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 Naše školy sú na vynikajúcej úrovni
 Aj matriky na Slovensku čaká reforma  Veľkonočný gazdovský dvor
NOVINY OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Jar odhaľuje “hriechy“, ktoré zima
milostivo zakryla
Po dlhej a chladnej zime s pomerne veľkým množstvom snehu prichádza jar. Nádielka snehu bola túto zimu v Bratislave až nezvyklo
bohatá, biela prikrývka milostivo zakryla „hriechy“ našej spoločnosti. Pohľad na snehom pokrytú Bratislavu bol oku lahodiaci, okolie
našich domov, ulice i zeleň boli zrazu panensky biele. Potom prišlo
oteplenie a tvrdá realita. Okolie kontajnerových stojísk obložené
nepotrebným odpadom, zeleň plná psích exkrementov a miesta
„tradičných“ nelegálnych skládok odpadu opätovne zaplnené...
Na chodníkoch a cestách ostali kôpky, miestami až súvislé vrstvy
posypového materiálu (soli), ohrozujúce všetko živé v okolí.
Milí čitatelia, je tu jar, viac slnka, svetla a tepla, zelene a nového
života v prírode, možno aj viac času pre nás, aby sme sa zamysleli
nad našim okolím, nad našim konaním, ktoré často škodí prostrediu v ktorom žijeme. Nedá mi, napriek tomu, že sneh sa už roztopil,
nespomenúť dni, keď boli ulice pokryté snehom. Správcovia, ktorí
majú povinnosť čistiť chodníky si svoju povinnosť výrazne zľahčujú tým, že miesto odhŕňania snehu používajú v hojnej miere posypový materiál. Výsledkom síce je chodník bez snehu alebo námrazy, ale často celý pokrytý agresívnou soľou, ktorá neprospieva
ani našim topánkam a už vôbec nie okolitej zeleni. Skúsme na budúcu zimu použiť lopaty a odhŕňače – sú priateľskejšie k životnému
prostrediu.
Ako som už spomenul, milosrdný sneh na chvíľu zakryl aj neporiadok okolo kontajnerových stojísk. Je pre mňa len ťažko pochopiteľné a asi aj pre väčšinu z nás, že naši susedia takýmto nepochopiteľným spôsobom znečisťujú okolie vlastných domov. Rovnako nepochopiteľné je pravidelné vynášanie odpadu na neriadené skládky. Skúsme si uvedomiť, že odpad, ktorý vyhadzujeme
na miesta, ktoré nie sú na to určené, likvidujeme vlastne všetci
– prostredníctvom samosprávy prispievame na jeho likvidáciu.
Dlhodobou témou samosprávy sú „psíčkari“ a ich znečisťovanie
verejných priestranstiev, presnejšie, neodstraňovanie následkov
venčenia svojich miláčikov. Patrím k skupine týchto potencionálnych „znečisťovateľov“, mám psíka. Problém so znečisťovaním
som však vyriešil hneď od začiatku – vždy nosím so sebou vrecká a prípadné znečistenie odstraňujem, tak ako väčšina majiteľov
psov.
Musíme si uvedomiť, že prostredie v ktorom žijeme ovplyvňujeme
my všetci svojimi každodennými činnosťami a musíme sa začať
podľa toho aj správať. A ak treba, upozorňovať prípadne aj svoje
okolie. Životné prostredie tvoríme a ovplyvňujeme všetci.
Na záver ešte jedna prosba – je tu jar, čas kedy zvieratá kladú mláďatá. V jarných mesiacoch by sme sa teda mali v prírode správať
menej hlučne, pokiaľ možno zver nechať úplne v pokoji. Ak teda
pôjdete do obľúbených prírodných relaxačných zón, majte prosím
na pamäti, že aj zvieratá a vtáky potrebujú relaxovať.
Ing. Patrick Lutter
šéfredaktor

Číslo 4/2009

Z eurofondov viac aj pre Bratislavu
Je žiaduce, aby aj bratislavské miestne samosprávy mohli na uskutočňovanie svojich projektov čerpať viac peňazí z európskych fondov.
„Zatiaľ ich môžeme čerpať len veľmi obmedzene, čo sa mi zdá nelogické,“ konštatoval na konferencii Regionálneho združenia mestských
častí hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá sa konala 13. marca, jeho
predseda, starosta bratislavského Nového Mesta, Richard Frimmel.
Možnosťami využívania európskych fondov sa prítomní starostovia
zaoberali v súvislosti s návrhom opatrení Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zameraných na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy na Slovensku. Potrebu zlepšiť čerpanie európskych peňazí ZMOS podopiera argumentom, že z finančného balíka určeného
na rozvojové programy v rokoch 2007 až 2013 sa ku koncu roka 2008
vyčerpalo len 0,25 percenta. Príčinou tohto stavu je aj zložitý systém
Pokračovanie na strane 2

Veľkonočné všeličo
Deti zo školských družín pri ZŠ Česká a Odborárska sa už
v predstihu pripravovali na príchod veľkonočných sviatkov. Stredisko
kultúry BNM na Vajnorskej ulici pripravilo pre ne 11. marca Tvorivé dielne.
Mohli tu uplatniť svoj talent, šikovnosť, nápady, kreatívnosť, krásu ľudového remesla, výtvarné a estetické cítenie, jemnú motoriku prštekov a
v neposlednom rade aj zvykoslovné tradície Slovenska. S akademickou
sochárkou M. Burmekovou vystrihovali veľkonočné pozdravy a tvorili veľkonočné dekorácie, s Mgr. M. Kameniakovou zdobili voskovou technikou
kraslice a s Mgr. O. Demáčkom plietli z vŕbových prútov korbáče, ktoré
potom aj veľkonočne ozdobili. Darilo sa dievčatám aj chlapcom. Svojimi
výrobkami potešia rodinu, priateľov či známych a možno aj zavinšujú: Veľa
vône z koláčikov a života z korbáčikov, čistej vody zo studničky, teplú
náruč o mamičky, láska nech má veľkú moc, želáme vám peknú Veľkú
noc!
J. Dózsová

Dievčatá zo ŠD pri ZŠ Česká zdobili kraslice voskovou technikou
foto: M. Novak...

Historický minikalendár – APRÍL
2. apríl – Medzinárodný deň detskej knihy
6. apríl 1896 – v Aténach boli otvorené prvé novodobé olympijské hry
21. apríl 753 pred Kr. – podľa legendy Romulus a Rémus založili Rím
22. apríl 1970 – prvýkrát sa oslavoval Deň Zeme
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na Slovensku čaká reforma
Z eurofondov viac aj pre Bratislavu AjOdmatriky
roku 2002 máme na Slovensku svoju dobrovoľnú, nezávislú
ich čerpania, ktorý sa má zjednodušiť. Osobitná pozornosť sa má venovať obciam a mestám v Bratislavskom kraji, ktorý je znevýhodnený.
S využitím európskych peňazí sa ráta aj pri vytváraní nových pracovných miest a malo by ich byť zhruba až 30-tisíc.
Starostovia na konferencii kvitovali, že parlament schválil zmenu
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá obciam
a mestám umožňuje v rokoch 2009 a 2010 použiť na bežné výdavky
aj príjmy z kapitálového rozpočtu alebo peniaze z rezervných fondov.
Nové Mesto pravdepodobne využije túto možnosť pri výdavkoch na
opravu ciest. „Podľa prepočtu náklady na opravu ciest budú po tejto
zime dvaapolkrát vyššie, ako sme pri zostavovaní tohtoročného rozpočtu predpokladali,“ vysvetlil novomestský starosta.
Podľa petržalského starostu Milana Ftáčnika by bolo vhodné tiež
zvážiť, či mestské časti môžu niečo ušetriť na bežných výdavkoch. Ich
prípadné krátenie by však malo byť diferencované, keďže každá mestská časť má svoje špecifiká.
V súvislosti s riešením dopadov krízy sa starostovia zaoberali vyhlásením primátora Bratislavy a účastníkov okrúhleho stola, ktoré primátor zvolal koncom februára. Rozhodnutie spoza okrúhleho stola, aby
sa výpadok bežných výdavkov nesaturoval z kapitálového rozpočtu,
ale aby sa bežné výdavky v roku 2009 znížili o 3,5 percenta, starostovia nepodporili. Na utvrdenie takéhoto postoja zo strany Nového Mesta v diskusii odznel argument, že príjmy, ktoré dostala mestská časť
vlani v decembri, už nebolo možné použiť na bežné výdavky a bolo ich
potrebné presunúť do kapitálového rozpočtu. A nešlo o malú sumu,
ale o zhruba 12 miliónov korún.
Predmetom rokovania bol aj návrh nového štatútu hlavného mesta.
Ukazuje sa tu viacero nezrovnalostí, napríklad v prípade pôsobnosti
mestských častí v oblasti telesnej kultúry. Podľa návrhu štatútu mestská časť môže zakázať športové podujatie, ak by jeho účastníkom
hrozilo závažné nebezpečenstvo a primátor už vydal v tomto zmysle
svoje rozhodnutie. V praxi je však nevykonateľné. Od Nového roka
totiž mestské časti nemajú kompetencie v oblasti verejného poriadku,
čo im bráni vykonávať uvedenú kompetenciu. Predovšetkým starostovia nemajú právo ukladať úlohy mestskej polícii, pričom zabezpečenie
verejného poriadku je práve jej záležitosťou.
Problémom je i rozdelenie agendy vyplývajúcej pre miestnu samosprávu zo zákona o sociálnych službách 448/2008. Účastníci konferencie poverili predsedu združenia, aby listom oslovil primátora hlavného mesta so žiadosťou o zvolanie porady, na ktorej by sa dohodli
pravidlá uplatňovania uvedeného zákona v podmienkach Bratislavy.
Porada by sa mala konať za účasti primátora, starostov, vedúcich oddelení sociálnych vecí na magistráte i miestnych úradoch.
Podľa názoru starostu Ružinova Slavomíra Drozda a starostu Starého Mesta Andreja Petreka porady s účasťou komunálnych politikov a
odborníkov je potrebné zvolať aj na vyriešenie problémov spojených
s územným plánom mesta a vydávaním s ním súvisiacich záväzných
stanovísk. Slavomír Drozd poukázal na to, že viaceré mestské časti
dali magistrátu podnety na zmeny a doplnky územného plánu mesta,
ale z magistrátu na ne doteraz nereagovali. „Na základe toho chránime niektoré územia, iné chceme uvoľniť, ale agenda na magistráte sa
vybavuje veľmi pomaly,“ konštatoval s tým, že treba zmeniť zákon, aby
sa veci spružnili.
Nový štatút nadväzuje na novelu zákona o Bratislave. Stanovisko regionálneho združenia k nemu prerokujú jednotlivé miestne zastupiteľstvá a bude na mestskom zastupiteľstve, či ich pripomienky a návrhy
prijme, alebo nie.
Starostovia mali pripomienky aj k návrhu nového stavebného zákona, ktorý vláda schválila päť dní po rokovaní združenia – 18. marca. Pokiaľ ide o pokuty, príslušný paragraf bol schválený tak, ako bol
navrhnutý – že pokuty budú príjmom štátneho rozpočtu. Regionálne
združenie s tým nesúhlasí a je za to, aby pokuty boli príjmom orgánu,
ktorý ich uloží.
Rokovanie starostov využil predseda Výkonného výboru Bratislavského združenia telesnej kultúry (BZTK) Jaroslav Ostrčil, aby im predložil návrh riešenia rozvoja športu detí a mládeže v Bratislave a požiadal ich o finančnú podporu. Podľa vyjadrenia Richarda Frimmela
táto záležitosť je v prvom rade vecou magistrátu, hoci, na druhej strane, mestským častiam na podmienkach pre športovanie detí a mládeže záleží. Dôkazom je skutočnosť, že samospráva Petržalky poskytla BZTK kancelárske priestory. Po diskusii starostovia uzavreli vec
tak, že na niektorom z ďalších rokovaní regionálneho združenia sa
k nej vrátia.
Alžbeta Klesnilová

