo ste pre spoloč-
nosť vykonali,“ prihovoril sa k jubilantom starosta Richard Frimmel.
S potešením konštatoval, že sála Strediska kultúry je plná jubilantov
a že pozvanie prijali nielen sedemdesiatnici a osemdesiatnici, ale aj 
starší. Osobitne privítal deväťdesiatnikov – Magdalénu Šimkovú, Zig-
munda Kováčika, Františka Maniaka (90 rokov), Jozefínu Debnariko-
vú, Allu Glončákovú, Alžbetu Klučovskú, Ladislava Klikušovského, La-
dislava Puskajlera, Petra Tkáča (91 rokov), Veroniku Roškovú (94 ro-
kov), Jozefa Melicherčíka, Štefana Repáša, Štefana Šimeka (95 rokov), 
Máriu Zeidlerovú (99 rokov) a napokon 101-ročnú Gabrielu Dillinge-
rovú, ktorej za potlesku prítomných odovzdal ďakovný list.
 Bývalá učiteľka Gabriela Dillingerová pôsobí dojmom, akoby sa jej 
čas za ostatný rok ani nedotkol. Je rovnako vitálna, ako sme ju videli 
na oslave jej storočnice, na ktorej si aj zatancovala. „No predsa len, 
zmenilo sa niečo od nášho ostatného stretnutia?“ opáčili sme. „Nie, 
žije sa mi tak dobre, že sa mi vôbec nechce niekam ponáhľať. Zdra-
víčko mi slúži, však vidíte,“ odvetila veselo.
 V podobnom duchu sa odvíjal aj náš rozhovor s Jozefom Melicher-
číkom. „Cítim sa celkom dobre, až ma prekvapuje, že v takom vyso-
kom veku nemám žiadne problémy ani so zažívaním, ani so srdcom. 
Takže som veľmi spokojný,“ povedal. A vďaka čomu je to tak? „Nič 
špeciálne som pre to nerobil. Ale dbal som na miernejšie stravovanie 
a hlavne na pohyb,“ prezradil oslávenec.
 Deväťdesiatročná Magdaléna Šimková je na pohľad krehké stvo-
renie, ale vo výbornej duševnej kondícii. „Veľa čítam, snažím sa roz-
právať s rodinou, so známymi, sledujem noviny, aby mi neunikal kaž-

Najstaršou účastníčkou podujatia bola 101-ročná Gabriela Dillingerová.

Pokračovanie na strane 4



3         5/2010

 V záujme udržania poriadku a bezpečnosti návštevníkov obsahu-
je prevádzkový poriadok viaceré obmedzenia a zákazy. Napríklad
je zakázané vodiť do areálu Kuchajdy psy a iné zvieratá, jazdiť tu
na bicykli, a to s výnimkou detí v predškolskom veku, ktoré sem prídu
v sprievode osoby staršej ako 15 rokov, a mestských policajtov.
Do areálu majú tiež zakázaný vstup osoby, ktoré vzbudzujú verejné
pohoršenie, napríklad nudizmom, opitosťou, výtržníctvom, ale aj zne-
čisteným a zapáchajúcim odevom.
 Podľa prevádzkového poriadku v mesiacoch október až marec je 
areál prístupný verejnosti v čase od 7.30 do 19.00 h, v apríli a máji
od 7.00 do 20.00 h a v júni až septembri od 6.00 do 22.30 h.
 Kúpacia sezóna sa na Kuchajde začne tento rok 1. júna. Počas
nej budú na bezpečnosť kúpajúcich sa dohliadať plavčíci, a to vždy
od 9.45 do 18.00 h.

(ak)

Dokončenie zo strany 1

Na Kuchajdu aj v lete zadarmo

Vítanie detí po päťdesiaty raz
 Marcové vítanie najmladších Novomešťanov do života bolo vskutku 
výnimočné. Predovšetkým bolo jubilejné – päťdesiate, k jeho výni-
močnosti však prispelo i to, že medzi 55 pozvanými novorodenca-
mi bolo i troje dvojičiek. Ich prítomnosť len zvýraznila skutočnosť, že
v bratislavskom Novom Meste sa z roka na rok rodí viac detí.
 Radosť zo sľubne sa vyvíjajúcej demografickej krivky vyjadril vo svo-
jom príhovore novomestský starosta Richard Frimmel. Ako povedal, 
kým v roku 2002, keď miestna samospráva začala s novou tradíciou 
vítania detí do života, sa v mestskej časti narodilo 262 detí, v minulom 
roku ich bolo už 400. Za osem rokov – od marca 2002 do marca 2010 
– privítali predstavitelia miestnej samosprávy 2670 detí, z nich 117
v tomto roku. Dodajme, že medzi novorodencami majú prím chlapci. 
V sledovanom období sa ich narodilo 1381, dievčat o 92 menej.
 „Vývoj v tomto roku naznačuje, že máme šancu prekonať vlaňajší 
rekord,“ tešil sa starosta, ktorému záleží na omladení mestskej čas-
ti s vysokým podielom obyvateľov v dôchodkovom veku. Napokon,
na tomto záleží celej miestnej samospráve. Dôkazom toho je i finanč-
ný príspevok pre narodené deti ako štartovné do života, na ktorom
sa čiastočne podieľa partnerská Dexia banka Slovensko.
 Najdôležitejšie však je, aby sa deti narodili do rodín, v ktorých sa
im dostane potrebná starostlivosť a láska. Mamička Katarína Sotní-
ková s manželom Tomášom ňou zahŕňajú odrazu dve doslova vy-
modlené bábätká – Tomáška a Matúška. Rodina býva blízko Polus 
City Centra, odkiaľ je to len kúsok do nedávno otvoreného Mater-
ského centra Ihrisko na Hálkovej ulici. Pani Katarína, ktorá odjakživa 
býva v Novom Meste, sa potešila, že centrum je už otvorené. „Ur-
čite tam zájdeme,“ povedala. Má však jedno želanie: „Aby sa opra-
vil chodník od Zátišia smerom ku Kuchajde, lebo s kočíkom sa tam
nedá prejsť. Pre vysoký obrubník je tam problém prejsť aj s obyčaj-
ným kočíkom, nieto s kočíkom pre dvojičky.“
 Manželia Katarína a Denis Haberlandovci prišli na tradičné podu-
jatie do Strediska kultúry s troma synmi – trojročným Maximiliánom 
a trojmesačnými dvojičkami Davidom a Gregorom. Príchod dvojičiek 
ich trocha zaskočil. „Skôr sme ich čakali, keď sa mal narodiť prvý 
syn, lebo v rodine máme dvojičky. A keďže sme chceli mať dve deti, 
povedali sme si, že by mohli byť odrazu,“ prezradil pán Haberland. 
Zaujali nás však mená, ktoré chlapci dostali, prinajmenšom dve z nich 
nepatria medzi najfrekventovanejšie. „David je starozákonné meno, 
Gregorovia boli cirkevní otcovia, Maximilián je latinské meno, takže
to máme pokryté z každej strany,“ vysvetlil s úsmevom otec.
 Dvojičky, dievčatká Nela a Nina, prekvapili aj manželov Petru a Bo-
risa Urbaničovcov. „Ale veľmi sa z nich tešíme,“ povedala stará mama 
Ernestína Urbaničová. „Mať dve deti naraz je náročné, najmä pre ro-
dičov, a tak sa snažíme pomáhať aj my babky. Verím, že spoločnými 
silami ich vychováme.“
 U Gálikovcov prichádzajú deti na svet po jednom. Po dvoch diev-
čatkách, sedemročnej Terezke a dvojročnej Katke, prišiel na svet
syn Teodor. „Je lepšie, keď je v rodine viac detí,“ tvrdí mamička Da-
niela Gáliková, ktorú takisto potešila správa o otvorení materského 
centra. „Som tomu rada, určite tam zájdeme,“ povedala.

 Milá udalosť prilákala do Strediska kultúry aj viacerých novomest-
ských poslancov. Popri vicestarostovi Mariánovi Verešovi, ktorý spolu 
so zástupkyňou partnerskej banky rodičom novorodencov odovzdal 
vkladnú knižku s finančným darom, sme medzi gratulantmi videli aj 
poslancov a členov miestnej rady Ruženu Apalovičovú, Tomáša Kor-
čeka, Gabrielu Vojtechovú a poslancov Adriana Kuceka, Romana
Procházku, Jolanu Račickú a Danielu Šišolákovú.

Alžbeta Klesnilová 

Účastníkov milého 

podujatia, ktorého 

hlavnými protago-

nistami sú najmlad-

ší Novomešťania, 

pozdravil starosta 

Richard Frimmel.

Foto: Miloš Novák

Prvorodené deti 

manželov Sotní-

kovcov – dvojičky 

Tomáš a Matúš.

Ďalší skvelý večer so skladateľom a spevákom Jiřím Zmožkom
zažili Novomešťania v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. v pia-
tok 9. apríla. Zazneli na ňom nielen jeho evergreeny, ale Zmožek 
spolu s kolegom Igorom Mamojkom bohato načreli aj do novej 
tvorby. Igor Mamojka tentoraz dostal tiež široký priestor pri inter-
pretácií víťazných festivalových piesní, ktorých kolíska je v kraji-
nách bývalej Juhoslávie. Na koncerte sa zúčastnil i novomestský 
starosta Richard Frimmel, poslanec Národnej rady SR Dušan 
Jariabek, štátny tajomník ministerstva výstavby Martin Glváč, slo-
venský ombudsman Pavel Kandráč, spevák Zdeněk Sychra, spi-
sovateľ Drahoslav Machala a ďalšie osobnosti. V rámci prestávky 
si prišli na svoje lovci autogramov. Snímka zachytáva J. Zmožka 
pri autogramiáde.

