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Historický minikalendár – FEBRUÁR
14. februára 1876 – Alexander Graham Bell nechal patentovať telefón

15. februára 1991 – podpísanie Višegrádskej zmluvy o spolupráci medzi Česko-Slovenskom, Maďarskom a Poľskom

17. februára 1864 – v Tajove sa narodil Jozef Murgaš, slovenský vynálezca, priekopník bezdrôtovej telegrafie;

ako prvý uskutočnil prenos hovoreného slova

23. februára 1455 – Johannes Gutenberg zahájil hromadné tlačenie Biblie; prvej, ktorá sa vo svete objavila vo väčšom náklade

Čaká nás volebný rok
 S Novým rokom sa naším vstupom do eurozóny začala na Slo-
vensku nová dejinná kapitola. Prechod na novú menu sme prijí-
mali s rôznymi pocitmi. V ich škále nechýbala nostalgia za dô-
verne známou korunou, ktorej zostala už iba zberateľská hodno-
ta, ale ani obava, že zvykanie si na euro bude pomalšie, ako by 
si mnohí želali.
 Zdalo sa, že očakávané patálie s novým platidlom budú skraja 
roka pre mnohých tým najväčším problémom. Ale len do chvíle, 
kým Slovenskom neotriasli dôsledky rusko-ukrajinského sporu
o plyn, ktorý vyústil do hlbokej krízy. A keď k nám doľahli zvesti, 
ako na utiahnuté kohútiky doplatili Bulhari a ako mrznú, tí opatr-
nejší nemali ďaleko k panike.
 Podniky na Slovensku museli prejsť na núdzový režim, vo via-
cerých dokonca zastavili výrobu. Prvé odhady o škodách zve-
rejnené krátko po dodávke plynu z Česka hovorili o sume mi-
nimálne 1,2 miliardy eur, čo v starej mene predstavuje vyše
36 miliárd korún.
 Štart do nového roka teda tromfol i očakávania tých najväčších 
skeptikov. No plynová kríza, akokoľvek poškodila hospodárstvo 
našej krajiny, predsa len bola na niečo dobrá. Predovšetkým 
nastavila zrkadlo vzájomnej súdržnosti a spolupatričnosti európ-
skych krajín. Dala i nový impulz myšlienke na širšie využívanie al-
ternatívnych energetických zdrojov, vrátane biopalív, ktorá v časti 
verejnosti rezonuje už roky.
 Udalosti z posledných dní ukázali, že Slovensko má múdrych 
a schopných odborníkov i politikov. Takých, akých potrebujeme 
na všetkých úrovniach, úroveň miestnych a regionálnych sa-
mospráv nevynímajúc. Voľby regionálnych orgánov sú aktuálne
v tomto roku. No ešte prv, ako si občania budú vyberať spome-
dzi kandidátov na predsedov samosprávnych krajov a poslancov
ich zastupiteľstiev, uskutočnia sa voľby hlavy štátu a poslancov 
Európskeho parlamentu.
 Je dôležité, aby občania využili svoje právo voliť. Nikomu pred-
sa nemôže byť ľahostajné, kto sa stane reprezentantom našej 
krajiny na najvyššej úrovni, alebo kto nás bude zastupovať v eu-
roparlamente. V každom prípade by to mali byť ľudia, ktorí dokážu 
vnímať potreby našej krajiny, majú jasnú víziu o jej budúcnosti
a schopnosť presadzovať jej záujmy v rámci Únie i vo svete.
 Nadchádzajúcich troje volieb bude zároveň veľkou previerkou 
schopností miestnych samospráv, ktoré ich budú organizačne
zabezpečovať. Samospráva bratislavského Nového Mesta pri-
praví voľby tak, aby ich priebeh bol technicky aj organizačne
na úrovni, akú si tieto významné udalosti zasluhujú. Od vás ob-
čanov očakávame, že sa volieb zúčastníte v čo najväčšom počte
a dokážete tak, že veci verejné vám nie sú ľahostajné.

Richard Frimmel
starosta

 Prvý január 2009 zostane pre mladých bratislavských manželov Pav-
leovcov obzvlášť pamätný. V tento deň sa narodilo ich prvé dieťatko a 
navyše ich dcérke Viktórii pôrodníci na Kramároch pomohli prísť na svet 
v novom roku ako prvému tohtoročnému bábätku. Živý uzlíček vážiaci 
2700 gramov a dlhý 48 centimetrov, ktorý sa prihlásil zdravým krikom, 
znamenal teda dvojnásobnú radosť. 

Malá Viktória návštevu prednostu miestneho úradu prežila po svojom 

– zdravým spánkom

Snehová perina láka na Kolibu nielen Novomešťanov, ale aj obyvateľov 

iných častí Bratislavy. Na svoje si tu prichádzajú lyžiari aj rodiny s malými 

deťmi. Mnohí i v zimnom období využívajú možnosť odviezť sa lanovkou 

zo Železnej studienky na Kolibu. Na lanovke platí od 1. januára nový 

cenník, ktorý prinášame vo vnútri čísla.            Foto: M. Novák
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Na Kramároch patrí prvenstvo Viktórii
 Šťastná mamička zažila milé prekvapenie aj 2. januára, keď ju 
navštívil prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto Ľudovít Kollárik. V mene novomestskej samosprávy zaželal 
dieťatku i celej rodine dobré zdravie, veľa šťastia a spokojnosti a 
mamičke odovzdal finančný dar, aký dostávajú všetci novomestskí 
novorodenci. Takáto pozornosť ako štartovné do života nového člo-
viečika mamičku veľmi potešila.

(ak)

Prednosta miestneho úradu blahoželá šťastnej mamičke.

Zápis prvákov je 6. a 7. februára
 Riaditelia základných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
vyhlásili zápis detí do prvých ročníkov základných škôl pre škol-
ský rok 2009/2010. Uskutoční sa v piatok 6. februára 2009 v čase
od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 7. februára od 8.00 do 12.00 h.
 Zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť do školy deti, ktoré 
do 31. augusta 2009 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol 
v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej do-
chádzky o jeden rok.
 V rámci zápisu 6. a 7. februára môžu dostať informácie o úradnom 
postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku
v období od 1. septembra do 31. decembra 2009, ak chcú požiadať 
o predčasné zaškolenie dieťaťa.
 Deti sú zapisované do školy spravidla podľa školského obvodu, 
v ktorom majú trvalé bydlisko. Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti 
telesne postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné
zaškolenie, alebo prijať ďalšie opatrenia, napríklad ich zaradenie
do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú
starostlivosť či oslobodenie od dochádzky do školy.

Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť:
�  platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je 
  zákonným zástupcom dieťaťa, spolu s rodným listom dieťaťa
�  v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdra-
  votnom postihnutí.
  Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľ školy, resp. ním pove-
  rený zástupca školy.
Zákonní zástupcovia detí by si mali uvedomiť, že nedodržanie zá-
konnej povinnosti prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku je 
postihnuteľné ako priestupok podľa § 37a zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ZŠ s MŠ Cádrova 23 t. č. 20275593 riaditel@zscaba.edu.sk

ZŠ s MŠ Česká 10 t. č. 44372631 ikopaskova@centrum.sk

ZŠ s MŠ Jeséniova 54 t. č. 54654594 zuzana.salini@post.sk

ZŠ Kalinčiakova 12 t. č. 44461382 riaditel@skolakalina.sk

ZŠ s MŠ Odborárska 2 t. č. 49202612 danekova1@post.sk

ZŠ s MŠ Riazanská 75 t. č. 44253122 riaditel@zsriazanba.edu.sk

ZŠsMŠ Sibírska 39 t. č.44253786 partelova@sibirska.sk

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 t. č.44250803 riaditel@zszakasba.sk

Kontakty na školy

(vn)

Školy sa budú prezentovať
 Pred zápisom detí do prvých ročníkov sa každá z ôsmich novo-
mestských škôl prezentuje v priestoroch Polus City Centra. Prezentá-
cia sa začala už 26. januára umiestnením stojanov s dvoma plagátmi
s plochou 70 x 100 centimetrov na Madison Avenue. Predstavenie 
škôl touto formou potrvá do 4. februára.
 Na plagátovú prezentáciu nadviaže 4. februára živé vystúpenie žia-
kov jednotlivých škôl v hlavnej rotunde Polus City Centra. Podujatie 
sa začne o 15.00 h a každá škola bude mať na prezentáciu 15 minút.