stavovskú organizáciu Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky (ZMM SR). Hlavným cieľom združenia je obhajovať
záujmy matrikárok a matrikárov, odborne zvyšovať úroveň ich práce prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Združením miest a obcí Slovenska. Naša
stavovská organizácia sa podieľa na pripomienkovaní návrhov zákonov a noviel právnych predpisov a navrhuje odborné riešenia problémov, na ktoré matriky narážajú pri svojej práci.
V roku 2003 sa Slovensko stalo riadnym členom Európskeho združenia matrikárok a matrikárov (EVS), ktoré vzniklo v roku 2000 v Nemecku. Ďalšími členmi združenia sú Talianska republika, Spolková
republika Nemecko, Rakúska republika, Švajčiarska konfederácia,
Belgické kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Slovinská republika, Poľská republika a Škótsko. Slovenské matrikárky tak odborne vstúpili
do Európskej únie skôr ako samotná Slovenská republika.
Hlavnými cieľmi EVS sú postupné zjednocovania právnych noriem
v rámci EÚ, vzájomné oboznamovanie sa s platnými právnymi predpismi v jednotlivých štátoch, výmena odborných znalostí a riešenie
problémov matrík. Kongresy európskeho združenia sa konajú každý
rok vždy v inom členskom štáte na rôzne témy z oblastí matrík, rodinného práva, medzinárodného práva súkromného a procesného,
štátneho občianstva, postavenia a práv cudzincov a pod.
V máji tohto roku sa bude konať 9. kongres EVS. V rámci rotácie
sa prvýkrát uskutoční na Slovensku, a to v Poprade. Bude sa konať
pod záštitou Ministerstva vnútra SR a jeho hlavnou témou je Elektronický prenos dát – budúcnosť začína dnes.
Aj matrikárky na Slovensku čaká v najbližšom období reforma, týkajúca sa práve elektronického prenosu dát. Stratégia informatizácie verejnej správy bola schválená uznesením vlády SR č. 131/2008
na jej rokovaní 27. 2. 2008. Vláda týmto potvrdila svoj záväzok modernizovať verejnú správu a elektronizáciu jej služieb. Predpokladom
je kombinácia zdrojov štátneho rozpočtu a prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.
Ciele v oblasti informatiky verejnej správy do roku 2013:
1. zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
2. elektronizácia verejnej správy (vytvorí a prepojí registre použiteľné pre právne úkony),
3. efektívnejšia a výkonná verejná správa (ktorá bude štát stáť
menej),
4. zvýšenie kompetentnosti verejnej správy (väčšina zamestnancov verejnej správy na Slovensku bude počítačovo gramotná).
Prínosy pre občanov:
– klientsky orientovaná verejná správa
– efektívnejšie a rýchlejšie poskytovanie služieb
– zníženie administratívnej a časovej záťaže občanov a firiem
– štátna správa a samospráva budú poskytovať elektronické
služby, ktoré budú riešiť základné životné situácie občanov.
Stratégia informatizácie verejnej správy sa už premietla do činností
matrík. Od roku 2004 beží program elektronického prepojenia matrík na Centrálny register obyvateľov SR (REGOB SR) v testovacom
programe. Postupne do produkčného prostredia boli napojené tri
matričné úrady na Slovensku a pre najbližšie obdobie je vybraných
ďalších 15 matrík, medzi nimi aj naša novomestská matrika.
Prínos pre občanov je v tom, že výsledkom prepojenia matrík
na centrálny register obyvateľov je okamžité premietnutie narodenia,
uzavretia manželstva, úmrtia, ako aj ďalších osobných zmien, vykonaných matrikou (rozvody, zmeny mena a priezviska, určenia a zapretia otcovstva, osvojenia a iné). Občania tak v budúcnosti na vybavovanie svojich záležitostí nebudú potrebovať okrem platného
preukazu totožnosti žiadny iný doklad. Potrebné tlačivá bude verejná správa poskytovať pre všetky agendy prostredníctvom všetkých
informačných, komunikačných a transakčných služieb. Týka sa to
aj matriky, samozrejme v súlade so všetkými bezpečnostným prvkami. Zníži sa tak neproduktívny čas strávený administratívnym vybavovaním a viacnásobnou realizáciou identických úkonov. Ide o elimináciu tzv. papierovania postupným prechodom k elektronickej forme
spracovania dokumentov a elektronickej komunikácie s verejnosťou.
Viera Zámečníková
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Zoznámili sme sa s broadwayským harcovníkom
Melom Brooksom
Zoznámili sme sa... teda tí, čo 11. februára prijali pozvanie starostu bratislavského Nového Mesta Ing. Richarda Frimmella do Domu Odborov – Istropolis na predstavenie najúspešnejšieho muzikálu sveta Producenti.
Z prominentných hostí treba spomenúť prezidenta SR Ivana Gašparoviča
s manželkou, veľvyslanca Českej republiky Vladimíra Galušku, veľvyslanca Chorvátskej republiky Tomislava Cara, predsedu ZMOS-u Michala Sýkoru, verejného obhajcu práv Pavla Kandráča, predsedu NKÚ Jána
Jasovského, prezidenta slovenskej bankovej asociácie Igora Vidu ako
aj starostov niektorých bratislavských mestských častí. Medzi hosťami
tradične nechýbali ani poslanci mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
pracovníci miestneho úradu tejto mestskej časti a zástupcovia klubov
dôchodcov.
Hneď na začiatku začnem otázkou. Kto je Mel Brooks a o čom sú Producenti? Brooks sa narodil v Brooklyne. Jeho umelecký život je spätý
so šoubiznisom, a to tým elitným – broadwayským. Môže sa popýšiť unikátnym úspechom. Ako jeden zo siedmich umelcov získal všetky štyri
hlavné americké ocenenia v šoubiznise – ﬁlmového Oscara (za najlepší
pôvodný scenár práve ﬁlmu Producenti), divadelnú cenu Tony, televíznu
Emmy a hudobnú Grammy.
Producenti boli prvým ﬁlmom, ktorý Mel Brooks nakrútil (1968). Zožali
taký úspech, že sa stali motívom divadelnej verzie. Mel Brooks napísal
k svojmu libretu hudbu, a... najúspešnejší muzikál sveta bol na svete.
O čo v ňom ide? Stručne povedané, o peniaze. O jednoduchý nápad daňového kontrolóra, že absolútny prepadák môže byť pre producenta ﬁnančne úspešnejší ako úspešný titul. Lebo keď je to prepadák, investori prídu
o svoje peniaze a štát ﬁnancie neúspešných producentov nekontroluje.
Takže, treba zohnať veľa peňazí, za časť z nich inscenovať neúspešný
muzikál a zvyšok peňazí si strčiť do vrecka. Treba len jedno (ako spievajú
protagonisti): Vzali sme do našej show len hluchých spevákov, a k nim
tých, čo nechytili ani tón... Každý, kto dnes hral, bol omyl! Tanečníci boli
chromí! Ak niekto vedel hrať, vyrazili sme ho von! Pointa diela spočíva
v tom, že hoci sa producent Max Bialystock veľmi usiloval, aby vyprodukoval najhorší muzikál na svete, ktorým sa malo stať prachom zapadnuté dielo starého nacistu „Hitler je májový púčik“, šťastena sa od neho
odvrátila a Max sa čuduje: Tá show bola strašný sen... Teraz dostane
niekoľko cien! Ach, v čom, ach, v čom, no tak v čom to bolo fajn? Bohužiaľ
to úspech bol... Nemal to byť vôbec gól! To je koniec: Tento hnoj spraví
tisíc repríz! Jóóój... Vravte: V čom to bolo fajn?
V úlohe Maxa Bialystocka sme mohli obdivovať výkon Mariána Slováka.
Bol jemný a kultivovaný aj v „chúlostivejších a možno troška vulgárnejších“ momentoch, bol nabitý nákazlivou energiou od prvého okamihu,
ako vstúpil na scénu. Ak chcel zdolať svoj Mont Everest, tak ho zdolal.
A ešte jeden výkon by som spomenula. Postavu starého nacistu stvárnil
mladý herec Michal Rovňák. Je to úloha, ktorú alternuje s Mariánom Labudom, a to je zaiste herecká výzva, ktorej sa úspešne zhostil.