(ak)
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Jubilantom spievalo trio La Gioia
Dokončenie zo strany 2

dodenný život, dianie vo svete, ale aj u nás v Bratislave,“ priblížila svoje 
aktivity. Dlhé roky pracovala v školstve na úseku špeciálnej pedago-
giky. „Ohromne ma to zaujímalo a zaujíma ma to aj teraz. Sledu-
jem športové udalosti a teší ma, keď postihnutý človek dobre obstojí
v športe. Posledná paralympiáda mi priniesla obrovskú radosť,“ vy-
znala sa zo svojich pocitov.
 Na stretnutí s jubilantmi bol prítomný aj vicestarosta Marián Vereš, 
poslanci a členovia miestnej rady Ružena Apalovičová, Tomáš Korček 
a poslanec Adrian Kucek. S hudobným pozdravom tentoraz medzi 
nich prišla spevácka skupina La Gioia, ktorej taliansky názov v pre-
klade znamená radosť. Tvorí ju trojica operných spevákov Peter Ďu-
rovec, Peter Ševčík a Matej Vraník, ktorí dokázali spojiť populárnu
hudbu s operným spevom a známe hity interpretujú v štýle belcanta. 
Väčšinu piesní, s ktorými vystúpili, zaspievali v taliančine a angličti-
ne, ale sálou znela aj čeština a ruština. Napokon, hudba, plná citu, 

Jubilujúci seniori 

mali priestor aj

na debatu.

Foto: Miloš Novák 

Zlatý dážď má už dva krížiky
 V Klube dôchodcov Zlatý dážď na Račianskej ulici bolo popolud-
ní 25. marca mimoriadne živo a tesno. Spôsobila to milá udalosť –
20. výročie založenia klubu, ktorého oslava pripadla práve na spomí-
naný deň.
 „Dvadsať rokov je vek, keď mladí ľudia začínajú naplno žiť. Ale
váš klub žije naplno už dávno,“ prihovoril sa k prítomným starosta 
mestskej časti Richard Frimmel. „Tešíme sa tomu, že sa stretáva-
te mimo svojich bytov a chodíte spolu na podujatia, na ktoré by ste 
sa sami možno ani nevybrali. Zároveň ďakujem za to, že váš klub 
využíva podanú ruku samosprávy.“ Ako povedal starosta, klub Zlatý 
dážď je jedným z tých, ktoré sú výkladnou skriňou klubovej činnosti 
seniorov v Novom Meste. Priestory, v ktorých funguje, nutne potre-
bujú opravy, jeho členov však ubezpečil, že sa už pripravujú.
 Tretí rok je na čele klubu niekdajšia učiteľka Eva Lieskovcová.
Vo vedení vystriedala Máriu Hlôškovú, ktorá v rámci oslavy zrekapi-
tulovala aktivity klubu v predchádzajúcich rokoch. Medzi stovkami 
podujatí figurujú návštevy v divadle, opere, návštevy výstav, zájaz-
dy po slovenských hradoch a zámkoch, do rodísk slávnych ľudí, na-
príklad Milana Rastislava Štefánika, Boženy Slančíkovej Timravy či 
Martina Kukučína, návštevy Múzea SNP v Banskej Bystrici, na Ná-
rodnom cintoríne v Martine, besedy so spisovateľmi, prednášky
na rôzne témy, hlavne zdravotnícke, výstavy prác členov klubu, oslavy 
Dňa matiek a mnohé ďalšie.
 Mária Hlôšková, Eva Lieskovcová i Anna Bergerová, ktorá priblíži-
la okolnosti vzniku klubu a jeho začiatky, poďakovali miestnej samo-
správe za pozornosť a pomoc, ktorú venuje seniorom. Bez nej by
si mnohé aktivity z finančného hľadiska nemohli dovoliť. Predo-
všetkým návštevy operných predstavení či muzikálov, ale aj rôzne 
zájazdy. Menovite poďakovali starostovi mestskej časti, vedúce-
mu oddelenia bytového a sociálnych služieb miestneho úradu Duša-
novi Jahelkovi, ako aj referentke tohto oddelenia Gabriele Stempelo-
vej.
 Slávnostný ráz popoludnia umocnila svojím vystúpením obľúbe-
ná speváčka Gréta Švercelová. V jej repertoári ani tentoraz nechý-
bali známe piesne Gejzu Dusíka či árie z Čardášovej princeznej,
ktoré rozochvievajú žilky v tele a u tých skôr narodených oživujú
spomienky na mladosť.

Spoluzakladateľka 

klubu Anna Berge-

rová (vľavo) úprimne 

poďakovala staros-

tovi mestskej časti 

Richardovi Frimme-

lovi (prvý sprava) 

za podporu, akú on 

osobne i miestna 

samospráva venuje 

novomestským se-

niorom.

Foto: Miloš Novák 

Súťaž Miss a Boy objavila nové talenty
 Dvadsaťštyri dievčat a chlapcov novomestských základných škôl
sa uchádzalo o titul Miss a Boy 2010 v rovnomennej súťaži, ktorá sa 
14. apríla konala v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Titul Miss si 
z nej odniesla siedmačka Kristína Galášová zo Základnej školy (ZŠ) 
na Jeséniovej ul. a titul Boy siedmak Julián Smoliga zo ZŠ na Ria-
zanskej.

  Uvedená súťaž nie je z radu tých, v ktorých jedným z hlavných kritérií 
je fyzická krása. Novomestská súťaž Miss a Boy takéto kritérium ne-
pozná. Uchádzači o titul sa v nej prezentujú tým, čo najlepšie vedia, 
pričom porotcovia hodnotia aj ich pohybovú kultúru a celkový prejav, 
vrátane jazykového.

 Voľná disciplína aj tentoraz ukázala, že novomestskí školáci majú 
širokú škálu záľub. Rovnako ako po iné roky v nej nechýbal spev, 
tanec, recitácia, gymnastika či hra na hudobné nástroje. No objavila
sa aj novinka – beatbox, teda vytváranie tónov, ktoré imitujú zvuk
bubna alebo perkusie iba ústami bez použitia hudobných nástro-
jov. Týmto umením sa blysol Julián Smoliga a zabodoval ním nielen
u publika, ale aj u poroty, ktorá prisúdila prvenstvo práve jemu.

 Porotu tvorili poslanci miestneho zastupiteľstva Silvia Ciuttiová, Jo-
zef Kuna, Patrick Lutter, vedúci novomestského školského úradu 
Vladimír Novák a riaditeľka Strediska kultúry na Vajnorskej Margi-
ta Krajačová. Výber najlepších vzhľadom na vyrovnanosť súťaže im
dala poriadne zabrať. Medzi dievčatami napokon prisúdili titul Kris-
tíne Galášovej. Oslovila ich nielen sympatickým zjavom, ale aj per-
fektným zvládnutím retro hitu Mercy z repertoáru waleskej speváčky 

Snímka zachytáva ocenených – (zľava) Martinu Mižúrovú (mimoriadna 

cena), Lauru Horváthovú (I. vicemiss), Kristínu Galášovú (Miss), Roma-

nu Prieložnú (II. vicemiss), Jakuba Cupáka (II. viceboy), Juliána Smoligu 

(Boy), Martina Garaja (I. viceboy) a Vidora Czafíka (mimoriadna cena).

nepozná žiadne jazykové bariéry. Nadšený potlesk v sále to potvrdil 
jednoznačne.

(ak)

Pokračovanie na strane 5
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Duffy, ktorý svojho času dobyl špičky hitparád temer po celom svete. 
Druhé miesto a titul prvej vicemiss získala Laura Horváthová, ktorá
sa prezentovala športovým aerobikom, titul druhej vicemiss sa ušiel 
Romane Prieložnej, ktorá vo voľnej disciplíne vsadila na disco a hip-
-hop. Obe dievčatá sú žiačkami deviateho ročníka ZŠ na ul. Za ka-
sárňou.

 Druhé miesto medzi chlapcami získal siedmak Martin Garaj zo ZŠ 
na Českej ul. Miluje spev, najmä pesničky Elánu a IMT Smile. Tento-
raz však vsadil na pesničku Mariána Čekovského Myslím, že môže 
byť, pričom pri speve sa sám sprevádzal na gitare. Tretia priečka sa 
ušla deviatakovi Jakubovi Cupákovi zo ZŠ na Cádrovej. Predviedol
sa ako skvelý gymnasta, no nečudo – tomuto krásnemu, ale náročné-
mu športu sa venuje už desať rokov.
 Šerpy víťazom odovzdal zástupca novomestského starostu Marián 
Vereš. V oboch kategóriách odovzdal aj mimoriadne ceny. Spomedzi 
dievčat ju získala deviatačka Martina Mižúrová zo ZŠ na Českej, spo-
medzi chlapcov ôsmak Vidor Czafík zo ZŠ na Cádrovej. Vicestarosta 
ocenil, že súťaž má z roka na rok vyššiu kvalitu, ako aj to, že vo voľnej 
disciplíne sa objavujú nové prvky.
 V sprievodnom programe účinkovala tanečná skupina BSG z Cen-
tra voľného času a mládeže v Rači, mažoretky z toho istého centra, 
ako aj hip-hopová skupina New Age pod vedením Pavla Daniela
z bratislavského Prievozu. V úlohe moderátora sa predstavil redaktor 
novomestskej televízie Lukáš Pinček.

Alžbeta Klesnilová

Súťaž Miss a Boy objavila nové talenty
Dokončenie zo strany 4

Takto sme jar a leto priniesli...
 Pred Kvetnou nedeľou, 23. marca popoludní, sme komponovaným 
a moderovaným veľkonočným zvykoslovným programom v živom 
vystúpení členov folklórneho súboru Dolina z Bratislavy, ako aj detí
zo školských družín či klubov pri ZŠ Česká, Za kasárňou a Riazanská 
symbolicky priniesli do priestorov Strediska kultúry Bratislava-Nové 
Mesto na Vajnorskej 21 a našej mestskej časti jar a otvorili dvere letu. 
Potom sme sa vydali s pestro vyzdobenými konármi letečka, lésolami, 
hore Vajnorskou ulicou, kde sme rozdávali jar okolostojacim aj idú-
cim občanom, až sme sa presunuli na Kuchajdu. Tam účinkujúci spo-
ločne vyzdobili veľký ker farebnými vajíčkami, kvetmi, retiazkami a 
stužkami a vytvorili tak veľké „kuchajdové letečko“.
 Na záver, za spontánneho spoločného asi 350-členného obradové-
ho spevu a tanca Kiselica kiselá sme symbolicky zahnali a vo vodách
Kuchajdy utopili Kiselicu – figurínu ženy znázorňujúcu zimu.
Teraz sa spoločne tešíme, že jar bude ako sa patrí, voňavá, a leto
teplé, lebo to tak má byť.