(ak)

Budúcich prváčikov 

čakali pri vlaňajšom 

zápise v Základnej 

škole na Českej ulici 

vyzdobené triedy a 

milé učiteľky. Vďaka 

tomu boli deti úplne 

v pohode.

Foto: M. Novák

Mestské časti presadzujú solidaritu
 V rámci veľkej novely Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, s kto-
rou sa ráta v roku 2009, je potrebné presadiť spravodlivý spôsob de-
lenia výnosu daní z príjmov fyzických osôb a výnosu daní z nehnuteľ-
ností medzi jednotlivé mestské časti vrátane princípu solidarity. To je
jeden z výsledkov posledného minuloročného rokovania Regionál-
neho združenia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, reprezento-
vaného ich starostami, ktoré sa konalo 18. decembra. 
 Združenie sa zaoberalo situáciou, ktorá vznikla na  decembrovom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva pri prerokúvaní návrhu dodat-
ku štatútu. Predstaviteľom malých mestských častí sa nepáčilo, že
v rámci solidarity pri deľbe výnosu daní z príjmov fyzických osôb a 
daní z nehnuteľností majú dostať len 70 miliónov korún namiesto pô-
vodne dohodnutých 77 miliónov. Kritika, ktorá v tejto súvislosti vznik-
la, vytvárala dojem, akoby to boli štyri veľké mestské časti – Staré 
Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka, ktoré o 7 miliónov obrali 
sedem malých mestských častí – Vajnory, Devín, Lamač, Záhorskú 
Bystricu, Jarovce, Rusovce a Čunovo. Skutočnosť je však taká, že 
spomínaných 77 miliónov sa štyri veľké mestské časti boli ochotné 
vzdať v rámci solidarity dobrovoľne, na svoj úkor. A na 70 miliónov 
ich boli nútené zredukovať pod tlakom skupiny mestských poslancov,
s ktorými zástupcovia regionálneho združenia rokovali. „So zníže-
ním na 70 miliónov sme súhlasili preto, lebo to celé mohlo dopadnúť
úplne inak. Mne išlo o to, aby mestské zastupiteľstvo schválilo to, čo 
bude pre malé mestské časti menej bolestivé,“ zdôraznil predseda 
združenia, novomestský starosta Richard Frimmel.
 Starostovia v diskusii dospeli k záveru, že spomínaná nespokoj-
nosť malých mestských častí bola výsledkom komunikačného skratu
spôsobeného časovou tiesňou.
 Petržalský starosta Milan Ftáčnik konštatoval, že regionálne zdru-
ženie čaká veľká diskusia o štatúte mesta. „Mala by v ňom byť za-
kotvená solidarita vrátane jej minimálnej hranice, aby tu bola istota,“ 
povedal. „Ak sa to nebude dať riešiť v štatúte, potom to bude treba 
riešiť vyššou právnou normou.“
 Na 6. februára zvolal predseda Richard Frimmel výročnú konfe-
renciu regionálneho združenia. V jej programe je aj návrh hlavného
zamerania činnosti združenia v tomto roku.

Alžbeta Klesnilová
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 Približne 160 primátorov a sta-
rostov reprezentujúcich bezmá-
la 2800-členné Združenie miest 
a obcí Slovenska (ZMOS) prijal
prezident republiky Ivan Gašpa-
rovič 12. januára na novoročnom 
stretnutí v Prezidentskom paláci.

 Tradičné stretnutie bolo pre pr-
vého muža krajiny aj tentoraz prí-
ležitosťou poďakovať sa všetkým, 
ktorí sa svojou prácou podieľajú 
na chode slovenských miest a 
obcí a zaželať im aj ostatným ob-
čanom v roku 2009 veľa zdravia, 
šťastia, pokoja, naplnenie cieľov, 
predsavzatí a túžob.

 Prezident pripomenul, že de-
mokracia a samospráva sú sve-
ty úzko previazané. Ako pove-
dal, samosprávna demokracia 
sa ukázala ako najprogresívnejší 
systém riešenia vecí obecného 
záujmu, občanom ponúka garan-
cie ľudských a občianskych práv 
a možnosť budovať silnú občian-
sku spoločnosť.

 Úlohy, ktoré plnia primátori a 
starostovia, nie sú ľahké, konšta-
toval prezident. Pritom oni, ako 
aj zamestnanci miest a obcí, sú 
denne pod drobnohľadom obča-
nov.

 Ivan Gašparovič ocenil pomoc, 
ktorú samosprávnym orgánom 
poskytuje Združenie miest a obcí 
Slovenska. Vníma ho ako organi-
záciu, ktorá plní aj funkciu priro-
dzeného mosta medzi mestami 
a obcami a najvyššími orgánmi 
štátu či predstaviteľmi parlament-
ných politických subjektov. „Rád 
vyjadrujem svoje hlboké uznanie, 

že si v tomto politickom prostredí 
ZMOS dokázal zachovať nadstra-
níckosť, čo v našich pomeroch 
nie je ľahké,“ povedal.

 Hlava štátu sa nevyhla ani po-
rovnaniu existujúcich politických 
rovín: „Bolo by veľmi žiaduce, 
aby sa nám v budúcnosti poda-
rilo viac zblížiť rovinu vrcholovej 
politiky, ktorá je často odtrhnutá 
od problémov bežných ľudí, s ro-
vinou regionálnej a miestnej poli-
tiky. Vrcholoví politici by – podľa 
môjho názoru – mali viacej spo-
lupracovať s vami, s miestnymi 
politikmi, aby nežili v úzkom sve-
te svojich politických záujmov, 
aby dôvernejšie poznali skutočné 
problémy našich občanov.“

 Prezident sa dotkol aj takých ce-
lospoločenských udalostí, ako je 
prechod na euro či nadchádzajú-
ce voľby. Pripomenul, že Sloven-
sko sa stalo členom európskej 
menovej únie aj vďaka samosprá-
vam a v prípade volieb zdôraznil, 
že je dôležité, aby občania využili 
svoje právo a išli voliť.

 Predseda ZMOS Michal Sýkora 
vo svojom príhovore uviedol, že 
združenie, ktoré podporilo vstup 
do eurozóny, urobí všetko, aby
sa tento krok zvládol aj v kaž-
dodennom živote. Prezidenta 
zároveň ubezpečil, že miestne 
samosprávy zvládnu aj nadchá-
dzajúcich troje volieb, rovnako 
ako tie predchádzajúce.

 Medzi aktuálnymi úlohami 
miestnej samosprávy zdôraznil 
potrebu jej modernizácie. Pripo-
menul, že takmer 800 obciam

na Slovensku ešte stále chýba 
pripojenie na internet. „Medzi dô-
ležité úlohy v tomto roku bude 
patriť dokončenie prác na nove-
lizácii zákona o obecnom zriade-
ní...Verím, že novelizácia zákona 
prispeje k zlepšeniu samospráv-
nej demokracie a k stabilizácii
 výkonu kompetencií,“ povedal
Michal Sýkora, podľa ktorého 
rok 2009 bude pre samosprávy 
miest a obcí veľmi náročný. Pre-
zidentovi poďakoval za doteraj-
šiu spoluprácu a podporu územ-
nej samospráve a pozval ho
na 19. snem ZMOS, ktorý sa bude 
konať v máji.