Park na Račianskom mýte
Ak odhliadneme od lesoparku, park na Račianskom mýte je jedným z mála miest v Bratislave, kde si občania môžu oddýchnuť
od každodenného stresu veľkomesta, pookriať. Jeho návštevníci, a
najmä mamičky s deťmi však upozorňujú na dlhotrvajúci problém.
Je ním nedisciplinovanosť a bezohľadnosť chovateľov psov, ktorí
svoje psy nevodia na vôdzke a neodpratávajú po nich exkrementy.
Preto je namieste pripomenúť, že spomínaný park je zaradený
do zoznamu miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto č. 1/2003. Zákaz voľného pohybu psa je vyznačený zreteľne nápismi na prístupových komunikáciách do parku. A keďže
na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, sú umiestnené aj
nádoby na psie exkrementy, tieto sa v parku na Račianskom mýte
nenachádzajú.

Muzikál Producenti načiera do troška iného súdka, predstavuje sa divákovi „inakvejšie“, prináša témy, ktoré nie sú na našich scénach úplne bežné. Je to iný muzikál, než na aký sme si v období muzikálového
boomu zvykli. Poškuľuje troška po kabarete... Niektoré témy v našom
prostredí vyznievajú ináč, než v jeho domovine. Tak to má byť, veď v konečnom vyznení to potvrdzuje zápletkovú líniu Brooksových Producentov,
a tou je – kúzlo nechceného.
Katarina Bobríková

Pozvanie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richarda Frimmela na predstavenie muzikálu Producenti prijal(okrem iných) prezident
SR Ivan Gašparovič a predseda ZMOS-u Michal Sýkoka. Pred predstavením si našli chvíľu aj na spoločný rozhovor
foto: M. Novák

Potlesk spokojných divákov je nezaplatiteľnou odmenou za výkon
na scéne
foto: M. Novák

Ak pes, ktorý je na vôdzke, potrebu vykoná, jeho majiteľ je povinný exkrementy po ňom odpratať do vrecúška prineseného z domu
a vrecúško potom uložiť do nádoby na komunálny odpad. Majitelia psov, až na ojedinelé prípady, však nerešpektujú ani samotný
zákaz voľného pohybu psa, ani požiadavku na odpratávanie exkrementov.
V samotnom parku sa nachádza aj detské ihrisko, kde je v zmysle už citovaného nariadenia vstup so psom zakázaný. Nerešpektovanie tohto zákazu takisto nie je ojedinelým javom, dokonca majitelia psov neraz nedbajú na upozornenia rodičov, ktorí sa na detskom ihrisku s deťmi nachádzajú.
Kontrolou dodržiavania nariadení o zákaze voľného pohybu psov,
ako aj zákazu ich vstupu do parku je poverená mestská polícia.
Ivan Svetlovský
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Milé okamihy v spoločnosti drobcov
Starostovi Richadovi Frimmelovi stačil jediný pohľad na sálu plnú
novomestských bábätiek, aby sa mu na tvári rozhostila očividná
spokojnosť. Pretože medzi sprievodcami novorodeniatok, pre ktoré
bolo Stredisko kultúry na Vajnorskej predpoludním 11. marca vyhradené, videl nielen mladých, ale aj vekovo starších. Bolo zrejmé,
že mnohí starí rodičia si nenechali ujsť príležitosť byť so svojimi vnúčikmi vo chvíli, keď ich víta do života aj miestna samospráva.
„Je to fajn, že sú tu aj starí rodičia, lebo rodina je základ,“ prihovoril sa k prítomným starosta. V príhovore priblížil aktivity samosprávy
bratislavského Nového Mesta v prospech rodín s deťmi a mladej generácie, ktorej venuje pozornosť už od narodenia. Nasvedčuje tomu
aj finančná pomoc v rámci projektu Hladký štart do života, na ktorej
sa podieľa i Dexia banka Slovensko. Pre bábätká narodené v tomto roku sa zvýšila na 200 eur. „Boli sme prví na Slovensku, čo sme
pred siedmimi rokmi prišli s takýmto projektom, potom sa pridali
ďalší,“ dodal. Rodičom a starým rodičom zaželal, aby zo svojich ratolestí mali radosť, aby deti boli zdravé a deťom zas, aby mali dobrých
a milujúcich rodičov.
Súdiac podľa atmosféry podujatia, bábätká sa narodili do milujúcich rodín. Privítali ich s radosťou, či už
prišli na svet ako prvé, druhé, alebo tretie. Tretej dcérke Marienke sa mamička Mária Konečná potešila rovnako ako predchádzajúcim dvom dcéram – dnes už
osemročnej Katarínke a dvojročnej Veronike. Na otázku, či jej v trojici nechýba syn, odvetila: „Dôležité je,
aby boli deti zdravé.“ Slávnostné okamihy v Stredisku
kultúry si prišiel vychutnať aj Marienkin starý otec Ivan
Konečný. „Toto je moje jubilejné desiate vnúča,“ povedal hrdo. „Najstaršie má už 16 rokov. Keď sa zíde celá
rodina, kriku je dosť, ale v dobrom,“ usmieval sa.
Manželia Segéňovci zažili 3. januára dvojnásobnú radosť – na svet sa šťastne vykrbáľali hneď dve
dcérky, Alexandra a Sára. „Vedeli sme, že to budú
dvojičky, aj sme sa toho trochu obávali, ale všetko
dopadlo v pohode a sme zdravé,“ povedala mamička Michaela. Otec dvojičiek Pavol je jediným synom
Metoda a Márie Segéňovcov, Michaela zas jedinou
dcérou manželov Bakayovcov, a tak starí rodičia
z jednej i druhej strany o to viac lipnú na svojich vnučkách. Napokon, pri našom stretnutí to aj patrične dali
najavo.

Samospráva si uctila jubilantov
Sto liat, sto liat, nech žijú, žijú nám.... zanôtili Kuštárovci, keď starosta Richard Frimmel pozdvihol čašu na zdravie novomestských
jubilantov, ktorí 11. marca na pozvanie miestnej samosprávy prišli
do Strediska kultúry na Vajnorskej ulici.
Na jubilantov, ktorí sa v prvom štvrťroku dožili 70, 75, 80, 85 a viac
rokov, čakali kvietky a drobné darčeky. Aj tento prejav pozornosti mal
v oslávencoch umocniť pocit, že samospráva bratislavského Nového Mesta má o svojich vekovo starších obyvateľov úprimný záujem.
„Chceme, aby ste vedeli, že tu existuje nejaká samospráva,“ zdôraznil
vo svojom príhovore starosta. „Takmer jedna tretinu tunajších obyvateľov, čo je zhruba 15-tisíc ľudí, je v dôchodkovom veku, a myslím si,
že nech by tu bola akákoľvek samospráva, tento fakt musí rešpektovať. My sa o to snažíme. Máme osem klubov dôchodcov, v ktorých je
vítaný každý z vás, snažíme sa o vaše kultúrne vyžitie a kúsok tej kultúry vám chceme ponúknuť aj pri príležitosti vašich životných jubileí.“
Starosta poďakoval, že jubilanti prišli v hojnom počte. Potešilo ho,
že aj tentoraz sú medzi nimi deväťdesiatnici: 90-roční Jozef Tóth, Ladislav Puskajler a Elena Štefanková, 93-roční Štefan Boďo a Veronika
Rošková, 94-ročný Štefan Repáš, 98-ročná Mária Zeidlerová a 99-ročná Irena Vladislavlevová.
Keď prečítal ich mená, sálou zaznel potlesk. „Pani Vladislavlevovej
držíme všetci palce, aby na budúci rok sme ju tu mali ako storočnú
jubilantku, ktorá, dúfam, sem opäť príde na vlastných nohách,“ dodal
starosta.

Rodičom k bábätkám srdečne zablahoželal aj vicestarosta Marián Vereš
(druhý zľava).