J. Dózsová

Dievčatá z folklórneho súboru Dolina zdobia farebnými vajíčkami a stu-

hami kuchajdové letečko – veľký ker na brehu jazera Kuchajda.

Foto: Miloš Novák

Vybíjaná – vysoká účasť, Račanky najpresnejšie
 Posledný marcový deň patrila Športová hala na Pionierskej diev-
čatám nar. 1. 1.1997 a mladším, ktorých sa tu kvôli známej športovej
hre, vybíjanej, zišla stovka v deviatich školských družstvách. Bolo tu 
ako v úli. Hralo sa na dvoch ihriskách v troch skupinách, rozhodovali 
učiteľky telesnej výchovy Dana Tichá (Sibírska), Daniela Cenká (Jesé-
niova), Anna Trstenská (Riazanská) a Silvia Kováčová (Teplická).
 Výsledky:
 1. miesto Gymnázium školských bratov (postupuje do Krajského kola)
 2. miesto Gymnázium Hubeného
 3. miesto ZŠ J. Pavla II.
Športové trofeje venoval Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.

Valéria Reháčková

Chorváti sa tešia Slovákom
 Slovenské AHOJ zaznievalo počas vlaňajšej turistickej sezóny
na chorvátskom Jadrane častejšie ako predtým. S potešením to kon-
štatoval veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku Tomislav Car 
v uvítacom prejave na Chorvátskom večere, ktorý sa 22. apríla konal
v bratislavskom hoteli Kyjev. Dodal, že Chorváti sa tešia slovenským 
hosťom, lebo bez nich by Jadran nemal svoju povestnú značku kvality 
a popularity.
 Chorvátsky večer, ktorý je považovaný za neoficiálny začiatok turis-
tickej sezóny v obľúbenej prímorskej krajine, sa konal už po štrnásty 
raz. Pripravilo ho Chorvátske turistické združenie spolu s chorvátskym 
veľvyslanectvom a rovnako ako po iné roky na ňom nechýbali známe 
osobnosti. Videli sme medzi nimi bývalého prezidenta SR Michala Ko-
váča, bývalého trénera hokejovej reprezentácie Jána Filca, kardioló-
ga Viliama Fischera, neurológa Pavla Traubnera, hokejovú legendu 
Jozefa Golonku či herca Mariána Geišberga. Pozvanie na večer pri-
jal aj novomestský starosta Richard Frimmel, ktorý sa netají tým, že
Chorvátsko mu učarovalo už pred rokmi. „Letné dovolenky tu trávim 15 
rokov, dokonca vždy na rovnakom mieste, na Makarskej riviére,“ hovorí 
starosta. „Niekto sa tomu bude možno čudovať, ale je to miesto, kde 
sa dobre cítim a o ktorom viem, že si tam odpočiniem. Tamojší ľudia
sú nám blízki mentalitou a veľmi rád sa s nimi stretávam.“
 Chorvátsko navštevujú turisti po celý rok. V minulom roku ich za-
znamenali bezmála 11 miliónov, z nich vyše 9,3 milióna zo zahraničia. 
Najviac turistov bolo z Nemecka – temer 1,6 milióna, za ním nasleduje 
Rakúsko s vyše 881-tisíc turistami a Česko s viac ako 607-tisíc návštev-
níkmi. Počet turistov zo Slovenska je vyčíslený na 306 741 a vlani ich 
bolo o dve percentá viac ako rok predtým.
 Turistických lákadiel v Chorvátsku stále pribúda. Rozmohol sa tu jach-
társky turizmus, vidiecka a horská turistika, pobyt na majákoch, v po-
sledných rokoch dostáva čoraz väčší priestor golf.
 Pohostinnosť Chorvátov a ich kuchárske umenie priblížili v hoteli Ky-
jev rôzne špeciality studenej i teplej kuchyne. Podávali sa napríklad 
istrijské cestoviny s hľuzovkami, slavónska šunka zapečená v chlebe, 
vukovarský rybací paprikáš na víne, záhrebské krémeše a iné dobro-
ty. O hudobnú časť večera sa postarala kapela Subrenum so sólistom 
Draženom Žankom, ktorá už 18 rokov reprezentuje umenie dubrovníc-
keho kraja. K úplnej dokonalosti chýbalo už len more.

(ak)

Účastníkov večera osobne vítal aj chorvátsky veľvyslanec Tomislav Car 

(tretí sprava). Medzi pozvanými bol i starosta Richard Frimmel s manžel-

kou.          Foto: Miloš Novák
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Šplhajú ako veveričky
 Mladá generácia má problém s prirodzeným pohybom, koordiná-
ciou, behom, rovnováhou a orientáciou v priestore – tvrdia odborníci.
Ako sú na tom žiaci novomestských základných škôl, to zaujímalo 
zriaďovateľa aj starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richarda 
Frimmela. Koncom roka 2009 sme oslovili riaditeľov Základných škôl
s materskými školami v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a učite-
ľov telesnej a športovej výchovy s návrhom zistiť zručnosť žiakov 5. a 
6. ročníkov v šplhu na tyči/lane.
 Cieľom iniciatívy novomestskej samosprávy je prispieť k všestran-
nému pohybovému a športovému rozvoju žiakov v rámci výučby teles-
nej výchovy, umožniť rozvoj prirodzených pohybových schopností, ob-
ratnosti, sily, rýchlosti a v neposlednom rade odvahy – to všetko šplh 
rozvíja. Dosiahnuť, aby sa naučili šplhať všetci žiaci, pričom cieľový čas 
nie je rozhodujúcim faktorom. 
 Táto disciplína je v niektorých profesiách a životných situáciách mi-
moriadne dôležitou pohybovou zručnosťou, ktorá môže rozhodnúť
o živote človeka (horolezectvo, hasičstvo a podobne). 
 Valéria Reháčková

ZŠ s MŠ Za kasárňou postupuje do krajského kola

NA VOLEJBALE DIEVČAT BOLO VESELO
Na obvodnom kole 18. marca 2010 v športovej hale na Pionierskej
sa zúčastnilo päť družstiev. 
Výsledky:
1. miesto ZŠ s MŠ Za kasárňou – postupuje do Krajského kola
2. miesto Gymnázium Hubeného, 3. miesto ZŠ Tbiliská
4. miesto ZŠ s MŠ Odborárska, 5. miesto ZŠ s MŠ Cádrova.
 (vr)

ODBORÁRSKA, RIAZANSKÁ A ZA KASÁRŇOU,
tri školy, v ktorých športovej gymnastike venujú osobitnú starostlivosť

 Dňa 19. marca ráno sa veľká i malá telocvičňa ZŠ s MŠ Za kasárňou 
zaplnila 80 chlapcami a dievčatami v športových úboroch a gymnastic-
kých dresoch. Konalo sa tu Obvodné kolo gymnastického štvorboja, sú-
ťaž 5-členných družstiev základných škôl. 
Vo všetkých disciplínach boli v jednotlivých kategóriách malé rozdiely
v náročnosti prvkov – prispôsobené vekovej kategórii detí.
Je pozitívne, že účasť oproti vlaňajšiemu roku stúpla z 9 na 14 družstiev 
(školy – Za kasárňou, Riazanská a Odborárska).
Rozhodovali: učiteľka ZŠ s MŠ Za kasárňou, trénerka športovej gymnas-
tiky Hana Mokošová a Monika Šišková zo sekcie gymnastiky SAŠŠ.

Celkové výsledky súťaže družstiev:
1. miesto: ZŠ s MŠ Za kasárňou (učiteľka TaŠV Hana Mokošová)
2. miesto: ZŠ s MŠ  Riazanská    (učiteľka TaŠV Anna Trstenská)
3. miesto: ZŠ s MŠ Odborárska  (učiteľka TaŠV Ľubica Kulifajová)

(vr) Gymnastický štvorboj – akrobacia, premet bokom

Oprášili slávu slovenského futbalu 
 Futbaloví fajnšmekri a predovšetkým fanúšikovia Slovana a Interu
si popoludní 21. marca v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. prišli
na svoje. Toto popoludnie bolo totiž vyhradené na stretnutie s osob-
nosťami, ktoré majú čo povedať k minulosti i prítomnosti slovenského 
futbalu. Záujem o ich spomienky, skúsenosti, postrehy a názory pritia-
hol na besedu viac ako sto členov novomestských klubov dôchodcov, 
ale nechýbala ani mladá generácia – tú zastupovali žiaci zo základných
škôl na Kalinčiakovej a Českej ulici.
 Legendárny športový komentátor Karol Polák sa ujal úlohy moderá-
tora a začal vskutku neobvykle: piesňou Futbal, ktorú naspieval s dets-
kým speváckym súborom Prešovčatá tesne po futbalových Majstrov-
stvách Európy v Belehrade v roku 1976, keď československý tím zís-
kal majstrovský titul. V zostave bolo deväť slovenských hráčov, medzi 
nimi aj Jozef Čapkovič, ktorého brat Ján, o pol hodinu mladšie dvojča,
prišiel na besedu medzi Novomešťanov. Na konte má 100 ligových gó-
lov, azda najviac, vtipne sa však hovorilo o tých dvoch, vďaka ktorým
slovanisti v roku 1969 postúpili do finále Pohára víťazov pohárov a
po triumfálnom víťazstve nad FC Barcelona pohár vyhrali. Trénerom
slovanistov bol v tom čase Michal Vičan a v jeho tíme bol i Peter Mut-
kovič, ktorý takisto prijal pozvanie na besedu. Nechýbal na nej ani troj-
násobný víťaz ankety o najlepšieho hráča Slovenska a súčasný generál-
ny manažér Slovana Dušan Tittel, bývalý úspešný hráč DAC Dunajská
Streda a ďalších futbalových klubov a súčasný tréner MFK Petržalka
Peter Fieber, mladý nádejný hráč Slovana, ktorý má korene v africkej re-
publike Togo Karim Guédé či niekdajší predseda Slovenského futbalo-
vého zväzu Milan Služanič, pracovník novomestského miestneho úradu.
 Spomienky na slávne futbalové medzníky sa prelínali s približovaním 
najbližších cieľov a želaní. K najväčším želaniam nepochybne patrí, aby 
tribúny štadiónov boli plné fanúšikov ako kedysi. Príčinu, že dnes čas-
to zívajú prázdnotou, vidí Karol Polák aj vo veľkej fluktuácii futbalistov 
i v tom, že kým naši najlepší hráči odchádzajú do zahraničia, ich ná-
hrada z radov zahraničných legionárov je často pochybnej kvality. Mi-
lan Služanič pripomenul, že kedysi v predzápasoch hrávali žiacke 
družstvá, a tak ľudia videli vyrastať futbalistov už odmalička, vytvárali
si k nim vzťah, brali ich ako svojich.
 Čo dal šport týmto osobnostiam?
 „Okrem zdravia všetko,“ položartom, polovážne konštatoval Ján Čap-
kovič.
 „Precestovali sme svet minimálne päťkrát, len škoda, že sme sa neučili 
jazyky,“ pridal sa Peter Mutkovič.
 „Futbal znamená krásne zážitky a dalo by sa o ňom hovoriť celé ho-
diny. Ale najlepšie je ho prežiť,“ povedal hlavne smerom k prítomnej 
mládeži Peter Fieber. Karol Polák zas chlapcov a dievčence vyzval,
aby trávili menej času pri počítačoch a viacej športovali.
 Stretnutie s úspešnými futbalistami zorganizovalo oddelenie bytové
a sociálnych služieb miestneho úradu na čele s jeho vedúcim Dušanom 
Jahelkom. Nechýbal na ňom ani starosta mestskej časti Richard Frim-
mel, v športovom svete známy tiež ako bývalý dlhoročný úspešný bas-
ketbalový tréner, a jeho zástupca Marián Vereš.
 „Je dobré, že takýmto spôsobom pripomíname významných špor-
tovcov, ktorí majú čo povedať mladým i starším,“ konštatoval na mar-
go podujatia starosta. „Mladých to možno podnieti k tomu, aby si zašli
na ihriská a športoviská, o čo sa snažíme aj v rámci našich škôl.“