 Na prijatí u prezidenta bol prí-
tomný aj starosta mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto a prvý 

podpredseda ZMOS Richard 
Frimmel. V súvislosti s témou
prechodu na euro, ktorá rezono-
vala vo vystúpení hlavy štátu i 
predsedu ZMOS, konštatoval, 
že potrvá azda aj rok, kým ľudia, 
pracovníkov miestnej samosprá-
vy nevynímajúc, začnú myslieť
v eurách. „Zatiaľ si ešte stále 
všetko prepočítavajú na koruny
a to je veľké zaťažovanie,“ myslí
si Richard Frimmel. Napriek to-
muto handicapu smerom do bu-
dúcnosti mal dôvod prejaviť aj 
spokojnosť. „V roku 2008 sa po-
darilo stabilizovať všetky kompe-
tencie, ktoré sme prevzali zo štát-
nej správy na samosprávu a mô-
žem povedať, že všetky fungujú.“

Alžbeta Klesnilová

Prezident: Demokracia
a samospráva sú úzko previazané

Mestská časť má rozpočet na roky
2009 – 2011

 Rozpočet na rok 2009 s výhľadom na roky 2010 a 2011 
schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na svojom zasadnutí 16. decembra 2008.
 Rozpočet na rok 2009 je schválený ako vyrovnaný a celkové 
jeho príjmy a výdavky predstavujú 17,564 milióna eur (529,148 
milióna Sk). Oproti roku 2008 je zvýšený o 3,912 milióna eur 
(117,862 milióna Sk). Bežný rozpočet bol schválený v sume 
11,662 milióna eur (351,315 milióna Sk) a kapitálový v objeme 
5,902 milióna eur (177,833 milióna Sk).
 V bežnom rozpočte sa na výdavky na všeobecné verej-
né služby ráta so sumou 2,585 milióna eur (77,8 milióna Sk),
na bývanie a občiansku vybavenosť so 2,038 milióna eur 
(61,398 milióna Sk). Do tejto kapitoly patrí i príspevok mestskej
časti pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb vo výške
1,642 milióna eur (49,460 milióna Sk). Na kultúru a rekre-
áciu je v rozpočte 860-tisíc eur (25,917 milióna Sk). Z tej-
to sumy je najviac, 384-tisíc eur (11,565 milióna Sk), urče-
ných pre stredisko kultúry a 239-tisíc eur (7,2 milióna Sk)
pre knižnicu. Najviac peňazí ide na vzdelávanie – 4,692 mi-
lióna eur (141,320 milióna Sk). Z nich 4,495 milióna eur 
(135,396 milióna Sk) tvoria výdavky na základné školy s ma-
terskými školami. Na sociálne zabezpečenie sa ráta s výdav-
kami 655-tisíc eur (19,751 milióna Sk). Z tejto sumy 232-tisíc 
eur (vyše 7 miliónov Sk) je určených na opatrovateľskú služ-
bu, 195-tisíc eur (bezmála 6 miliónov Sk) na stravovanie dô-
chodcov a sú v nej zahrnuté aj výdavky na kluby dôchodcov,
na pomoc občanom v hmotnej núdzi, na sociálne služby
pre rodiny a deti, jednorazové finančné príspevky či pomoc 
nezamestnaným. Na ochranu životného prostredia je vyčlene-
ných 140-tisíc eur (4,216 milióna Sk). Väčšina z tejto sumy – 
107-tisíc eur (3,211 milióna Sk) pripadá na nakladanie s od-
padmi. 
 Pri zostavovaní kapitálového rozpočtu sa nerátalo s príjma-
mi z predaja majetku. Kapitálové výdavky vo výške 5,902 mi-
lióna eur (177,833 milióna Sk) sú sumárom transferov z európ-
skych fondov v sume 1,367 milióna eur (41,180 milióna Sk), 
zvyšných 4,536 milióna eur (136,653 milióna Sk) je z rezervné-
ho fondu mestskej časti.
 Do kapitálového rozpočtu je zahrnutá kúpa budovy prvej 
konskej železnice a pozemku patriaceho k budove, rekon-
štrukcia objektu Vernosť, rekonštrukcia Detských jaslí na Ro-
botníckej ul., revitalizácia verejného priestranstva Nová doba, 
revitalizácia verejného priestranstva Kramáre 1 na Jahodovej 
ul., rekonštrukcia Jedenástej ul., revitalizácia parku na Ľudo-
vom námestí a ďalšie investičné akcie.

(ak)
Primátori a starostovia si už tradične uctili prezidenta aj kyticou kvetov 

a darčekom. Darček v podobe kryštálovej misy si prevzal z rúk Michala 

Sýkoru a Richarda Frimmela.
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 Zhodnotenie roka 2008 v činnosti novomestskej samosprávy, roz-
počet na roky 2009 – 2011 a aktuálne dianie bolo ťažiskom zasadnu-
tia Poradného zboru seniorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
ktoré starosta Richard Frimmel zvolal na 17. decembra 2008.
 Členovia zboru – Baltazár Dubeň, Bohumil Golian, Bernard Priecel, 
Anton Pristaš, Anton Richter a František Slávik s uspokojením prijali 
dobrú správu, že zámery rozpočtu na rok 2009 smerujú aj k ďalšiemu 
rozvoju mestskej časti a prehĺbeniu starostlivosti o občanov, predo-
všetkým o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.
 „V júni miestne zastupiteľstvo schválilo dôležitý dokument - plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej mestskej časti na roky 
2007 až 2013 a na decembrovom zasadnutí poslanci schválili jeho 
doplnenie o ďalšie aktivity, ktoré sú už premietnuté aj v rozpočte,“ 
konštatoval starosta. „Ide o rekonštrukciu objektu Vernosť na No-
belovej ulici, kúpu budovy prvej konskej železnice a jej vrátenie
do verejného užívania, ako aj rekonštrukciu a skvalitnenie vybavenia 
Klubu dôchodcov na Nobelovej ulici.“
 Diskusia naznačila, že členom zboru neunikla žiadna z horúcich 
tém, ktorými žila novomestská samospráva, ale aj mesto ako celok. 
„Sledoval som zápas o zákon o Bratislave. Aká je spokojnosť s pri-
jatou novelou?“ zaujímal sa František Slávik.
 „Pre nás je veľmi dôležité, že novela umožňuje prevod vlastníctva 
majetku z mesta na mestské časti,“ načrel do podrobností staros-
ta. „Ide predovšetkým o školy. Keď budú naše, chceme pokračovať
v investíciách do nich.“ Starosta pripomenul i schválenie štatútu
mesta, v ktorom sa pri rozdelení príjmov z daní podarilo zakotviť
princíp solidarity štyroch veľkých častí so siedmimi malými.
 Reč sa krútila aj okolo pripravovanej rekonštrukcie Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu, projektu TEN-T, výstavby komunikácií v Pod-
horskom páse, ale aj okolo takých každodenných tém, ako sú prob-
lémy s parkovaním vozidiel. Anton Pristaš napríklad navrhol, či by 
nebolo vhodné pouvažovať o časovo limitovanom parkovaní v okolí 
Tržnice, čo by podľa neho prispelo aj k tomu, aby Tržnica ožila.

Seniori sú na pulze života mestskej časti

 Finančný dar pre matky novorodencov sa v roku 2009 zvyšuje
z doterajších 5000 korún na 200 eur, čo je vyše 6000 korún. Toto 
zvýšenie schválilo novomestské miestne zastupiteľstvo na zasad-
nutí 16. decembra v rámci schvaľovania zásad poskytovania finan-
čnej výpomoci obyvateľom bratislavského Nového Mesta.
 Návrh zásad pripravilo oddelenie bytové a sociálnych služieb v sú-
vislosti s prechodom na euro. Zásady sa dotýkajú jednorazovej fi-
nančnej výpomoci dôchodcom, zdravotne postihnutým obyvateľom, 
rodinám s deťmi, ako aj nezamestnaným a sú v nich uvedené aj kon-
krétne sumy. Pri ich prevode na novú menu sa zaokrúhľovali sme-
rom nahor.
 Na dare pre matky novorodencov, nazývanom tiež ako štartovné 
do života, sa spolu so samosprávou mestskej časti ako jej partner 
podieľa aj Dexia banka Slovensko. Jej účasť na štartovnom sa zvy-
šuje z doterajších 600 na 1000 korún. Dodajme, že v roku 2008 sa-
mospráva na čele so starostom uvítala do života 351 novorodencov 
vrátane dieťatka, ktoré na Nový rok 2009 prišlo na svet v pôrodnici
na Kramároch ako prvé.