Martina Fábryová prišla na vítanie s dcérkou
Luciou sama. Rodáčka zo stredného Slovenska má svojich blízkych ďaleko, ale jej
domovom už je Bratislava. „Bývame blízko
Trnavského mýta, územie je dobre vybavené, je tu kam ísť a sme spokojní,“ podelila sa
o svoje poznatky a pocity. Mladá rodina nemieni ostať pri jednom dieťatku, ale ako hovorí Martina, najprv sa chcú potešiť z Lucinky.
„Vo svete, plnom napätia, našťastie prevláda to pekné. A tým pekným sú nepochybne
naše deti,“ uzavrel stretnutie vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb novomestského miestneho úradu Dušan Jahelka. To sa
konalo aj za prítomnosti zástupcu starostu
Mariána Vereša, riaditeľky partnerskej banky
Kataríny Hrušovskej a členov miestnej rady
Ruženy Apalovičovej a Libora Gašpierika.
(ak)
Takýchto šťastných mamičiek bola plná sála.
foto: Miloš Novák

Po gratuláciách sálou rezonovala muzika a spev v podaní Ľudovej
hudby bratov Kuštárovcov. Kytičku pre jubilantov uvili zo známych ľudových piesní, úspešne načreli aj do repertoáru nesmrteľného Františka Krištofa Veselého, ktorý je staršej generácii obzvlášť blízky. Piesňami z Liptova, ako aj iných regiónov potešila prítomných Margita
Pokračovanie na strane 5

Po zdravici starostu Richarda Frimmela jubilantom zahrala Ľudová
hudba bratov Kuštárovcov.
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Samospráva si uctila jubilantov
Jágerská a tancom z Myjavy, Čierneho Balogu či rezkým východoslovenským verbunkom zas tanečníci z folklórneho súboru Gymnik.
Jubilanti boli očividne spokojní. Úsmev pohrával aj na tvári Ireny
Vladislavlevovej, ktorú, na rozdiel od vlaňajška, keď medzi oslávencov prišla sama, tentoraz sprevádzala jej dcéra Naďa. Čo sa v živote
drobnej ženy za ten rok zmenilo? „Do rodiny mi pribudla prapravnučka Lilian,“ teší sa. Ale inak je vraj všetko po starom. „Ešte stále býva
sama, je sebestačná, ale jej, samozrejme, pomáhame,“ doplnila matku pani Naďa.
Márii Zeidlerovej by nikto nehádal, že od stovky ju delia len dva
rôčky. Zdá sa celkom fit. „Veľa som športovala, chodila do prírody, ale
teraz už veľmi chodiť nemôžem - spadla som a mám otvorenú ranu
na nohe,“ poťažkala si. „Ale inak sa cítim dobre. Žijem sama, vlastné
deti som nemala, no najbližšia rodina mi pomáha. Rada čítam, sledujem televíziu, potrebujem vedieť, čo sa deje, je lepšie, keď sa človek
nevzdáva,“ dodala.

Na stretnutí vládla skvelá atmosféra.

Póla radí deťom po štvrtý raz
Preventívny projekt Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
nazvaný Póla radí deťom je známy už vo väčšine materských a základných
škôl v Bratislavskom kraji. V tomto roku by chcela polícia do projektu zapojiť približne 1500 detí. V okrese Bratislava III chcú policajti od marca
do októbra navštíviť v rámci projektu šesť materských a šesť základných
škôl.
Projekt je určený pre deti predškolského a raného školského veku. Jeho
cieľom je odovzdať deťom vhodným a pre ich vek primeraným spôsobom
dôležité informácie týkajúce sa ich zdravia a bezpečnosti. Počas dvoch
45-minútových stretnutí sa policajti budú zhovárať s deťmi o dopravnej
výchove, o tom, čo robí polícia, o závislostiach, napríklad na drogách,
o šikanovaní, v programe sú i témy sám doma, nechytaj, čo je na zemi,
s cudzími sa nezhováraj, dôležité telefónne čísla a. i. Deti zapojené do projektu dostávajú aj pekné motivačné darčeky (napríklad pexeso, papierovú
policajnú čiapku).
V roku 2008 sa na území tretieho bratislavského okresu zapojilo do projektu 254 detí z piatich materských a štyroch základných škôl. V mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto bolo doň zapojených 30 detí, a to z materských škôl Felix a na Mikovíniho ulici a zo Základnej školy na Sibírskej.
V roku 2007 sa z bratislavského Nového Mesta zúčastnilo na projekte spolu 122 detí. Išlo o žiakov ZŠ na Sibírskej a Českej ulici a deti zo štyroch
materských škôl - na Šuňavcovej, Legerského, Osadnej a Šancovej ulici.
Školy môžu v prípade záujmu získať bližšie informácie na telefónnom čísle 09610/33117 alebo na e-mailovej adrese lukas.navara@minv.sk.
(ln)

Štefan Repáš má vo svojich 94 rokoch taký svižný krok, že by mu
mohli závidieť aj oveľa mladší. V kondícii sa udržiava prechádzkami,
svoje urobí aj práca v záhradke. Je vdovec, býva sám, jeho dvaja
synovia žijú v Kanade. „Ale chodia ku mne synovci a mám dobrú susedku, ktorá sa o mňa stará. Aj mi navarí, operie... Rád sledujem televíziu, najviac ma zaujíma šport, ale aj politika,“ dal nazrieť do svojho
života. Dodal, že so synmi je v stálom kontakte a chodieva s nimi
na dovolenku na Floridu.
Z „mladších“ jubilantov sme oslovili na kus reči 75-ročného profesora Rafaela Redhammera, ktorý svoje lekárske povolanie ešte nemieni
zavesiť na klinec. „Som zamestnancom Lekárskej fakulty aj Fakultnej
nemocnice, prednášam internú medicínu a venujem sa i výskumu.
V rámci výskumu sa zaoberám problematikou fajčenia aj poruchami
dýchania v spánku, ktoré môžu vyústiť do vážnych ochorení,“ zhrnul
svoje aktivity. Zdá sa, že aj profesor Redhammer má tuhý korienok
rovnako ako mnohí iní Novomešťania. A to je dobre.
Alžbeta Klesnilová

Najstaršou účastníčkou stretnutia
bola 99-ročná Irena Vladislavlevová.

Druhá najstaršia na stretnutí bola
98-ročná Mária Zeidlerová.
foto: Miloš Novák
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Súťaž Miss a Boy zviditeľnila talenty
Dominika Megová zo Základnej školy (ZŠ) na Riazanskej ul. a
František Rácz zo ZŠ na Kalinčiakovej sa stali víťazmi tradičnej súťaže Miss a Boy 2009, ktorá sa 18. marca konala v Stredisku kultúry
na Vajnorskej.
V súťaži o najsympatickejšie dievča a najsympatickejšieho chlapca
novomestských škôl sa prezentovalo – predovšetkým svojím talentom – 23 dievčat a chlapcov. Všetci sa chceli blysnúť tým najlepším,
čo v nich je, čo najlepšie vedia. A tak súťažná časť podujatia ponúkla
porote i publiku naozaj pestrú mozaiku. Bol v nej tanec, spev, recitácia, gymnastika, hra na hudobné nástroje. Fanúšikovia v hľadisku
burácali nadšením, povzbudzovali svojich favoritov, porote však tým
jej úlohu nezľahčili.
Pri vyrovnanej súťaži, ktorej kvalita sa oproti vlaňajšku zvýšila, porota musela veľmi dobre zvažovať, kto si skutočne zaslúži byť v prvej
trojici. Pri výbere nositeľky titulu Miss 2009 sa však členovia poroty
na čele s Vladimírom Novákom, vedúcim referátu školstva, kultúry
a športu novomestského miestneho úradu vzácne zhodli na mene
Dominika Megová. Presvedčila ich prednesom poviedky z pera
Júliusa Satinského Čučoriedkáreň, rozprávanie vtipov. Druhé miesto
porota prisúdila Veronike Toporovej zo ZŠ na Cádrovej, ktorá je
doma v temperamentných latinskoamerických tancoch, tretie Romy
Prieložnej zo ZŠ na ul. Za kasárňou, ktorá pri hip-hope a hause
dance zas zúročila svoje tanečné skúsenosti zo Street Dance Academy Laciho Strika.

Víťazi súťaže Miss a Boy 2009 (zľava) – II. vicemiss
Romy Prieložná, nositeľka titulu Miss Dominika
Megová, I. vicemiss Veronika Toporová, II. viceboy
Rastislav Radič, nositeľ titulu Boy František Rácz,
I. viceboy Branislav Arbet.
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Spomedzi chlapcov u porotcov najviac zabodoval František Rácz.
Spôsob, akým na husliach zvládol slávny Montyho čardáš, vyvolal
prejavy nadšenia aj u publika. Navyše, husle sú iba jedným z deviatich hudobných nástrojov, s ktorými si František takpovediac tyká.
Druhé miesto patrí Branislavovi Arbetovi zo ZŠ na Riazanskej a získal
ho za prednes svojej vlastnej básne venovanej otcovi. Najsympatickejšiu trojicu uzatvára Rastislav Radič zo ZŠ na Českej, ktorý sa
v tanečnom čísle predstavil so svojimi kamarátmi z tanečnej skupiny
DANCE KREW. Šerpy odovzdal víťazom zástupca starostu Marián
Vereš a z rúk Vladimíra Nováka si prevzali hodnotné vecné ceny venované miestnym úradom.
Členmi poroty boli poslankyňa miestneho zastupiteľstva Silvia
Ciuttiová, riaditeľka Strediska kultúry na Vajnorskej Margita Krajačová a referentka z miestneho úradu Adriana Pavlikovská.
I keď väčšina súťažiacich tancovala a spievala, v znamení hudby
a tanca sa niesol i sprievodný kultúrny program. Účinkovala v ňom
tanečná skupina BSG z Centra voľného času detí a mládeže v Rači
a mažoretky z toho istého centra.
(ak)
Zástupca starostu Marián Vereš blahoželá víťazke Dominike Megovej, ktorú, rovnako ako
ostatných ocenených,
dekoroval šerpou.