(ak)
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
� V náruèí naozajstnej ženy hodinky idú, ale èas 
  stojí.

� Niektoré ženy zostávajú verné len našim 
  peòaženkám.

� Škoda, že žena, ktorá je schopná dať nám 
  všetko, je schopná nám aj všetko vziať.

� Krá¾ovná bez krá¾a a krá¾ovstva je krá¾ovná 
  krásy.

� Na niektorých ženách sú najcennejšie módne 
  doplnky.

� Neopila ho svojou krásou, ale lavórovicou.

� Vybrané slová mu zvykla zopakovať vždy, keï 
  sa vracal domov v dobrej nálade.

Aký bol marec v novomestskej knižnici
 Aj tohtoročný marec – Mesiac knihy bol pre knihovníkov jedným
z najnáročnejších, ale zároveň asi najobľúbenejších mesiacov v roku. 
V rámci neho Knižnica Bratislava-Nové Mesto pripravila pre svojich 
návštevníkov a čitateľov množstvo exkurzií, hodín informatickej a li-
terárnej výchovy, besied so spisovateľmi. 
  Vyvrcholením Mesiaca knihy je Týždeň slovenských knižníc (TSK), 
ktorý vždy v posledný marcový týždeň vyhlasuje Slovenská asociá-
cia knižníc (SAK). Zároveň SAK udeľuje cenu (SAKÁČIK) knižnici, kto-
rá výnimočne prispela k rozvoju slovenského knihovníctva. 
 Pri slávnostnom otvorení TSK získala tento rok Knižnica Bratisla-
va-Nové Mesto ocenenie SAK za Čin roka v spolupráci s verejnými
knižnicami Bratislavského samosprávneho kraja za publikáciu Čí-
tanie mládeže v Bratislavskom kraji. Rozsiahleho prieskumu sa zú-
častnili aj deti z novomestských škôl. 
 Ďalšou významnou aktivitou, do ktorej sa Knižnica Bratislava-Nové 
Mesto v rámci TSK zapojila, bol pokus o prekonanie celoslovenského 
rekordu v počte čítajúcich detí v spolupráci s Linkou detskej istoty 
pod záštitou UNICEF. Vo štvrtok 25. marca 2010 prekonali slovenské 
deti svoj rekord vo verejnom čítaní z predchádzajúceho roku. Ten-
toraz sa do čítania zapojilo 21 234 detí vo veku od 6 do 15 rokov. 
Bolo ich o 10 436 viac ako v roku 2009. Čítalo sa na 139 miestach
v 81 mestách Slovenska. 
 K prekonaniu rekordu čítaním prispeli aj deti z novomestských zá-
kladných škôl. V rovnaký deň – 25. marca sa konal u nás v knižnici 
aj štvrtý ročník spoločného podujatia verejných knižníc v Bratislave 
pod názvom Jarný maratón s knihou. Tohtoročná téma bola na motívy 
knihy Jána Uličianskeho – Malá princezná. Naša knižnica zvolila for-
mu zážitkového čítania na pracovisku na Jeséniovej ul., kde si príbeh 
Malej princeznej prišli vypočuť deti z tamojšej ZŠ. 
 Vyvrcholením TSK je nesporne nádherné podujatie, ktoré si pomaly, 
ale iste získava obľubu v mnohých krajinách Európy – Noc s Ander-
senom. Každá noc má svoju tému a svoju neopakovateľnú atmosfé-
ru, ku ktorej v neposlednom rade prispievajú pozvaní hostia. Tá naša 
bola pre rok 2010 aktuálne Olympijská. Olympijský oheň nám na úvod 
večera zapálil zástupca starostu Nového Mesta Marián Vereš. Pribu-
dol nám už tretí Andersenov zázračný rozprávkový strom, ktorý deťom 
tento rok darovala Katarína Kullová. Spoločne s hosťami sme obra-
li bohatú úrodu cukríkov, ktoré zarodili stromy z predchádzajúcich 
nocí a dozvedeli sme sa, čo všetko stromy potrebujú, aby boli zdravé
a krásne. (Tie rozprávkové predovšetkým veľa nových rozprávkových 
kníh, ktoré si deti budú čítať.)
 Vyvrcholením našich nočných olympijských hier bola návšteva
známej hokejovej legendy Jozefa Golonku, ktorý deti zaujal nielen 
rozprávaním športových zážitkov. Obrovské nadšenie v deťoch vzbu-
dil zápas v stolnom hokeji. Majster sa nezaprel: Sám proti presile 
dvadsiatich vyhral 2:0. Napokon do neskorých nočných, či skôr sko-
rých ranných hodín nasledovali hry, súťaže, nahrávanie rozhovorov
so športovým redaktorom, čítanie a rozprávanie. Najvytrvalejší za-
spávali až nad ránom. My knihovníci ešte dospávame. Trocha si 
vydýchneme, ale už teraz vieme, aká bude naša Noc v roku 2011.
Je to veľké tajomstvo. Jediný, kto by ho mohol prezradiť, je náš utára-
ný maskot Knihomil. Ten však väčšinou cez deň spí a knižnica bude
v noci otvorená znova až o rok. 

Jana Vozníková

O b ľ ú b e n ú  N o c

s Andersenom spes-

trilo i stretnutie s ho-

kejovou legendou 

Jozefom Golonkom. 

Po besede si s deťmi 

zahral stolný hokej.

Foto: Jana Vozníková

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE BRATISLAVA IIICENTRUM VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE BRATISLAVA III

MESTSKÁ ORGANIZÁCIA SRZ  BRATISLAVA IIIMESTSKÁ ORGANIZÁCIA SRZ  BRATISLAVA III

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTOMIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

pozýva
deti na Malé jazero Vajnory I. na podujatie

Rybárska súťaž detí
Dátum konania: 1. 5. 2010
Čas konania: 8.00 h – 12.00 h
Prihlášky a prezentácia: 7.30 h

Kategórie do 6 rokov lov na bič 
  od 6 rokov do 10 rokov lov na jednu udicu s navijakom
  od 10 rokov do 14 rokov lov na jednu udicu s navijakom
  (chlapci a dievčatá súťažia zvlášť)

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
S príchodom jarného obdobia sa každoročne vytvárajú vplyvom tep-
lého a slnečného počasia priaznivé podmienky pre vznik a šírenie po-
žiarov v prírode, keď nová vegetácia sa začína len rozvíjať a vysušené
zostatky minuloročnej trávy, lístia a ihličia predstavujú ľahko horľavý
súbor. Ak sa vznieti, vznikne požiar, ktorý vplyvom vetra sa môže rýchle 
rozšíriť a zachvátiť veľké lesné plochy.
Jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho sucha a teplého počasia je
z hľadiska ochrany pred požiarmi kritické a považuje sa za čas zvýše-
ného nebezpečenstva vzniku požiarov.
Zo štatistických údajov požiarovosti vyplýva, že v roku 2009 bolo za-
znamenaných 339 požiarov, ktoré spôsobili priame škody v celkovej 
výške 701 728, – eur.
Častou príčinou vzniku požiaru je zakladanie ohňa v prírode. Pretrvá-
va aj riziko vzniku lesných požiarov v dôsledku častého porušovania
predpisov na ochranu pred požiarmi, ktoré spočíva vo vypaľovaní po-
rastov a spaľovaní rastlinného odpadu v záhradách a vo vinohradoch, 
odkiaľ sa môže oheň rýchlo rozšíriť na veľkú plochu lesného porastu.
Na príprave a realizácii protipožiarnych opatrení zameraných na ochra-
nu lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetci zainteresovaní, a to 
vlastníci, správcovia a návštevníci lesa. V súvislosti so zdolávaním 
požiaru je každý občan povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na za-
medzenie šírenia ohňa a poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej 
ochrany na výzvu veliteľa zásahu a vykonať svoju činnosť zameranú
na likvidáciu požiaru v zmysle ich pokynov a usmernení.
Správca lesa najmä pri vyústení poľných ciest do lesa vyznačuje ta-
buľami príslušné nebezpečenstvo a dáva návštevníkom lesa pokyny,
ako sa majú v lese správať.