(ak)

Štartovné do života sa zvýšilo na 200 eur

Poslanci schválili nové nariadenie o školách
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schvá-
lilo na svojom zasadnutí 16. decembra všeobecne záväzné nariade-
nie o určení školských obvodov jednotlivých základných a mater-
ských škôl v mestskej časti a o mieste a čase zápisu detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základných školách.
 Schválením uvedeného nariadenia sa zrušilo neaktuálne nariadenie 
z októbra 2004.
 Potreba nového nariadenia v prípade školských obvodov, ktoré sú 
vymedzené ulicami, vznikla na základe skutočnosti, že v lokalitách 
Koliba a Ahoj vznikli nové ulice, ktoré bolo treba takisto podchytiť
vo VZN.
 Pokiaľ ide o zápis detí do 1. ročníka, ten sa podľa nového nariade-
nia uskutočňuje v priestoroch všetkých základných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti MČ v dvoch dňoch, a to v piatok od 14.00 do 18.00 h
a v sobotu od 8.00 do 12.00 h, ktoré nasledujú po 1. februári v roku,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
 Zákonný zástupca je pri zápise povinný predložiť tieto údaje: meno 
a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 
národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, potrebné sú 
údaje aj o zákonných zástupcoch, vrátane adresy zamestnávateľa.
 Základná škola organizuje zápis za účasti zákonných zástupcov 
detí.
 Riaditeľ školy zverejní miesto a čas zápisu detí najneskôr 15 dní
pred zápisom.
 V Novom Meste je osem základných škôl, ktorých zriaďovateľom
je mestská časť. Ide o školy na Cádrovej, Českej, Jeséniovej, Kalin-
čiakovej, Odborárskej, Riazanskej, Sibírskej a na ul. Za kasárňou.

(ak)

 V pondelok 22. decembra boli ostatné Vianoce pre mnohých Bra-
tislavčanov ešte len v štádiu zháňania darčekov, stromčekov, voňavej 
čečiny, kaprov a všakovakých dobrôt na štedrovečerný stôl. Nie však 
pre stotridsať novomestských osamelo žijúcich dôchodcov, ktorí
prijali starostovo pozvanie k spoločnému štedrovečernému stolu.
 V Banketovej sále hotela Kyjev sa v ten pondelňajší podvečer udo-
mácnila skutočná vianočná atmosféra. Nepochybne k tomu prispe-
lo tradičné štedrovečerné menu s kapustnicou, rybou, zemiakovým
šalátom, ale predovšetkým ľudia, ktorí sa tu stretli.
 „My sme tu taká spoločná rodina, ktorá sa každoročne stretáva 
na Vianoce,“ prihovoril sa k prítomným starosta Richard Frimmel. 
„Chcel by som, aby toto stretnutie bolo veselé, aby ste si aj zaspie-
vali a domov sa rozchádzali v dobrom rozpoložení, s pokojom v duši 
a aby ste v pokoji prežili celé Vianoce i celý budúci rok.“
 Myšlienka o rodine zarezonovala aj v príhovore vzácneho hosťa 
– arcibiskupa Stanislava Zvolenského, metropolitu Bratislavskej 
arcidiecézy. „Dozvedel som sa, že nemáte veľa príbuzných,“ oslo-
vil sediacich okolo slávnostne prestretých stolov. „Mestská časť 
Bratislava-Nové Mesto vám však dáva príležitosť, aby ste vytvorili 
toto spoločenstvo a tešili sa z toho, že bolo označené ako rodina...
Je pravda, že medzi ľuďmi možno rozlišovať rodinu pokrvnú a du-
chovnú... Vy vytvárate medzi sebou duchovnú rodinu. Máte pokojné 
tváre, vidno, že sa medzi sebou dobre cítite, je medzi vami duchov-
né priateľstvo, vzájomná úcta.“

Osamelí pri spoločnom
štedrovečernom stole

 Bohumil Golian zas poukázal na problémy s kanalizáciou, ktorá
v niektorých lokalitách nestačí odvádzať dažďovú vodu, predovšet-
kým vodu stekajúcu z Koliby a vinohradov. Podľa vyjadrenia pred-
nostu miestneho úradu Ľudovíta Kollárika kontroly vpustí sa robia
každý mesiac, čistí sa aj Podkolibská ulica, a tak v tuneli smerom
na Kolibu už nie sú také hory blata, ako bývali. „My sa staráme o svoje 
veci,“ dodal zástupca starostu Marián Vereš. „Nedávno sme dokon-
čili kanalizáciu na Kraskovej, kde predtým stála voda.“
 Bernard Priecel poďakoval samospráve mestskej časti za finančnú 
výpomoc pred vianočnými sviatkami, ktorá sa dotkla 1197 dôchod-
cov. Drvivá väčšina z nich dostala po tisícke. „Veľmi nás potešila,“ 
tlmočil vďaku všetkých obdarených.
 V súvislosti s tohtoročnými úlohami samosprávy starosta Richard 
Frimmel konštatoval, že to bude náročný rok. Jednak v súvislosti
s prechodom na euromenu, ale aj v súvislosti s trojakými voľbami,
ktorých organizácia je na pleciach miest a obcí. Verí však, že novo-
mestská samospráva zvládne svoju úlohu aj tentoraz.

Alžbeta Klesnilová

Pokračovanie na strane 5
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Osamelí pri spoločnom
štedrovečernom stole
 Slová Stanislava Zvolenského, ktorý hovoril aj o význame Vianoc
pre kresťanov a o viere človeka v dobro, pôsobili ako teplé pohla-
denie. O ďalšie pohladenie duše sa postaral český skladateľ, hu-
dobník, textár a spevák Jiří Zmožek, ktorého tvorba dodala lesk
mnohým speváckym hviezdam. Na pódium si prizval aj kolegu
Igora Mamojku a manželku Marcelu. Popri evergeenoch tiež načrel
do novej tvorby aj s kresťanskými motívmi, bez ktorých by Viano-
ce ani neboli Vianocami. A keďže k najkrajším sviatkom roka patria
prekvapenia v podobe darčekov, o jedno prekvapenie sa postaral
i Jiří Zmožek - každého z prítomných obdaroval cédečkom.
 Ďalšie prekvapenia boli už v réžii miestnej samosprávy. Ak niekto
tipoval, že si ako darček odnesie domov balíček kávy, bonboniéru 
alebo čokoládu, nemýlil sa. No eurobalíček v hodnote 500 korún
ako štartovné do nového roka nečakal azda nik.
 „Veľmi sa mu teším,“ neskrývala svoju radosť bývalá učiteľka Že-
lislava Mitevová. Ochotne sa podelila aj o dojmy z posedenia. „Je
veľmi príjemné, milé a program je mimoriadne dobrý – na počúvanie, 
aj na zamyslenie.“
 „Toto stretnutie je vynikajúce, dobre, že sa starosta o nás tak stará“
tešil sa nováčik tradičných posedení Ladislav Klikušovský, ktorému
by nikto nehádal, že na chrbte má už deväť krížikov.
 Posedenie potešilo aj Máriu Bartošovú, Vlastu Jurčovú či Zlaticu
Mílovú, ktoré na štedrovečerné posedenia chodia už niekoľko rokov
a sú rady, že tu stretávajú dobrých známych. 
 „Bolo to perfektne pripravené,“ pochválil Pavel Kováčik organi-
zátorov na čele s vedúcim oddelenia bytového a sociálnych služieb
miestneho úradu Dušanom Jahelkom a dodal: „Nové Mesto patrí
medzi najbohatšie a najúspešnejšie mestské časti. Vidieť, že ho
vedie dobre zohratý kolektív.“
Čo ešte povedať? Azda len toľko: Verme, že sa splní želanie arcibis-
kupa Zvolenského, aby sa zážitok z tohto stretnutia stal posilou nielen
pre vianočné chvíle, ale aj pre celý tento rok.