František Rácz si získal
porotu i publikum hrou
na husle.



Fanúšikovia v hľadisku svojím povzbudzovaním a potleskom vytvorili na súťaži skvelú atmosféru.
foto: Miloš Novák

Rytmy Afriky v Stredisku kultúry
Afrika je veľmi pestrým svetadielom. Od oficiálnych náboženských
skupín až po kmeňové prírodné náboženstvá – to všetko sa spája
v nekonečnej zmesi zvukov, chutí, farieb a tancov. V marci sme
mohli kúsok z čara Afriky zažiť aj v Stredisku kultúry BNM na Vajnorskej 21, a to vďaka pražskej skupine afrického výrazového
tanca TiDiTaDe.
Hudobníci a tanečnice sa už viac rokov venujú štúdiu západoafrickej hudby a tancu. Inšpiráciu a skúsenosti čerpajú od najväčších žijúcich legiend tejto hudby a tanca, a to nielen v západnej
Afrike (Guinea, Mali, Gambia, Senegal), ale tiež v Európe, kde
mnohí (nielen) africkí majstri žijú a vyučujú.
Rytmus bubnov sa dostal hlboko pod kožu každého, nezávisle
od veku. Tí odvážnejší si na záver zatancovali spoločne s tanečnicami TiDiTaDe.
Napriek tomu, že tento typ tanca je založený najmä na improvizácii, je vhodné sa pod odborným vedením naučiť aspoň zá- Atmosféru Afriky, exotickú krásu tancov, rytmus a pohyb – to všetko prikladné pohyby. Záujemcovia o tento tanec využili možnosť zú- niesla do Strediska kultúry BNM pražská skupina afrického výrazového
častniť sa na workshope afrického výrazového tanca.
tanca TiDiTaDe.
Ľubica Haliaková
foto: M. Novák
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Výber ObFZ Bratislava-mesto neobhájil prvenstvo
Aforizmy Dušana KOVÁÈA
 Cesta vedúca k manželstvu máva èasto
ve¾a obchádzok.
 Ženatí muži môžu stratiť nanajvýš svoje
okovy.
 Adam a Eva nemohli oficiálne uzavrieť
manželstvo, lebo nemali svedka a rodný list.
 Najèastejšie býva pod papuèou muž vlastnej
ženy.
 Ženy preto držia svojich mužov pevne
na uzde, aby nevypadli zo sedla.
 Do manželstva nevstupovali s holými
rukami. Každý si priniesol po jednom
nemanželskom dieťati.
 Nemanželské deti môžu byť aj z manželského
trojuholníka.
 Sú ženy, ktoré neznesú u svojich partnerov
ani nedostatok nedostatkov.

Obvodné kolo vo volejbale chlapcov a dievčat
Centrum voľného času detí a mládeže Bratislava III v spolupráci
s Miestnym úradom Bratislava-Nové Mesto organizoval v Športovej
hale na Pionierskej ulici obvodné kolo vo volejbale dievčat 5. marca
a chlapcov 12. marca.
Vedúci súťaže v prítomnosti rozhodcov dozeral na dodržiavanie
všetkých pravidiel týchto zápasov. V kategórii dievčat súťažilo 74
dievčat v 6 družstvách. Na prvých troch miestach skončili:
1. miesto ZŠ s MŠ Za kasárňou
2. miesto ZŠ Tbiliská
3. miesto ZŠ s MŠ Odborárska
V kategórii chlapcov súťažilo 5 škôl s celkovým počtom hráčov 60.
Na prvých troch miestach skončili:
1. miesto ZŠ s MŠ Odborárska
2. miesto ZŠ s MŠ Riazanská
3. miesto ZŠ s MŠ Česká
Víťazné družstvá získali poháre, ktoré venoval Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.
A. Pavlikovská

Podujatia Knižnice Bratislava-Nové Mesto
Na 10. marca pripravila Knižnica Bratislava-Nové Mesto pre svojich čitateľov, členov Klubu dôchodcov Zlatý dážď na Račianskej ulici
zaujímavé stretnutie so spisovateľkami – členkami klubu Femina – Vierou Švenkovou, Milkou Zimkovou a Tatianou Jaglovou. V bohatej diskusii sa členky klubu dozvedeli o tvorbe a aktivitách klubu Femina a
spisovateľky získali množstvo inšpirácií a námetov do ďalšej tvorby.
Na záver stretnutia sme mali možnosť vypočuť si poviedku z antológie
„Keď život šplechne do očí“ v podaní Milky Zimkovej.

Jedenásty ročník medzinárodného halového futbalového turnaja prípraviek v kategórii U 11 Attract Kerobaj Cup 2009 v bratislavskom
Dome športu priniesol prvú marcovú nedeľu veľmi hodnotný športový
zážitok. Pričinilo sa oň všetkých osem zúčastnených mužstiev, vrátane výberu Oblastného futbalového zväzu Bratislava-mesto, ktorý ako
obhajca trofeje skončil na šiestom mieste.
Tréner ObFZ Bratislava-mesto Marek Porvazník zhodnotil vystúpenie
chlapcov nasledovne: ,,Mrzí ma, že sme tentoraz neuspeli napriek
tomu, že sme sa na turnaj dôkladne pripravovali. Zrejme sa prejavila u chlapcov únava, keďže sme sa pred týždňom zúčastnili turnaja
Lamačská brána a v stredu sme hrali na turnaji v Blansku. Na týchto
turnajoch sme skončili zakaždým tretí. Na Attract Kerobaj sme sa ani
len nepriblížili k svojmu optimu. Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že sa
formuje kvalitný výber do budúcnosti, lebo príležitosť sme dali hráčom
zo siedmich bratislavských klubov. Neostáva nám iné, iba tvrdo pracovať a pripraviť sa na ďalšie turnaje. Oporami sú hlavne hráči z Interu
a Slovana, ale chlapci z menších klubov sa im svojimi výkonmi neustále približujú, čo ma nesmierne teší.“
Tajomník turnaja Pavol Príkopa nám povedal: ,,Som rád, že sme
dokázali usporiadať také kvalitné podujatie s dvoma zahraničnými
účastníkmi. V prvom rade ďakujem starostovi mestskej časti Nové
Mesto pánu Richardovi Frimmelovi, že prevzal záštitu nad touto kategóriou prípravkárov, čo zvýšilo vážnosť turnaja. Konfrontácia nášho
bratislavského výberu s ďalšími tímami splnila očakávanie. Keďže
sme boli obhajcami prvenstva, rátali sme s lepším umiestnením, ale
už teraz myslíme na to, aby sme v 12. ročníku dopadli oveľa lepšie.“
Poháre a diplomy zúčastneným mužstvám odovzdali predseda ObFZ
Bratislava-mesto Ľubomír Suchý, starosta MČ Nové Mesto Richard
Frimmel, zástupca starostu Marian Vereš a majiteľ firmy Attract Kerobaj Ladislav Jaborek. O vydarenú organizáciu podujatia sa postarali
Pavol Príkopa, Milan Cuninka, nádeje pozorne sledovali regionálny
tréner mládeže BFZ Rudolf Novák a Milan Lošonský.
ObFZ Bratislava-mesto reprezentovali: Belošič, Mašulovič, Markovič, Bellaj (všetci Inter), Košický, Zemko, Žigmund, Fraňo (všetci
Slovan), Šeďo, Uhrín (obaja ŠKP), Matulník, Antala, Bartek (všetci Ružinov), Bončo, Sucháň, Novák, Varga, Andrašík (všetci PVFA), Kačeňák, Martanovič, Flaška, Varga (všetci Dev. NV), Skýpala, Kastl (obaja
Artmedia), Orth (Lamač).
Za najlepšieho hráča organizátori určili Trenčana Filipa Halgoša,
za najlepšieho brankára vyhlásili Jana Kalmára zo Zlína a najlepším
strelcom turnaja sa stal s ôsmimi gólmi Trnavčan Lukáš Zolvik.
Výsledky ObFZ Bratislava-mesto v skupine A: Výber ObFZ Bratislava-mesto – AS Trenčín 0 : 2, Bratislava-mesto – Nitra 0 : 4, Budapešť – Bratislava-mesto 2 : 6. Stretnutie o 5. – 6. miesto: Bratislava-mesto – Bratislava-vidiek 2 : 3.
Konečné poradie: 1. Trnava, 2. Nitra, 3. Trenčín, 4. Zlín, 5. ObFZ
Bratislava-vidiek, 6. ObFZ Bratislava-mesto, 7. výber Budapešti,
8. Dunajská Streda.
Milan Valko