R. Müllerová
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15:3 Virtuálny počítač už slúži žiakom
 Novú učebňu informatiky vybavenú najmodernejšou technológiou 
otvorili v piatok 9. apríla v Základnej škole s materskou školou na ul.
Za kasárňou. Pásku na nej slávnostne prestrihol starosta mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel.
 Učebňa bola vytvorená na princípe virtualizácie na báze hypervi-
sorov, ktorý každému žiakovi umožňuje pracovať na vlastnom virtuál-
nom počítači. Preto tento projekt dostal názov Virtuálny počítač pre kaž-
dého žiaka.
 Škola má v súčasnosti 721 žiakov a od nového školského roka, keď 
sa otvorí päť prvých tried, ich bude mať zhruba osemsto. Informatika
sa vyučuje už od druhého ročníka, v rozvrhu sú dve hodiny týždenne.
V takejto situácii je veľmi výhodné, že každý žiak má svoj vlastný ope-
račný priestor, do ktorého môže kedykoľvek vstupovať a počítače ne-
treba reinštalovať.
 Na uskutočnení projektu škola spolupracovala s Rodičovským zdru-
žením pri ZŠ a spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, ktorá dodala
potrebné vybavenie – server, 15 monitorov a rovnaký počet tzv. ten-
kých klientov. Ako informovala členka výboru Rodičovského združenia
Andrea Vítková, novú techniku nakúpili z rozpočtu združenia, do kto-
rého rodičia prispievajú aj dvoma percentami zo svojich daní z príjmov 
a partnerská firma ju dodala so zľavou.
 Generálny riaditeľ Hewlett-Packard Slovakia Martin Kubala pri otvá-
raní novej učebne vyjadril úprimnú radosť, že firma sa mohla zúčastniť 
na projekte, ktorý sprístupnil žiakom špičkovú technológiu.
 Z uskutočnenia projektu sa teší aj starosta Richard Frimmel. „Sme 
pyšní na to, že takáto trieda sa otvorila práve v našej mestskej časti
a v škole, ktorá je jednou zo škôl určujúcich kvalitu školstva v Bratis-
lave,“ povedal. Starosta pokladá za dôležité, že deti sa oboznamujú
s najnovšou technikou. Preto dúfa, že aj vďaka tomu si škola zachová 
pozíciu vlajkovej lode nielen v našej mestskej časti, ale v celej Bratis-
lave.

(ak)

EURÓPA V ŠKOLE – žiaci mestskej časti 
uspeli aj v celoslovenskom kole

EURÓPA V ŠKOLE (EvŠ) je medzinárodný projekt spojený so súťažou 
určený deťom a mládeži vo veku 6 – 19 rokov. Projekt sa organizuje
v 36 krajinách Európy pod záštitou medzinárodných organizácií. Je
nástrojom proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimen-
zie do procesu vzdelávania a výchovy k občianstvu.
V Základnej škole na Odborárskej ulici 2 sa každoročne uskutočňuje 
okresné kolo výtvarnej súťaže, ktorá je súčasťou projektu. Zúčastňujú 
sa ho deti zo základných škôl v Novom Meste, Rači a Vajnoroch. Téma 
tohto ročníka znela: Môže existovať ostrov blahobytu v mori chudoby? 
Sme na jednej lodi. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl v troch 
kategóriách s počtom 84 súťažiacich detí. Slávnostné vyhodnotenie
súťaže spojené s výstavou sa konalo pod záštitou starostu mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Richarda Frimmela v Stredisku kultú-
ry na Vajnorskej ulici. Ocenené práce žiakov postúpili do celosloven-
ského kola, v ktorom nezostali bez povšimnutia.

V celoslovenskom kole literárnej a výtvarnej časti uspel Erik Lu-
kan pod vedením učiteľky J. Danekovej a Alicka Štefanková pod 
vedením učiteľky D. Šafárikovej. Obaja úspešní žiaci sú zo Základ-
nej školy s materskou školou Odborárska 2. K úspechu im srdeč-
ne blahoželáme a prajeme im veľa tvorivých síl.

Ľubica Daneková

Erik Lukan, ZŠ s MŠ

Odborárska 2.

Súťaž v prednese poézie a prózy – regionálne kolo
 Dňa 9. apríla 2010 sa uskutočnilo okresné (regionálne) kolo súťaže 
v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sme
si pripomenuli už 56. ročník tejto tradičnej súťaže.
Okresné kolo sa konalo pod záštitou Miestneho úradu Bratislava-Nové 
Mesto a Centra voľného času so sídlom v MČ Rača. Celkovú organizá-
ciu, priestory, občerstvenie pre odbornú porotu, súťažiacich a sprevá-
dzajúcich učiteľov poskytla ZŠ s MŠ na Cádrovej ulici 23.
 Konečný počet zapojených škôl stúpol tento rok na 17. Do súťaže
sa zapojili školy nielen z mestskej časti Nové Mesto, ale pozvanie prijali 
i školy z mestských častí Rača a Vajnory.
 Počet súťažiacich sa v tomto roku vyšplhal na krásnych 75.

 Zuzana Olejková, predsedníčka odbornej poroty

Matematika už nie je strašiakom
hovorí ocenená učiteľka Milena Partelová

 Tohtoročný Deň učiteľov priniesol pre novomest-
ské školstvo milé prekvapenie. Medzi pedagógmi, 
ktorých prácu pri tejto príležitosti ocenil podpred-
seda vlády a minister školstva Slovenskej republiky 
Ján Mikolaj, bola totiž i riaditeľka Základnej školy
s materskou školou na Sibírskej ul. Milena Partelová. 
Na slávnostnom stretnutí jej minister odovzdal Ďa-
kovný list za dlhoročnú tvorivú pedagogickú a ria-
diacu činnosť a prácu s talentovanými žiakmi v ob-

lasti matematiky s celoštátnou pôsobnosťou.
 „Je to dobrý pocit, keď si niekto všimne vašu prácu a toto ocenenie 
si veľmi vážim,“ vyznala sa zo svojich pocitov. „Zároveň ho pokladám 
za ocenenie všetkých učiteľov, ktorí sa venujú príprave žiakov na rôz-
ne súťaže, a nemusí to byť len v matematike.“
 Medzi učiteľmi matematiky sa však Milena Partelová stala pojmom. 
Už v polovici 90. rokov, po 15-ročnej pedagogickej praxi, sa stala 
okresnou metodičkou pre vyučovanie matematiky v okrese Bratislava 
V, neskôr, keď prešla na ZŠ na Sibírskej ul., sa stala okresnou me-
todičkou v treťom bratislavskom okrese, v súčasnosti je metodičkou
pre matematiku a informatiku v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Od roku 2000 je predsedníčkou celoštátnej odbornej komisie Pyta-
goriády, medzitým sa stala i členkou Koordinačnej rady súťaží Slo-
venskej republiky menovanej ministrom školstva.
 „Nové Mesto je asi jediná mestská časť v Bratislave, ktorá si za-
chovala metodikov pre jednotlivé predmety,“ hovorí M. Partelová. „Je 
to veľmi významné najmä teraz, keď sa v školstve objavuje množ-
stvo nových vecí, na druhej strane však ešte nie sú k dispozícii nové 

učebnice, a tak vyučovanie je aj na tvorivosti učiteľa. Ako metodička
pre matematiku sa snažím, aby učitelia ozvláštnili svoje vyučovacie
hodiny. Matematika bola kedysi strašiakom, ale dnes, aj vďaka vhod-
ným metodickým postupom, to tak nie je. Totiž učiteľ nemusí byť vedec 
– dôležité je, ako matematiku podá deťom, aby ich oslovila.“
 Predsedami celoštátnych odborných komisií v rámci školstva býva-
jú spravidla vysokoškolskí pedagógovia. Milena Partelová ako jediná 
pôsobí na základnej škole. A pokiaľ ide o Pytagoriádu, bola na čele 
tímu nadšencov, ktorí túto súťaž svojho času zachránili pred zánikom
a opätovne, takpovediac, postavili na nohy.
 „Pytagoriádu majú deti rady,“ dáva nazrieť do jej zákulisia. „Lebo 
úspech v tejto súťaži závisí nielen od správnych riešení, ale aj od toho, 
ako rýchlo deti pracujú, čím môžu získať cenné bonusy. Tento rok 
máme do celoslovenského kola prihlásených 1500 detí, no vybrať mô-
žeme len súťažiacich, ktorí v obvodných kolách získali najvyšší počet 
bodov.“
 Učiteľstvo pokladá za poslanie. „Kto ho nemá rád, nemôže mať ani 
úspechy,“ vysvetľuje. A v súvislosti s plánmi do budúcnosti dodáva: 
„Mojou srdcovou záležitosťou je naša škola. Záleží mi na jej mene,
preto jej rada dám kus zo seba, aj z osobného voľna. Toto sú veci,
ktoré musí robiť človek s láskou.“

Alžbeta Klesnilová
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Dedenie zo zákona