Alžbeta Klesnilová

Vystúpenie Jiřího Zmožka (uprostred), jeho manželky Marcely

a Igora Mamojku bolo ozajstnou lahôdkou.

Posedenie bolo pre starostu Richarda Frimmela dobrou príležitosťou

na rozhovory s jeho účastníkmi. 

K prítomným sa prihovoril starosta Richard Frimmel aj arcibiskup

Stanislav Zvolenský (druhý zľava).

Účastníci posedenia sa úprimne potešili darčekom.

Kontrolórom je i naďalej Ján Dubravec
 Miestnym kontrolórom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v no-
vom šesťročnom funkčnom období bude opäť Ján Dubravec. Do tej-
to funkcie ho opätovne zvolilo miestne zastupiteľstvo na svojom za-
sadnutí 16. decembra, pričom hlasovanie bolo tajné.
 Voľby na funkciu miestneho kontrolóra vyhlásilo miestne zastupi-
teľstvo na svojom októbrovom zasadnutí. Dôvodom bol blížiaci sa 
záver doterajšieho funkčného obdobia. Zastupiteľstvo zároveň určilo
podmienky na zaradenie uchádzačov o túto funkciu a zriadilo komisiu
na posudzovanie žiadostí. V správe predloženej na rokovanie zas-
tupiteľstva sa uvádza konštatovanie komisie, že do 15. hodiny
2. decembra bola do podateľne miestneho úradu doručená jediná 
žiadosť a že uchádzač splnil podmienky na zaradenie do volieb
na funkciu miestneho kontrolóra.

(ak)
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Hlavnou príèinou znášanlivosti vzdialených 
 príbuzných je skutoènosť, že nie sú blízko.
� Vïaka medzi¾udským vzťahom ¾udožrúti ešte 
 nevymreli.
� Dobrých ¾udí sa všade ve¾a zmestí,
 lebo ich je málo.
� ¼udia boli bití životom už pred vynájdením 
 dereša.
� Je závideniahodná vlastnosť nikomu niè 
 nezávidieť.
� Mýliť sa je ¾udské, i keï dôsledky sú èasto 
 ne¾udské.
� Nech by èlovek mlèal o èomko¾vek, aj tak to 
 skôr-neskôr povie niekto iný.

Tichá noc znela na StromovejTichá noc znela na Stromovej
102. poetický večer pri sviečkach 15. decembra v Dome kultúry

Stromová s vianočnou náladou a výzdobou privítal opäť viacerých

hostí: starostu MČ BNM Ing. Richarda Frimmela, zástupkyňu pri-

mátora Starej Ľubovne Evu Kollárovú, ako ja plnú sálu verných

návštevníkov. Vianočnú atmosféru vyplnili pastierske píšťalky a spev

Petra Ťažkého z Horehronia, mladí umelci Sokolákovci z Kamienky,

ako aj 6-ročná M. Petriláková a Sivulka zo Starej Ľubovne.

Režisér a recitátor Juraj Sarvaš opäť nielen medom a oblátkami, ale

aj umeleckým slovom a vinšami umocňoval sviatočnú náladu.

Na záver si spokojní návštevníci pri prskavkách spoločne zanôtili

Tichú noc...

Margita Krajačová

... pekného slova, láskavých piesní, úsmevu a citu

foto: M. Novák

Poetické večery na Stromovej sú už tradične plné dobrých ľudí, ...
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Gabika Futová a Roman Brat na prezentácii spoločne napísanej knihy 

Zmätené dvojičky zo slepej uličky

foto: TV NM

 

Rok 2008 priniesol pracovníčke Knižnice Bratislava-Nové Mesto Jane 
Vozníkovej významné ocenenie. Na základe vyhodnotenia ankety 
Spolku knihovníkov Bratislavského kraja získala ocenenie Knihovník 
roka 2008, a to za mimoriadne aktivity v oblasti práce s deťmi a mlá-
dežou a ideový nápad, prípravu a vedenie tréningov komunikačných 
zručností. 

 Ocenenie zvádza k domnienke, že práca s deťmi a mládežou
je vám najbližšia...
� Nedá sa to celkom tak špecifikovať. Veľmi rada robím s ľuďmi a 
vychádza to z toho, že som od malička rástla v knižnici, kde praco-
vala moja mama. Tu, v novomestskej knižnici som videla, ako knihov-
níčky pracujú s ľuďmi, či už s deťmi alebo dospelými, od malička
som vystupovala na mnohých podujatiach, ktoré organizovala kniž-
nica. Táto práca ma oslovila natoľko, že rada robím s deťmi, ale rov-
nako aj pre kluby dôchodcov. Je to akoby rozprávka o troch grošoch. 
Je tu niečo, čo mi bolo dané, ja to teraz splácam a vnímam to ako
vklad do budúcna, do generácie detí, pričom verím, že budú čítať
a navštevovať knižnice.

  Ocenili vás aj za tréningy komunikačných zručností. V čom
spočívajú?
� Pri týchto tréningoch ide o to, aby knihovníci vo výpožičnej služ-
be vedeli zvládať najmä konflikty s používateľmi. Začala som ich ešte
počas môjho pôsobenia v Univerzitnej knižnici. Bol o ne veľký záu-
jem, pretože sú zamerané práve na oblasť knihovníckej práce, ktorá 

sa nikde nevyučuje. Treba povedať, že knihovníci, najmä vo verejných 
knižniciach, prichádzajú do kontaktu s rôznymi sociálnymi skupina-
mi. Sú medzi nimi aj nezamestnaní, drogovo závislí, alkoholici, malé 
deti, ale aj starí ľudia s rôznymi vekovými a zdravotnými osobitosťami. 
Knihovníci však musia vedieť zvládať všetky tieto situácie s pokojom, 
prehľadom a musia ovládať základy asertívnej komunikácie. Musia
sa vedieť brániť proti verbálnym útokom, ale tak, aby nepoškodili
meno knižnice a neznížili tak návštevnosť a využívanie služieb kniž-
nice.

Veľmi rada robím s ľuďmi
hovorí ocenená knihovníčka Jana Vozníková

Zmätené dvojičky zo slepej uličky
 Malí čitatelia Knižnice Bratislava-Nové Mesto mali 20. januára
v Stredisku kultúry na Vajnorskej možnosť stretnúť sa s obľúbe-
nou dvojicou spisovateľov pre deti a mládež Gabikou Futovou
a Romanom Bratom. Tí sem prišli prezentovať svoju najnovšiu
spoločne napísanú knihu Zmätené dvojičky zo slepej uličky.
 Deti z novomestských škôl pripravili pre spisovateľov prekvape-
nie v podobe programu. Ukážky z knihy prečítali Terezka Dziuba-
nová a Denis Petrovič zo Základnej školy na Jeséniovej ulici. S ta-
nečným vystúpením sa predstavili dievčatá zo ZŠ na Jeséniovej a 
Dance Cruiz zo ZŠ na Českej ulici.
 V besede s autormi sa deti dozvedeli, ako vznikol nápad na-
písať knihu, ako autori, ktorí sú každý z iného kúta Slovenska,
spolu komunikovali a čo pripravujú pre svojich čitateľov v najbližšom 
období. Prezentáciu knihy ukončila autogramiáda oboch autorov.

(JV)

Pokračovanie na strane 8

Jana Vozníková (na snímke vľavo) na besede so Zuzkou Šulajovou, au-

torkou knihy Džínsový denník.                  Foto: TV NM

A to je ona – novučičká kniha pre školou povinné deti

foto: TV NM

Autogramiáda

foto: TV NM
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Právnu poradňu pripravil poslanec Miestneho za-

stupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

JUDR. Adrián Kucek.