Do Klubu dôchodcov na Vajnorskej vo štvrtok 12. marca zavítala
spisovateľka Ľudmila Keleová, aby našim čitateľom predstavila svoju
najnovšiu knihu Ošklbané detstvo.
Spoločnosť jej robil manžel - známy cestovateľ František Kele a ich
milý psík Elza, ktorý je hrdinom mnohých poviedok. Kniha Ošklbané
detstvo má dve časti. V prvej Ľudmila Keleová spomína na svoje vojnou poznačené detstvo. Druhú časť tvoria príbehy zo stretnutí s ľuďmi,
o ktorých by sa dalo povedať, že boli pre autorku dobrými „anjelmi“ a
pomohli v tej správnej chvíli. Sama autorka hovorí o prenose pozitívnej
energie. A niečo na tom asi bude, pretože Ľudmila Keleová napriek
svojmu neľahkému detstvu môže byť pre mnohých príkladom pozitívneho myslenia. Jej kniha ponúka nielen oddych pri dobrom čítaní, ale
aj možnosť zamyslieť sa nad večnou témou, ktorá zamestnáva ľudstvo
– bojom dobra so zlom.
Jana Vozníková

Hráči ObFZ Bratislava-mesto chcú na budúcom ročníku turnaja napraviť svoju reputáciu.
foto: autor
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Veľkonočný gazdovský dvor
Bohatú ponuku na veľkonočný stôl, ako aj
pastvu pre oči a zábavu sľubujú organizátori
podujatia nazvaného Veľkonočný gazdovský
dvor, ktorý sa od 3. do 5. apríla bude konať
v priestoroch Závodiska, š. p., Bratislava-Petržalka pod záštitou ministra pôdohospodárstva.
Gazdovský dvor je výnimočný v tom, že prezentuje prácu slovenských farmárov, ktorí tu
budú predávať svoje produkty priamo zákazníkom po ukončení notiﬁkačného procesu
Nariadenia vlády o predaji malých množstiev.
Popri farmároch tu dostávajú priestor aj predajcovia tradičných slovenských špecialít a
remeselných výrobkov. Na petržalskom závodisku sa ráta s otvorením 30 stánkov so všetkým, čo súvisí s oslavami Veľkej noci. Veľkonočnú atmosféru má umocniť prítomnosť
živých zvierat, napríklad jahniatok. Prvé dva
dni sa účastníci podujatia budú môcť povoziť
na vozoch ťahaných koňmi, v programe sú aj
dostihy.
Podobné podujatia sa v uvedenom termíne
budú konať vo všetkých krajských mestách.
Veľkonočný gazdovský dvor mal svoju premiéru minulý rok a medzi návštevníkmi mal
veľký ohlas.
(ak)
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BRATISLAVA
v priestoroch Závodiska, š. p. Petržalka

Symboly Veľkej noci
Kríž
Je najdôležitejším kresťanským symbolom, pretože Kristus bol odsúdený na smrť ukrižovaním.
Symbol kríža však nevznikol s kresťanstvom, je omnoho starší. Poznali ho už starí Egypťania,
Číňania aj Kréťania. Jeho význam bol v rôznych kultúrach a náboženstvách univerzálny – spojený s orientáciou v priestore medzi nebom a zemou a v chápaní prepojenia božského (vertikálne
rameno) a ľudského (horizontálne rameno) sveta. Stal sa tak symbolom večnosti.

Sviečka
V mnohých kultúrach je chápaná ako znamenie života. Podľa starej tradície sa svieca zapaľuje
od posväteného veľkonočného ohňa na začiatku liturgie konajúcej sa v noci z Bielej soboty
na Veľkonočnú nedeľu, počas ktorej vstal Kristus z mŕtvych. Veľkonočná sviečka býva z bieleho vosku, zdobená motívom kríža a prvým a posledným písmenom gréckej abecedy – alfou
a omegou symbolizujúcimi začiatok a koniec.

Vajíčko
Od nepamäti symbolizovalo životnú silu, narodenie, nesmrteľnosť, návrat
jari a vďaka škrupinke i pocit bezpečia. V mnohých kultúrach je tiež symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. V kresťanstve symbolizuje zatvorený
hrob, z ktorého vstal Kristus, je teda symbolom nesmrteľnosti.

 Petra, odkedy si...
V posledný deň Fašiangov mali v Základnej škole na Sibírskej ulici karneval. V školskej jedálni
,,dubasila“ hudba a v porote, ktorá vyberala najkrajšie karnevalové masky, sedela aj ﬁnalistka
súťaže Slovensko hľadá SuperStar a semiﬁnalistka národného kola Eurovízie, 25-ročná Petra
Kepeňová. Potom, čo deťom zaspievala, priznala, že túto školu navštevuje kamarátkin syn
a ona s tunajšími žiakmi trávi veľa času.
Speváčka z Rimavskej Soboty vyrastala do
svojich dvoch rokov v detskom domove a k deťom má spontánny, kamarátsky vzťah. ,,V tomto roku patrí medzi moje hlavné plány vydanie
nového albumu a takisto tri májové koncerty,
kde budeme predskokanmi skupiny Alphaville,“
prezradila. V rámci seminiﬁnále Eurovízie súťažila so skladbou ,,Odkedy nie si“. Deti zo Sibírskej by však tejto vždy príjemnej červenovláske
s chrapľavým hlasom mohli zaspievať: Odkedy
si... Odkedy majú Petru, sú vianočné večierky
aj karnevaly akési veselšie.
(bs)

Bahniatka
Signalizujú prebúdzajúci sa život na začiatku jari. Ich kvet charakterizuje stabilitu a jednotnosť
života. Naši predkovia ich dávali do vázy a zastokávali za obrazy, aby dom chránili pred bleskom.

Zajačik
Aj keď mnoho veľkonočných tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike, niektoré veľkonočné symboly môžeme vysledovať až do predkresťanského
obdobia. Zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari, podobne ako napríklad kuriatko. Zajac má svoje miesto
vo viacerých náboženstvách a mytológiách - v gréckej, egyptskej, čínskej,
kde symbolizuje šťastie, plynúci čas, krátkosť života, označovaný je za atribút
zmŕtvychvstania (podľa ľudového podania zajac nespí - nemá totiž očné viečka).
V dnešnej, veľmi rozšírenej európskej veľkonočnej tradícii prináša vajíčka, najčastejšie čokoládové.

Korbáč
Tento na Slovensku dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohanských
zvykoch. Bitie a šľahanie prútmi patrí k dávnym magickým praktikám. Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov. Jarné šľahanie má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista
pred ukrižovaním.
Pokračovanie na strane 12

Seniori v školských laviciach
Trinásť seniorov – členov Klubu dôchodcov na Športovej ulici si sadá raz týždenne do kresiel
špeciálnej triedy vybavenej počítačmi v Základnej škole na Českej ulici. Využívajú možnosť,
ktorá sa im naskytla „na staré kolená“ - dohnať zameškané a osvojiť si prácu na počítači a
s internetom. Veria, že získavať nové vedomosti nikdy nie je neskoro a že ich azda budú môcť
vo svojom živote využiť. Ďakujú za túto iniciatívu samosprávy svojho klubu a zvlášť vysoko
oceňujú ochotu riaditeľky základnej školy umožniť počítačový kurz na pôde školy. Vzdelávanie
seniorov vedie člen klubu dôchodcov Ing. Michal Petrovič a robí to pre svojich kolegov grátis.
Veríme, že kurz bude úspešný.