Právnu poradňu pripravil poslanec miestneho zastupi-

teľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

JUDr. Tomáš Korček  

Prax ukazuje, že poručitelia (zosnulí) vo väčšine prípadov nezanechá-
vajú závet a z tohto dôvodu dediči dedia zo zákona. Občiansky zákon-
ník pozná 4 skupiny dedičov. Princíp je taký, že nasledujúca skupina 
dedičov (druhá a ďalšia) prichádza do úvahy len vtedy, ak sa samo-
statne nededí v predchádzajúcej dedičskej skupine.
 Do prvej skupiny dedičov patrí manžel/ka poručiteľa a deti poru-
čiteľa. V takomto prípade však dôjde najprv k vysporiadaniu bezpo-
dielového spoluvlastníctva manželov a dedí sa len tá časť spoločného 
majetku, ktorá patrila zosnulému manželovi. V tejto skupine dedí man-
želka a deti poručiteľa rovným dielom. Zákon hovorí o „deťoch“, čím
sa rozumejú tak deti manželské, mimomanželské, ako aj osvojenci 
poručiteľa. V tejto skupine dedia však aj vnuci poručiteľa, a to naprí-
klad v prípade, že dieťa poručiteľa v čase dedenia už nežilo, ale žili 
jeho deti – teda poručiteľovi vnuci. Tí dedia podiel na dedičstve, ktorý 
by prináležal ich zosnulému rodičovi. V prípade, že manžel (z akého-
koľvek dôvodu) v tejto skupine nededí, tak celé dedičstvo môžu na-
dobudnúť samostatne deti poručiteľa, resp. ich potomkovia. Ale ak
v prvej skupine je iba manžel/ka a nie aj deti poručiteľa, tak nastupuje 
druhá skupina dedičov.
 Do druhej skupiny dedičov patrí manžel/ka poručiteľa, rodičia po-
ručiteľa a tzv. spolužijúce osoby (osoby, ktoré žili s poručiteľom najme-
nej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti 
a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli 
odkázaní výživou na poručiteľa). V tejto skupine dedia dediči rovným 
dielom, manžel/ka poručiteľa však vždy najmenej polovicu dedičstva. 
Ak je v tejto skupine len manžel/ka a nie aj rodičia poručiteľa, resp. aj 
spolužijúce osoby, môže manžel samostatne zdediť celý majetok. Sa-
mostatným dedičom v druhej skupine môže byť aj hociktorý z rodičov 
poručiteľa. Na druhej strane, ak existujú len spolužijúce osoby, tieto
už v druhej skupine nemôžu samostatne dediť a nastupuje tretia sku-
pina dedičov.
 Do tretej skupiny dedičov patria súrodenci poručiteľa a tieto tzv. 
spolužijúce osoby. Dedia dedičstvo rovným dielom. Ak v tejto skupine 
nie sú poručiteľovi súrodenci, tak na ich miesto nastupujú ich deti, teda 
synovci a netere poručiteľa. Na rozdiel od predchádzajúcich dedič-
ských skupín, môžu všetci dediči tretej skupiny dediť aj samostatne, 
teda dedičstvo sa už potom nedelí v ďalšej skupine dedičov.
 Do štvrtej skupiny dedičov sa zaraďujú prarodičia poručiteľa (teda 
starí rodičia poručiteľa). Ak nededí žiaden z prarodičov poručiteľa, de-
dia rovnakým dielom ich deti, t. j. strýkovia a tety poručiteľa.

Na záver by som rád upozornil, že podľa § 462 Občianskeho zákonní-
ka „dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu“.

MAJSTER ŠPORTU 30 rokov verný športovaniu
mládeže v Novom Meste – Jozef MATHIAS

Žijú medzi nami

 Športovú halu na Pionierskej si nikto znalý pomerov 

v tomto športovom stánku nepredstaví bez jej vedú-

ceho, Jozefa Mathiasa. Rozvážneho, usmievavého 

organizátora športových súťaží, turnajov a krúžkov pre 

mládež. Málokto však vie, že Jozefovi Mathiasovi bol 

za dosiahnuté športové výkony v roku 1973 udelený 

titul majster športu. V treťom okrese začína už svoju 

tridsiatu prvú sezónu, a to sa dá charakterizovať ako 

vernosť profesionálnej práci.

� Prečo ste sa rozhodli pre prácu s deťmi a čo vás pri nej drží?
� Aj vďaka vlastným skúsenostiam som si uvedomil, že bez športu ne-
môže byť život človeka  plnohodnotný, harmonický, zdravý. Je mimo-
riadne dôležité, aké základy, zvyklosti, pohybové návyky či denný režim 
získate v detstve. Dôležitá je podpora, vzťah rodičov k svojmu dieťaťu, 
prístup učiteľov, trénerov. To ovplyvní každého na celý život. Nie nadar-
mo sa hovorí „Čo sa v detstve naučíš, v starobe akoby si našiel“. A to
sa týka nielen vedomostí, vzdelania, kultúry, správania, ale aj pravi-
delnej pohybovej aktivity. Lebo funkcia si tvorí orgán, cvičenie posil-
ňuje svaly a treba si uvedomiť, že aj srdce je sval, ktorý „pumpuje“ krv
do celého tela. Jeho význam poznáme všetci. Rozhodol som sa, že 
sa tiež trochu pričiním, aby deti, ktoré športovať chcú, mali k tomu vy-
tvorené podmienky. A tak som v r. 1979 nastúpil do Obvodného domu 
pionierov a mládeže na Kolibe „Na Rychte“. Šport sme v tom čase or-
ganizovali na rôznych miestach: v lesoparku turistiku, streľbu zo vzdu-
chovky, v malej športovej hale na Kolibe a vo „Valčíku“ na Podkolibskej 
stolný tenis a v školách Česká, Riazanská a Karpatská halový futbal. 
Keď sa v roku 1983 Centrum voľného času detí a mládeže  presťahovalo 
na Hlinickú do Rače (Krasňan) a otváralo sa vysunuté pracovisko Špor-
tová hala na Pionierskej, ani ma nenapadlo, že by som mal robiť niečo 
iné. Okrem bežných športových aktivít, krúžkov a súťaží  sme v čase 
prázdnin 15 rokov organizovali pre mládež veľmi pútavé splavy Hrona
z Medokýša do Kováčova. Dnes sa v júli venujeme prímestskej rekre-
ácii detí – niekoľko turnusov v lodenici na Zlatých pieskoch. Dôvodom 
zmeny je finančná náročnosť vodáckeho športu, doprava, zabezpe-
čenie lodí a táboriska. 

� Počas Vianočného turnaja v minifutbale 2009 (HNM 1-2/2010) sa 
spomínali úspešní futbalisti, ktorí tu kedysi hrávali, Peter Dubovský, 
Vladimír Kinder, Martin Dobrotka a ďalší. Dala sa predvídať ich športová 
budúcnosť, bol ich talent taký zreteľný?
� Martin Dobrotka tu chodil do škôlky na Šuňavcovu, potom do zá-
kladnej školy na Sibírsku. Videli sme, že je talentovaný. Futbalových 
trénerov upozorňujeme na pohybovo nadaných chlapcov. Dobrotkov 
neskorší tréner bol Igor Bôbik, tréner slovenskej futbalovej reprezen-
tácie do 17 rokov. Tak isto pozývame na súťaže trénerov basketbalu, 
volejbalu, je na nich, či prídu a objavia talenty pre svoj šport. 

� Aký je rozdiel medzi dnešnými deťmi a tými pred 30 rokmi?
� Kedysi boli disciplinovanejšie, nemali toľko možností, príležitostí.
Kto nešportoval, bol na ulici. Dnes pozrieš na mladého športovca krivo 
a prestane chodiť na tréningy. Skúša jeden šport, druhý, tretí. Odradia 
ho maličkosti, väčšia záťaž. Aj tu však česť výnimkám. Dnes je to nároč-
né po všetkých stránkach. Nezastupiteľná je najmä morálna a finančná 
podpora rodičov.

� Aké možnosti športovania ponúkate v športovej hale v súčasnosti?
� Hala je plne využívaná. Sám vediem minimálne 2-krát týždenne
krúžky futbalu, pre mládež je tu krúžok bedmintonu, volejbalu, florbalu, 
tréningy tu majú športové kluby Slovan, ŠKP, je možné si halu na špor-
tové aktivity napr. zamestnancov prenajať.

� Čo hala potrebuje najviac?
� Financie na rekonštrukciu, modernizáciu a doplnenie športového 
náradia a náčinia, aby spĺňala kritériá dnešnej doby. Kvôli deťom ve-
rím, že sa potrebné peniaze nájdu. Veď postupových súťaží sa zúčastní
ročne približne 1500 žiakov a nepravidelnej činnosti viac ako 4000 
športovcov.

� Ako sa vám spolupracuje s kolegami, spoluorganizátormi podujatí, 
nájomcami?

� Veľmi dobre. Najmä s učiteľmi telesnej výchovy a s novomestským 
miestnym úradom. Nemôžem vyzdvihnúť jedného, lebo všetci sú 
mimoriadne aktívni, výborne spolupracujú, vedia deti na súťaže kva-
litne pripraviť, stoja pri nich a povzbudzujú ich počas celého turnaja. 
Snáď spomeniem len tých, s ktorými spolupracujem najdlhšie – Duša-
na Nogu, Ľubicu Kulifajovú, Ivana Halušku a nedá mi nespomenúť aj
bývalého telocvikára Emila Brčáka z Riazanskej, pretože vzájomné
zápasy Riazanská – Česká bývali zážitkovým derby.

� V mestskej časti Nové Mesto pôsobíte aj ako externý metodik teles-
nej výchovy pre základné školy. Celý život venujete športovaniu škol-
skej mládeže. Neľutujete svoju voľbu spred 30 rokov?
� V žiadnom prípade. Mal som rôzne ponuky, z rôznych oblastí. Ale
v tejto časti Bratislavy som vyrastal, mám profesionálnu serióznu spo-
luprácu so všetkými, s ktorými prichádzam do styku, perfektný kolek-
tív, a v práci s deťmi vidím celoživotný zmysel. Budem rád, ak raz aj
po mne príde do športovej haly na Pionierskej všestranný športovec,
ktorý bude vedieť obetovať pre mladú generáciu aj časť svojho voľného 
času. 