Najkrajšie sviatky v roku máme už za sebou a po niekoľkých dňoch 
oddychu sa opäť ponárame do víru každodennej práce a povinností. 
Tieto vianočné sviatky však boli ešte niečím iným výnimočné. Boli
totiž poslednými, v ktorých sme kupovali darčeky za slovenské ko-
runy. Niektorí preto s nostalgiou a iní s očakávaním niečoho nové-
ho prežívali minuloročnú vianočnú nákupnú horúčku. S príchodom 
nového roka Slovenská republika zaviedla novú menu euro. V tej-
to súvislosti bolo Národnou radou Slovenskej republiky prijatých 
množstvo právnych noriem, ktoré súvisia s prijatím novej meny. Azda 
najvýznamnejšou bol zákon č.659/2007 Z. z. o zavedení meny euro
v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorého cieľom je zabezpečiť organizovaný a plynulý postup pri zme-
ne slovenskej koruny na euro. V našom článku by sme chceli naším 
čitateľom poukázať na niektoré najdôležitejšie informácie, ktoré sa 
bezprostredne dotýkajú ich každodenného života. Výmenu sloven-
ských bankoviek a slovenských mincí za eurá uskutočňuje Národná 
banka Slovenska, ako aj banky a iné úverové inštitúcie, ktoré vyko-
návajú bankové činnosti na území Slovenskej republiky. Slovenské 
bankovky a slovenské mince sa odo dňa zavedenia eura postupne 
sťahujú z obehu prostredníctvom ich výmeny za eurá podľa kon-
verzného kurzu, ktorý bol ustálený vo výške 30,126 SK/EURO. Vý-
menu slovenských mincí uskutočňujú banky počas obdobia šiestich
mesiacov odo dňa zavedenia eura, t.j. do 31.06.2009 a Národná 
banka Slovenska bez časového obdobia. Výmenu slovenských ban-
koviek uskutočňujú banky počas obdobia jedného roka odo dňa 
zavedenia eura, t.j. do 31.12.2009 a Národná banka bez časového 
obmedzenia. Ku dňu zavedenia eura sú banky povinné bezodplat-
ne zabezpečiť a vykonať konverziu bezhotovostných peňažných 
prostriedkov, ktoré sú v nich uložené alebo ktoré poskytli v sloven-
ských korunách, na eurá, a to prepočtom a zaokrúhlením na eurá 
podľa konverzného kurzu. Obdobie duálneho zobrazovania, počas 
ktorého sa v ustanovenom rozsahu cien, platieb a iných hodnôt a 
podľa ďalších ustanovených pravidiel povinne vykonáva duálne 
zobrazovanie zároveň v slovenskej mene a tiež v eurách, sa končí
jeden rok po dni zavedenia eura, t.j. 31.12.2009. To znamená, že 
počas tohto obdobia sú napríklad majitelia predajní alebo zamest-
návatelia povinní zobrazovať ceny tovarov alebo mzdu v duálnom 
zobrazení, avšak ako prvá sa bude uvádzať už mena euro. Zákon 
umožňuje duálne zobrazovanie cien aj po tomto období, ale už len 
na základe dobrovoľnosti. Duálnemu zobrazovaniu nepodliehajú
peňažné sumy uvedené v ustanoveniach všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ani výroky rozhodnutí orgánov verejnej moci. 
To znamená, že napríklad rozhodnutie o uložení povinnosti zapla-
tiť správny poplatok sa bude zobrazovať len v eurách. V súvislosti
so zavedením meny euro sa často hovorí o jeho zneužívaní, ktoré 
môže v konečnom dôsledku poškodiť najmä občana – spotrebiteľa. 
Pre tieto prípady boli zriadené orgány dohľadu a kontroly nad do-
držiavaním pravidiel a povinností pri prechode na euro. V prípade, 
ak občania zistia porušenia povinností obchodníkov, ktoré im vyplý-
vajú so zavedenia meny eura, môžu sa so svojimi podnetmi obrá-
tiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva okrem iného
aj cenový dohľad. Aj takýmto spôsobom môžu pomôcť odhaliť ob-
chodníkov a predajcov, ktorí zneužívajú uvedenú situáciu v nepro-
spech spotrebiteľa.
Nová mena euro prináša nové zmeny, ktoré sú sprevádzané množ-
stvom protichodných názorov tak odborníkov ako aj laickej verejnosti 
na túto tému. V tejto historickej chvíli však zostáva veriť, že zavedenie 
meny eura bol správny krok do budúcnosti, ktorý v konečnom dô-
sledku prinesie prospech všetkým občanom Slovenskej republiky.

 Teraz pracujete v novomestskej knižnici. Aké boli vaše profe-
sionálne začiatky?
� Môj otec bol stavbár a želal si, aby som študovala stavbárinu. 
Ale po druhom ročníku Vysokej školy stavebnej som využila neprí-
tomnosť môjho otca v republike, prerušila som štúdium a nastúpila
do Mestskej knižnice, kde vtedy robila tiež moja mama. Popri práci
v tejto knižnici som si dorobila Strednú knihovnícku školu a neskôr 
na Univerzite Komenského som absolvovala odbor Knihoveda – An-
dragogika.
Ďalším mojím pôsobiskom bola Univerzitná knižnica a keď sa uvoľ-
nilo miesto v novomestskej, nastúpila som tu. 

 Zdá sa, že v tejto knižnici tvoríte dobrý kolektív plný invencie...
� Som veľmi rada, že moje kolegyne sa dajú nahovoriť na niekto-
ré moje až bláznivé nápady a teší ma, že ženy v strednom veku sú 
ochotné prezliekať sa do kostýmov a rozmýšľajú o tom, čo by mohli 
pre deti urobiť. Naozaj majú z toho radosť.

 Po zmene spoločenských pomerov v roku 1989 si mnohí kni-
hovníci začali ťažkať, že pre knižnice po ekonomickej stránke na-
stali horšie časy. Ako vnímate realitu knižníc?
� Všetko závisí od zriaďovateľov knižníc. Je dobre, ak zriaďovateľ 
je knižnici naklonený, ako je to v našom prípade. Viem to porovnať
s inými bratislavskými knižnicami, s ktorými veľa komunikujeme. Mô-
žem povedať, že prepojenie medzi odborom školstva a knižnicou
pri príprave podujatí je v našej mestskej časti nadštandardné a jedi-
nečné v rámci Bratislavy. Podobné je to v prípade spolupráce s klub-
mi dôchodcov. Také aktivity, aké má možnosť robiť naša knižnica, 
nerobí a ani nemá možnosť robiť v Bratislave žiadna iná. Som rada, 
že máme takého zriaďovateľa a verím, že tento trend sa zachová aj
do budúcnosti. 

Zhovárala sa Alžbeta Klesnilová

Veľmi rada robím s ľuďmi
hovorí ocenená knihovníčka Jana Vozníková

Dokončenie zo strany 7

Máme novú menu euro

Televízne vysielanie na internete
 S novým rokom prišla Televízia Nové Mesto s neoceniteľnou službou 
pre tých, ktorí nemajú možnosť sledovať jej vysielanie prostredníctvom 
káblového rozvodu, alebo si chcú niektoré relácie pozrieť ešte raz.
Ak je totiž domácnosť pripojená na internet, už to nie je problém.
 Spoluautor stránky Michal Gašparík objasňuje jednoduchý princíp
fungovania: „Po spustení webu www.tvnm.sk sa vám na monitore 
zobrazí úvodná stránka, kde v jej hornej polovici doslova svieti žlté 
políčko s textom „Pozrite si aktuálny Telemagazín a jeho vysielanie
za uplynulých 7 dní“. Po kliknutí na ikonu si môžete pozrieť vysielanie, 
prečítať jeho podrobný program, ale aj 7-dňový archív novomestských 
telemagazínov. Ten si navolíte jednoducho podľa dátumov.“ 
 Ak sa pri prehrávaní vyskytnú nejaké technické problémy, alebo
ak občania chcú do redakcie poslať podnet na zaujímavú repor-
táž, môžu tak urobiť prostredníctvom mailu poslaného na adresu
redakcia@tvnm.sk. Vysielanie Televízie Nové Mesto Bratislava je na in-
ternete spustené od januára tohto roku. 