Uvedený kurz je ďalšou formou niekoľkoročnej spolupráce, ktorú má Klub dôchodcov
na Športovej so základnou školou. Jej ďalšou formou sú napríklad vystúpenia školákov v klube
s kultúrnym programom pri rôznych príležitostiach, besedy so žiakmi a ďalšie podujatia.
Počítačový kurz členov KD Športová 1 v ZŠ
Ladislav Hubenák s MŠ Česká
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Naše školy sú na vynikajúcej úrovni
hovorí vedúci referátu školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Vladimír Novák
 V rámci prípravy záverečného účtu mestskej časti za uplynulý rok
sa začiatkom marca ocitla pod drobnohľadom aj činnosť novomestských škôl. Čo si v tejto súvislosti zasluhuje prvoradú pozornosť?
- Rozbory hospodárskych činností sú rozdelené do dvoch oblastí – pedagogickej a ekonomickej, ale obe navzájom súvisia. Lebo ak
chceme hovoriť napríklad o finančných prostriedkoch pre jednotlivé
školy, tie závisia od počtu prijatých žiakov. Zatiaľ najväčší záujem je
o Základnú školu na ulici Za kasárňou, ktorá je zameraná na výučbu
jazykov, ale veľký nárast detí zaznamenávame aj v školách na Jeséniovej, Odborárskej a Českej. Nárast počtu žiakov prináša školám i finančné prostriedky, od čoho sa odvíja celá ich ekonomická činnosť.
 Vo februári zapísali rodičia do novomestských základných škôl
332 budúcich prváčikov. Z nich až 51 detí je mimobratislavských....
- Do našich škôl chodia v súčasnosti deti až z 98 obcí Slovenska, čo
nepochybne svedčí o ich kvalite. Samozrejme, každá zo škôl je osobitá a jednotlivé školy sú zamerané tak, aby medzi nimi neprichádzalo
k vnútornej konkurencii. No nehľadiac na ich zameranie všetky majú
vyučovanie cudzích jazykov.
 V rámci rozborov sa o škole na ulici Za kasárňou hovorilo ako
o vlajkovej lodi novomestského školstva, na adresu školy na Českej zas odznelo, že vo výučbe hudobnej výchovy azda nemá na Slovensku konkurenciu a pri zápise do prvých ročníkov zaznamenala
najväčší nárast...
- Vynikajúcou vecou, ktorú urobili v Základnej škole na Českej, bola
otvorená hodina pre rodičov terajších prvákov, čo nepochybne malo
vplyv aj na zápis budúcich prváčikov. Otvorená hodina bola v novembri
a rodičom sa zdalo až neuveriteľné, aký pokrok deti od septembra, teda
za necelé tri mesiace, urobili. Myslím, že lepšia reklama pre školu ani
nemôže byť. To, že robia vystúpenia, že je tam naštudovaná detská
opera, je ďalšie plus. Ale spomenúť treba aj Základnú školu na Odborárskej, ktorá má vynikajúce výsledky vo výtvarnej výchove, a to všetko
rodičov priťahuje.
 Základnú školu na Kalinčiakovej vníma verejnosť ako športovú. Je
tu dostatočný priestor aj pre deti, ktoré nie sú založené športovo?
- Treba povedať, že v našej mestskej časti nie je žiadna športová škola, sú iba školy s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. Takáto je aj
škola na Riazanskej, športovcov máme i na Cádrovej. Športová škola
však pracuje na iných základoch. Takže na Kalinčiakovej i ďalších spomínaných školách majú priestor i deti, ktoré nemajú športové ambície.
 Diskusia v rámci rozborov naznačila záujem novomestskej samosprávy, aby škôlkari, pokiaľ možno, sa stali žiakmi tých základných
škôl, pod ktoré ich materská škola patrí. Dá sa to nejako ovplyvniť?
- Tento prechod sa zabezpečuje napríklad aj tým, že učitelia zo základných škôl učia jazyky aj v príslušnej materskej škole. Dokonca
máme opačný prípad, že učiteľka z materskej školy chodí učiť jazyk
na základnú školu. Výsledkom je, že deti potom idú za učiteľmi.
 Ako povedal riaditeľ ZŠ na ulici Za kasárňou, niektorým rodičom
po zápise do prvého ročníka museli odpísať, že ich dieťa nemôžu
prijať pre veľký záujem. Takíto rodičia sa budú musieť rozhodnúť
pre inú školu. Kde sú rezervy?
- Rodičia nemusia mať žiadnu obavu. Všetkých osem našich škôl je
na vynikajúcej úrovni. Menšie školy sú dosť naplnené, školy na Odborárskej a Jeséniovej by už potrebovali prístavbu, ale určite môžu zobrať deti na Sibírskej, Riazanskej i Kalinčiakovej. Stačí obrátiť sa na náš
novomestský školský úrad a my poskytneme informácie. Inak, pokiaľ
ide o prvé ročníky, rozhodujúce je, aby spolu komunikovali dieťa a
učiteľ, a nie to, či ide o takú alebo onakú školu.
 V súvislosti s pedagogickou činnosťou škôl odznela informácia,
že pribúda detí s vývinovými poruchami. V čom vidíte príčiny?
- Deti s vývinovými poruchami tu boli aj v minulosti, len sa o nich
príliš nehovorilo. Teraz sú však deti pod väčším dohľadom psychológov, preto sa zdá, že detí s poruchami pribúda. Vekovo starší si iste
pamätajú, koľko detí písalo ľavou rukou a ako ich od toho odúčali.

Sú tiež deti, ktoré majú pamäť na iné veci, ako si ten-ktorý predmet
vyžaduje, u iných zas psychológovia odhalia dyslexiu alebo dysgrafiu. Deťom s vývinovými poruchami sa venujeme už v predškolskom
veku, máme pre ne špeciálnu triedu v Materskej škole na Teplickej, kde
sa o ne stará špeciálny pedagóg. Najviac takýchto detí je v Základnej
škole na Odborárskej, ale sú aj na Sibírskej a Riazanskej, kde takisto
pôsobia špeciálni pedagógovia. Takýchto pedagógov by sme potrebovali ešte aspoň na dve školy, ale prostriedky, ktoré pre nich dostávame
z ministerstva školstva, sú obmedzené.
 Podľa vyjadrenia riaditeľa ZŠ na Riazanskej rodičia nie vždy
uznávajú, že ich dieťa potrebuje špeciálneho pedagóga a bránia
jeho zaradeniu do špeciálnej triedy. Čo si o tom myslíte?
- Rodič by mal v prvom rade spolupracovať s pedagógom. A keď
už v rodine takéto dieťa je, mal by k tejto skutočnosti pristupovať
zodpovedne. Rodičom odporúčam obrátiť sa na pedagogicko-psychologickú poradňu a pre dieťa bude rozhodne lepšie, ak diagnózu
bude mať na papieri. V živote mu z toho nič nehrozí, ale v škole mu
to môže len pomôcť.
 Školy sú rozpočtovými organizáciami mestskej časti, ale môžu
mať svoje vlastné príjmy. Ako ich využívajú?
- Školy majú vlastné príjmy z prenájmov priestorov, predovšetkým
telocviční, a miestna samospráva im na ne nikdy nesiahla. Naším
záujmom je, aby tieto príjmy išli predovšetkým na opravy, ale aj
na nákup učebných pomôcok.
 Pri schvaľovaní rozpočtu na tento rok vznikla požiadavka na audit,
v rámci ktorého by sa zmapovali potreby jednotlivých škôl, predovšetkým z hľadiska investícií do objektov. Kedy sa bude robiť?
- Začne sa už čoskoro. Samozrejme, v globále vieme, čo všetko naše
školy potrebujú a že je toho veľa. Treba opraviť elektroinštalácie, zatekajúce strechy, treba vymeniť okná. Od roku 2002, keď školy prešli do
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, samospráva do nich vložila
ťažké milióny. Predtým desať rokov do nich štát neinvestoval ani korunu
a to sa nedá ľahko dobehnúť. Treba však povedať, že zatiaľ všetky tieto
investície idú do cudzieho majetku. Preto netrpezlivo čakáme, že hlavné mesto prevedie školské objekty do majetku mestských častí.
Zhovárala sa Alžbeta Klesnilová

Projekt na vzdelávanie učiteľov v informatike
Národný projekt nazvaný Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a
stredných škôl v predmete informatika pripravuje Štátny pedagogický
ústav (ŠPÚ).
Ako nás informovala Marianna Páleníková z ŠPÚ, cieľom projektu je
poskytnúť učiteľom základných škôl moderné a kvalitné vzdelanie potrebné na vyučovanie nového predmetu v primárnom vzdelávaní – informatiky, resp. informatickej výchovy. Pri ich vzdelávaní sa bude klásť
dôraz na komplexný rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti účastníkov,
na rozvoj ich odbornej pripravenosti v oblasti informatiky, ako aj rozvoj
ich poznania v oblasti didaktiky informatiky, v oblasti moderných koncepcií a tendencií vo vzdelávaní, hodnotení, organizovaní a rozvíjaní
poznávacieho procesu u žiakov.
V rámci projektu sa ráta s vyškolením 1500 učiteľov v troch cieľových
skupinách. Prvou sú kvalifikovaní učitelia prvého stupňa, druhou neinformatici, teda kvalifikovaní učitelia iných predmetov na druhom
stupni, ktorí budú učiť informatiku, resp. informatickú výchovu. Títo sa
po úspešnom absolvovaní vzdelávania budú môcť prihlásiť na štátnu skúšku a rozšíriť si aprobáciu o ďalší predmet – informatiku. Treťou
cieľovou skupinou sú informatici, teda kvalifikovaní učitelia s aprobáciou informatika.
V prípade prvej cieľovej skupiny vzdelávanie potrvá jeden rok a bude
pozostávať zo 130 vyučovacích hodín. V druhej skupine potrvá vzdelávanie päť semestrov, pričom jeden semester je naplánovaný na 12
týždňov, a dovedna ide o 480 vyučovacích hodín. Tretia skupina má
na vzdelávanie vymedzený jeden rok so 160 vyučovacími hodinami.
Projekt bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej
únie a Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu
vzdelávanie. „Už sme ukončili aj verejné obstarávanie na vzdelávacie
služby,“ informovala M. Páleníková. Dodala, že učitelia v rámci projektu získajú nielen kvalitné vzdelanie, ale aj technické vybavenie, ako je
notebook, dataprojektor a USB kľúč.
S ďalšími podrobnosťami o projekte sa záujemcovia budú môcť
oboznámiť na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu
www.statpedu.sk. Zverejnené by mali byť už začiatkom apríla. Keď ich
tam nájdu, hneď sa môžu začať prihlasovať.
(ak)
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Rozhovor s osobnosťou
Dnes s trénerom majstrov sveta Jánom FILCOM
– hokejovým trénerom, ktorý je spoluautorom „zlatého sna“ z majstrovstiev sveta vo Švédsku.
Rodený Bratislavčan začal s hokejom na Tehelnom poli. V Slovane
prešiel všetkými kategóriami a z juniorky prestúpil do BEZ Bratislava.
V sedemdesiatych rokoch vládol Slovanu tandem Dzurilla-Sakáč, takže ďalšia jeho cesta viedla do Plastiky Nitra. V rokoch 1970 až 1972
sa zúčastnil majstrovstiev Európy juniorov, pričom na šampionátoch
v roku 1971 v ČSSR a 1972 vo Švédsku získal bronzové medaily.
S trénerstvom začal Ján Filc počas pôsobenia v Nitre pod hlavičkou
telovýchovného strediska mládeže. Neskôr trénoval Stadlau Viedeň a
Slovan CHZJD Bratislava. V roku 1998 trénoval slovenskú reprezentáciu
19-ročných. Od roku 1999 do roku 2002 bol kormidelníkom A-mužstva.
Na svetovom šampionáte v roku 2000 v Rusku vybojoval so svojimi
zverencami strieborné medaily a v roku 2002 vo Švédsku historické
zlato. Od roku 2008 je opätovne trénerom národného mužstva.
Ako hokejový pedagóg učil v rokoch 1976 až 1992 postupne na Pedagogickej fakulte v Nitre, Telovýchovnej škole SÚV ČSZTV v Bratislave
a Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
V roku 1992 začal s podnikaním.
V Slovenskom zväze ľadového hokeja bol najprv členom výkonného
výboru, neskôr sa stal viceprezidentom.
 Pán Filc, vaším rodiskom je Bratislava. V ktorej lokalite ste vyrastali?
 Vyrastal som v lokalite Osadnej ulice, čiže v Novom Meste. Nemal
som to ďaleko na Tehelné pole, čo bolo výhodou. K športovaniu ma
priviedol môj starší brat, ktorý ako krasokorčuliar dosiahol viaceré
významné úspechy. Súčasťou môjho prvého brankárskeho výstroja
boli aj bratove krasokorčuliarske korčule. Otec bol vyučený krajčír a
na výstroji mi vedel všeličo opraviť či upraviť.
 Aká bola vaša brankárska kariéra?
 Po rokoch strávených v Slovane som nútene prestúpil do BEZ-ky
a neskôr do Nitry. V Slovane som popri Dzurillovi a Sakáčovi nemal
šancu chytať, takže nitrianska ponuka mi prišla vhod. V rámci vojenskej prezenčnej služby som rok strávil v Poprade. Na záver kariéry
som v druholigových Nových Zámkoch zastával okrem brankárskeho
postu aj post obrancu. Nakoniec predsa len môžem povedať, že som
hral hokej.
 Čo vás priviedlo k trénerstvu?
 Trénerstvo ma zaujalo už počas štúdia na FTVŠ. Neskôr som k trénerstvu pričuchol v Nitre. Práca s mládežou bola dobrým začiatkom,
no najviac ma obohatilo účinkovanie v Slovane.
 Ako ste sa dostali k reprezentácii?
 Po oslovení Dušanom Pašekom som rok trénoval reprezentáciu
19-ročných a následne A-mužstvo. Dosiahli sme pekné úspechy, ale
verejnosť už očakávala ďalšie. Prišlo k postupnej výmene hráčskej
generácie a nahradiť viaceré osobnosti nie je jednoduché. Majstri
sveta zo Švédska vyrastali v telovýchovných strediskách mládeže,
ktoré však po zmene režimu v roku 1989 zanikli. Mali by sme sa vrátiť
aspoň sčasti k tomu, čo bolo dobré a čo nám mnohí závideli.
 Aká je podľa vás budúcnosť slovenského hokeja?
 Budúcnosť je v práci s mládežou. Rozbehli sme projekt „reprezentačnej 20-ky“, ktorý už priniesol prvý úspech. Napomôcť by mal aj
svetový šampionát v roku 2011, ktorého budeme organizátormi. Štát
sa však nemôže tváriť, že šport je preň len príťažou. V roku 2002 boli
sľúbené štadióny i všeličo iné, no všetko ostalo iba v rovine sľubov.
Svetový hokej ide stále dopredu a my sa nemôžeme donekonečna
vyhovárať na malú hráčsku základňu. Pre šport ako taký sú nevyhnutné kvalitné materiálne a legislatívne podmienky.
 Pán Filc, v mene čitateľov Hlasu Nového Mesta vám ďakujem
za rozhovor a prajem mnoho športových aj osobných úspechov.
 Ďakujem, a želám všetkým ľuďom na Slovensku spokojný život.
Zhováral sa Andrej Alberty