Zhovárala sa: Valéria Reháčková
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Historická električka oživila spomienky
 Po štyri dni sa historická električka vydala na trasu z Nového Mesta
do Dúbravky a späť a po každý raz boli jej pasažiermi členovia novomest-
ských klubov dôchodcov.
 Ako prví si v pondelok 19. apríla vychutnali jazdu starou zreštaurova-
nou hrkotalkou dámy a páni z klubov na Športovej a Račianskej ulici, 
ku ktorým sa pridalo aj zopár seniorov z Jeséniovej. Na zastávke blízko  
klubu Zlatý dážď na Račianskej ulici sa ich zišlo temer 60. Zdalo sa, že 
v električke s dvoma vozňami sa ani nepomestia, ale napokon sa našlo 
miestečko pre každého, aj pre vicestarostu Mariána Vereša, ktorý sa pri-
dal neskôr.
 Jazda oživovala spomienky, vyplavovala na povrch príhody z minulos-
ti. Napríklad príhodu, ako raz rozjarení študenti naskakovali do otvore-
nej električky, pričom narazili do vystupujúcej ženičky z vidieka s nošou
na chrbte. Tá stratila rovnováhu a všetko, čo mala v noši, sa odrazu ocitlo 
na zemi. Študenti sa na tom zabávali, ale žene do smiechu nebolo.
 Tí, čo už dávnejšie nemali dôvod ísť ďalej, ako do centra mesta, so zá-
ujmom sledovali, ako sa v poslednom čase zmenilo dunajské nábrežie, 
akými zmenami prešla Karlova Ves i Dúbravka, čo všetko sa tu posta-
vilo.
  Zastávka pred dúbravským Domom kultúry bola pre účastníkov jazdy 
konečná. Tu ich však čakalo prekvapenie – privítal ich starosta Dúb-
ravky Ján Sandtner a ďalší predstavitelia tamojšieho miestneho úradu. 
V Dome kultúry ich už čakal seniorský spevácky súbor Dúbravanka, 
ktorý vedie Magdaléna Chomová a občerstvenie v podobe chutných 
pagáčikov a lahodného vína. Radosť zo srdečného privítania mal i sta-
rosta Nového Mesta Richard Frimmel. Výbornú atmosféru, ktorá sa
tu za malú chvíľu vytvorila, poňali obaja starostovia ako možný začia-
tok budúcich kontaktov medzi novomestskými a dúbravskými klubmi
dôchodcov. „A ak budú mať dôchodcovia z Dúbravky chuť previezť sa 
našou lanovkou, ponúkame im bezplatnú jazdu,“ povedal starosta Ri-
chard Frimmel.
  Pred spiatočnou cestou vedúci oddelenia bytového a sociálnych vecí 
novomestského miestneho úradu Dušan Jahelka vypriadol odkiaľsi mech 
plný sladkých makových rožkov, ktoré dobrú náladu ešte vystupňovali.
A tak cestou späť sa električkou ozýval i spev.
  V nasledujúcich troch dňoch sa historickou električkou previezli záujem-
covia z ostatných klubov dôchodcov.

(ak)

N o v o m e š ť a n o v

na pôde Dúbravky 

privítal jej starosta 

Ján Sandtner (vľavo).

    Foto: Miloš Novák

STaRZ má nové sídlo
 Nad výučbovým bazénom plavárne na Pasienkoch vyrástli za krátky 
čas dve nové poschodia, ktoré sú novým sídlom mestskej organizácie 
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Slávnostne
ich otvoril primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský 22. apríla.
 Administratívne priestory STaRZ-u sa predtým nachádzali v budove 
Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Tá je však teraz v rekonštrukcii, a
tak bolo treba vyriešiť ich budúce umiestnenie. Primátor vo svojom prí-
hovore priznal, že škrípal zubami, keď zistil, že to bude stáť vyše 900-tisíc 
eur, ale potom si uvedomil, čo všetko STaRZ pre toto mesto a jeho oby-
vateľov robí a výstavbu nových priestorov podporil.
 Zástupca starostu bratislavského Nového Mesta Marián Vereš vyslovil 
potešenie nad tým, že nadstavbou tunajší areál získal nový mestotvorný 
prvok. Dodal, že stavba bola bezproblémová, neboli na ňu žiadne sťaž-
nosti.
 Riaditeľ STaRZ-u Jozef Chynoranský vyzdvihol pri tejto príležitosti, že 
vedenie hlavného mesta podporuje športové aktivity a na adresu starostu 
Nového Mesta Richarda Frimmela vyslovil poďakovanie, že pri nadstavbe 
dokázali nájsť spoločnú reč.
 Projekt nadstavby, ktorá s pôvodným objektom tvorí kompaktnú časť, 
bol záležitosťou projektovej organizácie MAX-ART, zhotoviteľom stavby 
sa stala spoločnosť APS Alkom.

(ak)

Flóra bola opäť svetová 
 Výstava Flóra Bratislava, ktorá sa konala už po 31. raz, mala aj ten-
toraz punc svetovosti. Prispela k tomu firma Florigene z austrálskej 
Bundoory, ktorá ako jediná konkurovala vystavovateľom z európskych
krajín, vrátane Slovenska. Všetkých vystavovateľov dovedna bolo 150.
Zahraničných bolo 28 a z nich viac ako polovica - 15 z Česka, zvyšok 
tvorili vystavovatelia z Maďarska, Poľska, Nemecka, Talianska, Rakúska
a už spomínanej Austrálie. Z tejto krajiny pochádza i Kvet Flóry – grevil-
lea.
 Výstavu, ktorej dejiskom bolo i tentoraz Výstavné a kongresové cen-
trum EXPO Incheba, otvoril primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.
Návštevníkov z Nového Mesta sme tu však stretli už pred „štartom“.
Napríklad členky Klubu dôchodcov na Jeséniovej ulici. „Prišlo nás 25,“
spresnila vedúca klubu Anna Čúzyová. Ona sama si vraj prišla sem
popásť oči na krásnych expozíciách a po inšpiráciu, ktorú by chcela
využiť pri tradičnej jesennej výstave kvetov, ovocia a zeleniny v klube
na Kolibe. Inšpiráciu tu hľadala aj jej klubová kolegyňa Lýdia Hacajová,
veľká záhradkárka. Elena Ursínyová, ktorá má povesť záhradkárskeho
mága, sa zas na Flóru vybrala, aby si tu zaobstarala napríklad gotu-
kolu. „Je niečo ako indický ženšen a rastie pod Himalájami,“ priblížila
exotické čudo. „Rada by som si tiež kúpila yoagulan, rastlinu kmeňa
Hunzov žijúceho pod Himalájami, ktorá je tiež obdobou ženšenu, a ešte
kríčkové ríbezle.“ K tým, ktorí sem prišli predovšetkým pokochať sa
pohľadom na expozície vytvorené s obdivuhodnou fantáziou, patrila
aj vedúca Klubu dôchodcov na Športovej ulici Jolana Zvarová a jej
manžel. Všetci členovia novomestských klubov dôchodcov však mali 
vďaka organizátorovi výstavy – firme Kulla – vstup zdarma.
 Výstava sa konala od 22. do 25. apríla. Večer prvého dňa bol venovaný
vyhlasovaniu výsledkov súťaží a oceňovaniu najkrajších expozícií. Tým 
bolo udelených 13 cien. Čestnú cenu starostu mestskej časti Bratisla-
va-Nové Mesto získala expozícia Agro Brno – Tuřany, a.s. Predstaviteľ-
ke tejto spoločnosti ju odovzdal novomestský vicestarosta Marián Vereš.

(ak)

Čestnú cenu novomestského starostu získala expozícia českej spoloč-

nosti Agro Brno – Tuřany, a.s.                Foto: J. Soth

Na výstave sa bolo naozaj na čo pozerať.

Foto: M. Novák
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Bratislavská teplárenská, a.s. ako najväčší dodá-
vateľ tepla pre Bratislavu v roku 2009 dodala 
svojim odberateľom v rámci Bratislavy v dvoch 
sústavách centrálneho zásobovania teplom spolu 
1 007 GWh (3 625 TJ) tepla. Uvedený výsledok 
ju neustále zaraďuje k stabilným lídrom na trhu
s teplom nielen v rámci mesta, ale aj v celosloven-
skom meradle.
Platná regulačná politika prijatá pre obdobie ro-
kov 2009 - 2011 ukladá povinnosť regulovaným 
subjektom t.j. teplárňam vyúčtovať skutočné ná-
klady na dodávku tepla odberateľom až po skon-
čení tohto obdobia v termíne do 31. marca 2012. 
Bratislavská teplárenská, a.s. prijala rozhodnutie 
zúčtovať odberateľom finančné náklady vynalo-
žené za teplo a vrátiť rozdiely podľa skutočných 
nákladov už po uplynutí prvého regulačného roka 
2009, to znamená v mesiacoch apríl máj.
Zníženie celkovej výslednej ceny tepla predsta-
vuje v priemere cca 15 %. Jej výška je závislá 
od kategórie odberateľa a vrátený objem od vý-
sledných skutočných nákladov. Finančný objem, 
ktorý spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s.
vrátila svojim odberateľom je 13 miliónov EUR. 
Uvedené zníženie nákladov oproti očakávaným 
bolo spôsobené jednak znížením cien hlavnej 
palivovej zložky a tou je zemný plyn, jednak ma-
ximálnou snahou spoločnosti o zefektívnenie, ra-
cionalizáciu a skvalitnenie výroby a distribúcie 
tepla a teplej vody.

S tým sa spája prirodzene aj úspora plánovaných 
nákladov bez akéhokoľvek vplyvu na kvalitu a 
rozsah dodávok tepla. 
Bratislavská teplárenská, a. s. dokázala aj napriek 
dlhodobo najnižším cenám tepla v rámci mesta 
dosiahnuť uvedenými opatreniami ďalšie výraz-
né zníženie nákladov a priniesť svojim zákazní-
kom dodatočný benefit v podobe úspory v jednej 
z najväčších nákladových položiek v rozpočtoch 
domácností i firiem - spotreby energií. 

Vážení spotrebitelia, v priebehu mesiaca máj Vám 
budú doručené vyúčtovacie faktúry od Vašich 
správcovských spoločností a bytových družstiev. 
Jednou z nemalých položiek vo vyúčtovaní sú 
náklady na teplo a teplú vodu. Teplárenské spo-
ločnosti sú povinné v zmysle platného výnosu 
vydaného Úradom pre reguláciu sieťových od-
vetví vrátiť odberateľovi tepla náklady zahrnuté
v kalkulovanej cene tepla, ktoré nie sú preukázané 
účtovnými dokladmi. Teplárenské spoločnosti sú 
povinné vyúčtovať tieto náklady v zmysle platnej 
legislatívy; vyhlášky ÚRSO č. 358/2009 Z. z.
V prípade nejasností a nezrovnalostí vo vyúčto-
vacích faktúrach kontaktujte Vašich správcov
bytových domov.

BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ
VRÁTILA 13 MILIÓNOV EUR

Kontakt: Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, t.č. 02/ 5737 2111 www.batas.sk

Bratislavská teplárenská, a.s.
TEPLO VÁŠHO DOMOVA

ZDROJ SXC.HUZDROJ SXC.HU

Inzercia
�  Predám piano ruskej výroby zn: Lirika. Tel. číslo: 0903 037 858

�  Dám do prenájmu priestranný, zrekonštruovaný nezariadený 
  2-izb. byt v centre Bratislavy na Panenskej ul. Byt disponuje: nové
  bezpečnostné dvere, nové plastové okná, nová dlažba v predizbe
  a kuchyni, v izbách a šatníku nová plávajúca podlaha, nové WC,
  kúpeľňa, nové nátery. Poschodie prvé. Najradšej na kancelárske
  účely, ale nie je to podmienka. Cena dohodou.
  Kontakt: tel. číslo: 0902 399 683, 0904 818 552

�  Vodoinštalatérske práce, oprava, montáž. Tel. číslo: 0904 572 977

�  Ošetrenie a rehabilitácia pacientov doma
  www.harris.sk, Tel. číslo: 02/6224 5607

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

�  Tepujem koberce, sedačky, postele.
  Tel. číslo: 0903 195 861, 02/4425 9038

�  Poskytujeme INTERNET od 10 € pre seniorov, študentov, domácnosti, 
  firmy a kancelárie. Tel. číslo: 0948 040 667, 02/3301 4837

�  Opravíme vaše TV, LCD, CD, DVD, video, kameru, PC, projektor... 
  Tel. číslo: 0948 040 667, 02/3301 4837

Na pamiatku osloboditeľov
 My, deti zo Školského klubu Základnej školy s materskou školou
na Sibírskej 39, sme sa 7. apríla zúčastnili osláv 65. výročia oslobode-
nia Bratislavy na Slavíne. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé popoludnie.
  Na Slavíne sme videli predstaviteľov našej vlády a vojnových veterá-
nov a s niektorými sme sa aj rozprávali. V rozhovore s generálporu-
číkom v. v. Ing. Jánom Husákom sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí 
z obdobia vojny. Potešilo nás, keď všetci, s ktorými sme sa rozpráva-
li, konštatovali, že  mestská časť Bratislava-Nové Mesto má šikovné 
deti.

Žiaci zo Sibírskej

Odvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, práčky, televízory, 

počítače, sporáky s elektrickou rúrou...), ako aj malé spotrebiče (vy-

sávače, žehličky, kávovary, fény...), ktoré tiež nepatria do bežného 

kontajnera.

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
5. júna 2010 (v sobotu) organizujeme odvoz starých spotrebičov 
priamo z vašich domácností! Zber starých spotrebičov je bezplatný!

POZOR! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 31. mája 2010!

telefonicky počas úradných hodín miestneho úradu, e-mailom ke-

dykoľvek do tohto termínu.

Ako na to?
Môžete zatelefonovať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava Môžete zatelefonovať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto na 02/49 253 381, 49 253 182, 49 253 208 alebo– Nové Mesto na 02/49 253 381, 49 253 182, 49 253 208 alebo
poslať e-mail: ba.novemesto@stonline.sk, zp@banm.sk a nahlás-poslať e-mail: ba.novemesto@stonline.sk, zp@banm.sk a nahlás-
te nasledovné údaje:te nasledovné údaje:

1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviesť
2. Vaše meno, priezvisko, presné bydlisko a telefonický kontakt

Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu, ale-Elektroodpad musí byť vyložený vo vchode bytového domu, ale-
bo za bránou rodinného domu už o 9.00 h. ráno v deň zberu.bo za bránou rodinného domu už o 9.00 h. ráno v deň zberu.
Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožni-Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa až po odvoz umožni-
li vstup do týchto priestorov.li vstup do týchto priestorov.
Nebudeme znášať elektroodpad z bytov, pivnice a povál.Nebudeme znášať elektroodpad z bytov, pivnice a povál.
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac máj 2010

31. 5.  18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj no-
     vých záujemcov; vstup voľný

Výstavy
 4. – 16. 5. Výstava najúspešnejších výtvarných prác nepro-
     fesionálov aj profesionálov – 47. ročník regionálnej 
     výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum
Vernisáž: 4. 5. o 17.00 h

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok 14.00 h – 18.00 h

       sobota – nedeľa (v rámci podujatí)

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)  
15. 5.  8.00 h –12.00 h   
    VSZ telefónnych kariet, vyznamenaní, medailí, odznakov, bankoviek,

    mincí, filatelie, kníh, gramoplatní, plagátov, starých pohľadníc...

29. 5.  8.00 h – 12.00 h  
    VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych potrieb a modelov železnič-

    ných, automobilových, leteckých, lodných...

Zmena programu vyhradená!

Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda od 16.00 h do 19.00 h a

1 hodinu pred podujatím v SK BNM, Vajnorská 21, tel.: 02/02/4437 3763

P O N U K A:
Ponúkame pre stredné školy kultúrno-spoločenské, výchovno-
-vzdelávacie podujatia v rôznych formách a zameraniach v čase 
písomných a ústnych prijímacích skúšok a tiež počas písomných
a ústnych maturít, pred prázdninami aj pred koncoročným vysved-
čením. Informácie na: info@skvajnorska.sk, tel. číslo: 4437 3771,
4437 2620

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 grafických návr-

hov, tel. číslo: 02/4437 2620

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/5477 1148
  http://www.skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
 4. 5. 10.00 h ROZKRÁVKA – divadelné predstavenie Divadla 
     PIKI pre deti v MŠ na Revíne
10. 5.   9.00 h Novomestský škovránok –  obvodná súťaž v spe-
     ve ZŠ z MČ BNM
11. 5.  10.00 h Našim mamičkám – hudobný pozdrav venovaný 
     obyvateľkám Domu seniorov ARCHA na Rozvod-
     nej ul.
15. – 16. 5.
9.00 h – 16.00 h Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
22. 5.  16.00 h Rytier Bajaja – divadelné predstavenie Divadla 
     Nelline; súťaž Super divák
26. 5.  10.00 h O hradoch a zámkoch Slovenska – celomestská 
     súťaž žiakov ZŠ (organizuje Knižnica BNM)
26. 5.  16.30 h Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
29. 5.  16.00 h Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení ČIN 
     – ČIN; súťaž Super divák 

Predaj vstupeniek: pondelok, utorok, streda od 16.00 h
do 19.00 h.
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia!

Zmena programu vyhradená!

 1. 5.    9.00 h Malý festival lásky
 1. 5.  17.00 h  Májový kvetinový bál s HS V-KVARTET – každo-
     ročná májová veselica s bohatým kultúrnym progra-
     mom, módnou prehliadkou, žrebovaním vstupeniek, 
     dobrou náladou a v príjemnej atmosf. pri sviečkach
 2. 5.  13.00 h Malý festival lásky
 3. 5.  18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj
     nových záujemcov; vstup voľný
 4. 5.  17.00 h  Vyhodnotenie súťaže neprofesionálnych a profe-
     sionálnych výtvarníkov, 47. ročník regionálnej
     výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum
 4. 5.  18.45 h Sahadža joga – začiatočníci
 5. 5.  14.00 h Darček pre mamičku – tvorivé dielne pre deti zo ŠD 
     a ŠK pri ZŠ v MČ BNM
 5. 5.  17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových 
     dokumentov a beseda 
 6. 5.  16.00 h Klub Patchwork
 6. 5.  16.00 h Klub priateľov opery – pre členov klubu
 8. 5.  17.00 h Májový čaj o piatej s HS SKAN – tradičná tanečná 
     sobota pod názvom Čaj o piatej pri hudbe 60. – 90. 
     rokov, žrebovanie vstupeniek a dobrá nálada
10. 5.  18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj no-
     vých záujemcov; vstup voľný
11. 5.  18.45 h  Sahadža joga – začiatočníci
12. 5.  10.00 h Prezentácia tvorby súčasných slovenských auto-
     riek pre deti – KBNM
12. 5.  17.00 h  Marcel Vaněk – prednáška
13. 5.  17.00 h  Na všetko je liek – prednáška o zdravom spôsobe 
     života
13. 5.  19.00 h  Koncert Maroša Banga BLUDISKO – známy slo-
venský nevidiaci spevák, prezývaný SLOVENSKÝ BOCELLI sa na kon-
certe predstaví populárnymi opernými a operetnými áriami, svetový-
mi a slovenskými evergreenmi so sprievodným slovom a poéziou 
jeho tiež nevidiacej manželky Alexandry Bangovej
15. 5.  17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH VESELÁ MUZIKA
– tanečná zábava pre všetkých, čo majú radi dobrú dychovku. Žre-
bovaním vstupeniek získate rôzne ceny, napríklad aj vstupenku
na iné naše kultúrno-spoločenské podujatie
17. 5.  18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj no-
     vých záujemcov; vstup voľný
18. 5.  18.45 h  Sahadža joga – začiatočníci
19. 5.  17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových 
     dokumentov a beseda
22. 5.   9.00 h Celoslovenská predajná výstava diapotravín a
     pomôcok vhodných pre ľudí s diabetom
22. 5.  10.00 h  Na všetko je liek – zdravý životný štýl, alternatívny 
     spôsob liečby, seminár
22. 5.  17.00 h Čaj o piatej s HS COLOR – spoločenské tanečné 
     podujatie pri hudbe 60. – 90. rokov v príjemnom 
     prostredí pri sviečkach, so žrebovaním vstupeniek
24. 5.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj no-
     vých záujemcov; vstup voľný
25. 5.  17.00 h Bratislavský včelársky spolok – pravidelné stretnu-
     tie členov a záujemcov o poradenské služby
25. 5.  18.45 h  Sahadža joga – začiatočníci
26. 5.  10.00 h Slávnostné uvítanie novorodencov z MČ BNM 
     – pre pozvaných
26. 5.  15.00 h Slávnostný program pre jubilantov z MČ BNM 
     – pre pozvaných
27. 5.  19.00 h Koncert FRANTIŠKA NEDVĚDA a TIE BREAK – po-
sledný koncert v prvom polroku 2010 v rámci 9. ročníka Folk country 
sála alebo koncerty na vaše želanie, tentoraz s obľúbeným českým 
spevákom, hudobníkom a skladateľom F. Nedvědom
28. 5.  14.00 h Informačné centrum zdravia
29. 5.  17.00 h Čaj o piatej s HS UNI – posledná tanečná zábava 
     pred otvorením kultúrneho leta, ktoré bude na Ku-
     chajde. Do tanca aj na počúvanie vám budú znieť 
     obľúbené melódie 60. – 90. rokov
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