(tam)

V pokladnici prijmú najviac 300 eur
 V pokladnici novomestského miestneho úradu zaviedli v tomto roku 
nové pravidlo. Pri platbách v hotovosti tu prijmú maximálne 300 eur. 
Dotýka sa to rovnako fyzických, ako aj právnických osôb.
 „Ide o interný pokyn nášho miestneho úradu,“ vysvetlila vedúca re-
ferátu účtovníctva Alena Vančová. „Pre jeho vydanie sme sa rozhodli
aj preto, že po zavedení eura sa v obehu objavili falošné bankovky a 
my nemôžeme našu pokladnicu vystavovať riziku, ktoré predstavujú.“
 Paleta platieb v pokladnici miestneho úradu je široká. Ľudia tu platia 
dane za psa, nájomné za pozemky pod garážami, za užívanie bytov, 
nebytových priestorov, za opatrovateľskú službu, správne poplatky 
atď.
 Pripomíname, že od 1. novembra 2008 je v pokladnici možné uhrá-
dzať platby aj platobnou kartou. Ďalšou možnosťou je bankový pre-
vod, čo je výhodné najmä pri vyšších sumách.

(ak)
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Pribudli zberné nádoby na psie 
exkrementy

 K pôvodným 43 zberným nádobám na psie exkrementy pribudlo 
koncom minulého roka na územní bratislavského Nového Mesta
ďalších 23, dovedna ich je teda 66. Na ich nákup vynaložila mestská 
časť 113 586 korún (3770 eur).
 Na novomestskom miestnom úrade je v súčasnosti evidovaných 
1901 psov. Kým časť z nich chovajú ľudia v rodinných domoch, kde 
sa psy môžu voľne pohybovať v uzavretých dvoroch, chlpáči chova-
ní v bytoch sú v prípade nevyhnutného pohybu a hygieny odkázaní
na verejné priestranstvá.
 Podmienky držania psov upravuje zákon 282/2002 Z. z. Obci
z neho vyplýva povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromaž-
ďovanie výkalov na miestach, kde voľný pohyb psa nie je zakázaný
a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu.
 V tohtoročnom rozpočte mestskej časti je na systém zberu psích 
exkrementov vyčlenených 19 916,35 eura (600-tisíc Sk). V tejto sume 
je zahrnuté vyprázdňovanie zberných nádob trikrát týždenne, nákup 
vrecúšok na exkrementy a ich umiestňovanie, pričom v rámci jed-
nej služby sa ku každej nádobe umiestňuje 20 vrecúšok, a likvidácia
obsahu zberných nádob. Túto službu pre mestskú časť zabezpečuje 
firma VK Servis, ktorá má oprávnenie na nakladanie s takýmto dru-
hom odpadu.
 Realizácia projektov zameraných na riešenie problematiky zne-
čisťovania verejných priestranstiev psími exkrementmi je i jednou
z priorít akčného plánu životného prostredia v rámci Programu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2007 – 
2013. Akčný plán umožňuje rozširovanie miest na vyvádzanie psov
a umiestňovanie zberných nádob na výkaly či už na základe požia-
daviek občanov, alebo aj praktických skúseností pracovníkov refe-
rátu životného prostredia miestneho úradu. Vo výhľadovom rozpoč-
te na rok 2011 sa predpokladá rozšírenie počtu zberných nádob
o 10. V uvedenom roku sa predpokladá zber 8,2 tony exkrementov, 
teda o 1,1 tony viac ako v tomto roku.
 Štatistika priestupkov zaznamenaných mestskými policajtmi na-
svedčuje tomu, že mnohí majitelia psov nerešpektujú pravidlá po-
hybu psov na verejných priestranstvách. Predovšetkým sa neunúva-
jú odpratať kôpky, ktoré psy na chodníkoch, v parkoch či dokonca
na detských ihriskách narobia. Zdá sa, že im vôbec nezáleží na tom, 
do akej miery tak ohrozujú zdravie spoluobčanov, najmä detí.

(ak)

 Od 1. januára 2009 platí na lanovej dráhe Železná studienka - Kam-
zík nový cenník.

 Ceny cestovných lístkov:
 a/ jednosmerný cestovný lístok ........................................... 3 eurá
 b/ obojsmerný cestovný lístok ..............................................4 eurá
 c/ jednosmerný žiacky skupinový cestovný lístok v prípade viac 
  ako 10-člennej skupiny detí vo veku do 15 rokov, pričom ide
  o organizovanú skupinu zo ZŠ za účasti pedagóga alebo iného 
  dospelého zodpovedného za skupinu .............................1 euro
 d/  obojsmerný žiacky skupinový lístok (viď bod c) .............. 2 eurá
 e/  obojsmerný skupinový cestovný lístok v prípade organizovanej 
  skupiny dospelých nad 15 členov ................................... 3 eurá
 f/  obojsmerný dôchodcovský cestovný lístok pre dôchodcov
  vo veku nad 70 rokov v dňoch štvrtok a piatok ............... 2 eurá

 Od prepravného sú oslobodení:
 a/  deti predškolského veku do 6 rokov
 b/  dôchodcovia vo veku nad 70 rokov, a to v dňoch štátnych
  sviatkov a vždy v sobotu a nedeľu.

 Lanová dráha je verejnosti k dispozícii v rovnakom režime ako
vlani. V zimnom období, teda od októbra do apríla, premáva od štvrt-
ka do nedele. Vo štvrtok a v piatok premáva od 10.00 do 17.00 h,
v sobotu a nedeľu, ako aj v dňoch, na ktoré pripadajú štátne sviatky 
a dni pracovného pokoja od 10.00 do 18.00 h.
 O prepravu lanovkou je veľký záujem. Ako informoval riaditeľ
EKO – podniku verejnoprospešných služieb Viliam Žákovič, v minu-
lom roku sa ňou odviezlo 24 992 osôb.

Lanovka má nový cenník

Mediačná poradňa pokračuje
 Bezplatnú konzultáciu o možnosti riešenia rôznych sporov 
mimosúdnou cestou, ktorú ponúka mediačná poradňa pri no-
vomestskom miestnom úrade, môžu občania využiť aj v tomto 
roku.
 Mediátor je nestranný odborník, ktorý pomáha riešiť spory mi-
mosúdnou cestou. Či už ide o spory rodinnoprávne, občiansko-
právne, pracovnoprávne alebo obchodnoprávne. Medzi tie prvé 
patria najčastejšie rozvodové konflikty, usporiadanie bezpodie-
lového vlastníctva manželov, spory o zverenie dieťaťa do opatery, 
o dedičstvo a iné. Z občianskoprávnych sporov sú časté spory
susedské či spotrebiteľské. V rámci pracovnoprávnych sporov
rieši mediátor konflikty medzi zamestnancami a zamestnávateľ-
mi a v rámci obchodnoprávnych zas napríklad problémy so splá-
caním či vymáhaním pohľadávok, spory o náhradu škody atď.
Je dôležité vedieť, že v kompetencii mediárora nie je riešenie 
trestných činov – tie sú záležitosťou súdov.
 Výsledkom mediačného procesu je mediačná dohoda, ktorú
sú sporné strany povinné plniť. V prípade finančných záležitostí
je dokonca možné o plnenie dohody požiadať exekútora.
 Mediátor môže vyriešiť spor rýchlo a lacnejšie ako súd. Ak vstú-
pi do veci, ktorá je už na súde, súd odpustí časť poplatkov.
 Mediačná poradňa pri Miestnom úrade na Junáckej 1 začala 
fungovať v polovici novembra 2008 a otvorená bola každý párny 
týždeň v stredu od 14. do 16. hodiny, a to v miestnosti č. 110. 
Rovnako bude občanom k dispozícii aj v tomto roku.

(ak)

Civilná ochrana informuje!

Plánovanie akustického preskúšania 

sirén v roku 2009
Akustické preskúšanie prevádzkyschopnosti varovacej a vyrozu-
mievacej siete civilnej ochrany bude vykonané dvojminútovým stá-
lym tónom v nasledovných termínoch:

12. 2. 2009
13. 3. 2009
17. 4. 2009

V tom prípade, ak sa sirény rozozvučia mimo plánovaných termí-
nov, ako napríklad pri cvičeniach, (právnické osoby) obyvateľstvo 
bude vopred informované prostredníctvom miestnych informačných 
prostriedkov.

R. Müllerová

14.  8. 2009
11.  9. 2009
  9. 10. 2009

15. 5. 2009
12. 6. 2009
10. 7. 2009

13. 11. 2009
11. 12. 2009

Areál Kuchajdy je obľúbeným miestom prechádzok v lete i v zime. Medzi 

pravidelných návštevníkov patria mamičky s deťmi.

Foto: M. Novák
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Inzercia

� Vykonám klasickú, reflexnú (chodidlo) a lymfodrenážnu 
 masáž. 
 Miesto: SK BNM-Vajnorská 21, čas: utorok 10.00 – 19.00 h.
 Tel. číslo: 0911 442 276

� Opravy TV, OVP, OTF a telefón.
 Tel. číslo: 0903 356 466

� Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21 hľadá študentov – lektorov 
 na výučbu angličtiny/nemčiny v MŠ.
 Tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620

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

kultúry a športu, Junácka 1, 832 91 Bratislava, telefón 4925 3211
REDAKČNÁ RADA
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šéfredaktor: Ing. Patrick Lutter, členovia RR: Mgr. Andrej Alberty, 
Dagmar Arvayová, Mgr. Silvia Ciuttiová, JUDr. Tomáš Korček, Lu-
cia Mudríková, Mgr. Ján Reháček, tajomníčka RR: Elena Hlivová.
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Náklad: 21 500 výtlačkov. Číslo: 1-2/2009. Reg. číslo: BN 34/91.

Sťahovanie 0904 842 462

 2. 2.  18.15 h  Sahadža joga
 4. 2.  13.30 h  Tvorivé dielne „Karnevalové masky“
     – pre deti ŠD zo ZŠ v MČ BNM
 4. 2.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním
 5. 2.  16.00 h  Klub Patchwork
 6. 2.    9.30 h  Kaleidoskop vedomostí – zaujímavosti, rady, prezen-
     tácia a súťaž z oblasti minerálov, fosílií a drahých
     kameňov pre žiakov ZŠ pod vedením odborných lek-
     torov
 7. 2.  17.00 h  Čaj o piatej s HS UNI – tradičné tanečné podujatie 
     pri živej hudbe v príjemnom prostredí so sviečkami 
     spojené so žrebovaním vstupeniek
  9. 2.  18.15 h  Sahadža joga
11. 2.  14.00 h  Tradičný Fašiangový karneval pre deti zo ŠD
     pri ZŠ MČ BNM
11. 2.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním
14. 2.  17.00 h  Valentínsky Čaj o piatej s HS KARTAGO – dobrou ta-
     neč. zábavou oslávime patróna zaľúbených – Valentína
16. 2.  18.15 h  Sahadža joga
18. 2.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním
19. 2.  17.00 h  Klub priateľov opery
21. 2.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH VESELÁ MUZIKA
     – tanečné podujatie tentoraz pre milovníkov dobrej 
     dychovky
23. 2.  18.15 h  Sahadža joga
24. 2.  17.00 h  Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov
     a záujemcov o poradenské služby
25. 2.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním
26. 2.  19.00 h  Folkový koncert skupiny DRUHÁ TRÁVA – 8. roč-
     ník projektu Folk country sála alebo koncerty na vaše 
     želanie začíname koncertom tejto známej českej
     folkovej a country skupiny, ktorá už niekoľko rokov 
     zapĺňa hľadiská v Čechách aj na Slovensku
27. 2.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
27. 2.  19.00 h  Sen noci orientálnej
28. 2.  17.00 h  Čaj o piatej s HS ROLAND LIVE – zábava, dobrá 
     nálada a tanec v rytme hudby 60.-90. rokov, pri svieč-
     kach; žrebovanie vstupeniek

Výstavy 
  3. – 14. 2.  Fragmenty tichosti – Jarmila Sabo (Vojvodina)
     Vernisáž  výstavy: 5. 2. o 17.00 h
17. – 28. 2.  DUK predstavuje
     Vernisáž výstavy: 17. 2. o 17.00 h
Návštevný čas výstav:  pondelok – piatok 14.00 h – 18.00 h

       sobota - nedeľa (v rámci podujatí)

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ) 
 7. 2.  8.00 h – 16.00 h
    Medzinárodné VSZ minerálov, fosílií a drahých kameňov
14. 2.  8.00 h – 12.00 h
    VSZ mincí, medailí, odznakov, filatelie, bankoviek, starých 
    pohľadníc, kníh, plagátov, platní, ...
Zmena programu vyhradená!

Predpredaj vstupeniek: po – str od 16.00 h do 19.00 h a 1 hodinu 
pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel. číslo: 02/4437 3763,
v sieti TICKETPORTÁL

ZÁPIS DO KURZOV: február 2009
Jazykové kurzy: 
 -  angličtina, nemčina, taliančina pre dospelých:
  klasický a polointenzívny kurz (50 vyučovacích hodín)
 -  angličtina pre deti ZŠ s konverzáciou:
  (1x týždenne/50 vyučovacích hodín) 
 -  angličtina pre deti v MŠ: (2 x týždenne/50 vyučovacích hodín)
Výtvarné kurzy:
 -  Nové kurzy keramiky: od 12. 1. 2009 
 -  Keramika pre dospelých: od 13. 1. 2009
 -  Keramika pre deti: Nový kurz od 4. marca 2009!

 -  Výtvarné techniky: maľba, kresba, grafika, a iné kombinované 
  techniky, prípravka na SŠ a VŠ umeleckého zamerania – nový kurz 
  od februára 2009!
 -  Výtvarná škola D. Zacharovej: pre malých aj veľkých a príprava 
  na školy umeleckého zamerania, pokračovanie kurzu: január – jún 
  2009!
 - Víkendový kurz figurálnej kresby a maľby: 2 víkendy v mesiaci
  spolu 50 vyučovacích hodín
Kreatívne: 
 - aranžovanie kvetov, maľovanie na hodváb, patchwork,
  bábiky z textilu, tvorba z drôtu – šperky
Praktické:
 - Šijeme s Burdou: škola strihov a šitia, návrhárstvo, nové módne 
  trendy
Pohybové:
 - Brušné tance  - Joga

Informácie na tel. čísle 4437 3771, na www.skvajnorska.sk.

Služby: Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, 

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

miest, galéria). Výroba reklamy – od vizitiek po transparenty, vrátane 

grafických návrhov.

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 54 77 11 48, 
http://www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
  7. a 8. 2.  9.00 h – 16.00 h
     Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
11. 2.  17.00 h  Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
14. 2.  16.00 h  Karneval, súťaž masiek – zábavné popoludnie pre deti
16. 2.  19.00 h  103. Poetický večer pri sviečkach
     s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami
18. 2.  14.00 h  Motýle a maky
     – prezentácia knihy K. Kolárikovej - Koňarikovej
25. 2.  17.00 h  Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
26. 2.  10.00 h  Rozprávkové dopoludnie – pre deti v MŠ na Revíne
28. 2.  16.00 h  Stretnutie s ELOU a HOPOM v predstavení Pasku-
     dárium – pre deti od 3 rokov
Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 19.00 h. 

Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia !

Zmena programu vyhradená !

Hudobné: 
 - klavír, hudobná teória

FEBRUÁR

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac február 2009

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