Právnu poradňu pripravil poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto JUDr. Tomáš Korček

O výpovedi
Život so sebou prináša aj nepríjemné udalosti a jednou z nich je skončenie pracovného pomeru výpoveďou. Preto je celkom namieste napísať o niektorých aspektoch, ktoré sú s výpoveďami spojené a nie každá
výpoveď je podaná aj oprávnene.
Ako je možné skončiť pracovný pomer vo všeobecnosti? Jednotlivé
spôsoby skončenia pracovného pomeru presne určuje Zákonník práce
v § 59. Skončiť ho môže nielen zamestnanec, ale aj zamestnávateľ. Pracovný pomer zaniká aj smrťou zamestnanca. V prípade cudzincov, alebo osôb bez štátnej príslušnosti (apoliti) aj uplynutím doby pracovného
povolenia, odňatím povolenia na pobyt, alebo ak je im súdom uložený
trest zákazu pobytu na území Slovenskej republiky.
Rozdiel medzi výpoveďami. Zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi len z dôvodov, ktoré presne vymenúva Zákonník práce v § 63
- napríklad porušenie pracovnej disciplíny, neuspokojivé plnenie pracovných úloh, nadbytočnosť, presun prevádzky zamestnávateľa a pod.
Zamestnanec na druhej strane môže pracovný pomer skončiť z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez toho, že by uvádzal dôvod. Platí, že
pokiaľ zamestnávateľ určí vo výpovedi konkrétny dôvod, už ho nie je
možné v budúcnosti zamieňať s iným dôvodom.
Výpovedná doba. Samotný pracovný pomer nekončí podaním výpovede, ale uplynutím doby, ktorá nasleduje. Každá výpoveď musí byť písomná a druhej strane riadne doručená, inak je podľa zákona neplatná.
Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca a
je pre obe strany dvojmesačná. Výpovedná doba je trojmesačná len
v jednom prípade – ak ju dáva zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov. Výpoveď si nemožno
zamieňať s dohodou, pri ktorej sa pracovný pomer skončí k dohodnutému dátumu, k dátumu, s ktorým obe strany súhlasia, čiže niečo ako „výpoveď dohodou“ neexistuje. Pri dohode sa vyžaduje vôľa oboch strán
skončiť pracovný pomer, kým výpoveď je „jednostranná záležitosť“.
Povinnosti zamestnávateľa pred daním výpovede. Netreba zabúdať
na to, že zamestnávateľ je povinný pred daním výpovede ponúknuť
zamestnancovi iné vhodné miesto (nemusí byť identické), okrem
prípadu, keď dáva výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, neuspokojivé plnenie pracovných úloh, či pri okamžitom skončení pracovného pomeru (tzv. hodinovej výpovedi). Výpoveď, či okamžité
skončenie pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vopred
prerokovať so zástupcami zamestnancov (napríklad odbory), pokiaľ
u zamestnávateľa takíto zástupcovia pôsobia.
Súd je oprávnený posúdiť, či skončenie pracovného pomeru je
platné. Pokiaľ má zamestnanec pocit, že uvedený výpovedný dôvod
sa nezakladá na pravde, môže sa obrátiť na súd, ale len v lehote dvoch
mesiacov od kedy sa mal pracovný pomer skončiť. Po tomto dátume
jeho právo na súdne preskúmanie zanikne a už nie je možné, aby
sa vecou súd zaoberal. Aj keď sú súdy vo všeobecnosti naklonené
v prospech zamestnancov, je vhodné sa o žalobe vopred poradiť
najprv so svojim právnikom a spoločne zvážiť ďalšie kroky.

Sme si rovní?
Porozprávajme sa o tom!
Poslankyne našej mestskej časti Petra Masácová, Katarína Liptáková, Silvia Ciuttiová a Andrea Grušpierová si dovoľujú pozvať
v stredu 29.apríla 2009 o 17.00 hod. do Strediska kultúry
na Vajnorskej 21 na besedu s odborníkmi všetkých, ktorým nie
je rovnosť medzi mužmi a ženami ľahostajná, chcú v tomto procese pomáhať a byť prospešní. Rovnako sú vítaní všetci tí, ktorí
potrebujú radu a pomoc. Besedu budú moderovať PhDr. Renáta
Puškárová a JUDr. Zuzana Magurová, odborníčky v oblasti rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí.
Mgr. Petra Masácová
poslankyňa MČ Bratislava-Nové Mesto
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Pre Bratislavskú teplárenskú, a. s., platia od 1. 1. 2009 tieto ceny:

CENY TEPLA
Vážení odberatelia tepla,
od nového roku došlo k niekoľkým zmenám v oblasti stanovovania a uplatňovania
cien tepla. Pokúsime sa zodpovedať na otázky, ktoré vás môžu v súvislosti s týmito
zmenami zaujímať:
Ako sa od nového roka zmení cena tepla pre domácnosti?
Cena tepla spoločnosti BAT pre domácnosti oproti priemerným cenám tepla
z konca roka 2008 klesla o 5 %.
700

DOMÁCNOSTI
0,04221 €
1,2717 Sk

FIXNÁ ZLOŽKA
(cena za kWh)

OSTATNÍ
ODBERATELIA
0,05605 €
1,6886 Sk

DOMÁCNOST
A OSTATNÍ ODBERATELIA
146,8572 €
4 424,22 Sk

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk. Uvedené ceny sú bez DPH.
Variabilná zložka sa uvádza v kilowatthodinách [kWh] a sú v nej zohľadnené
najmä náklady na palivo. Fixná zložka v kilowattoch [kW] obsahuje náklady, ktoré
zabezpečujú riadne fungovanie dodávateľa tepla a kvalitu poskytovaných služieb.

600
cena tepla bez DPH (Sk/GJ)

VARIABILNÁ ZLOŽKA
(cena za kWh)

500

Ako si prepočítam nové jednotky na pôvodné?
Prevod pôvodne používanej jednotky GJ [gigajoul] na nové:
Pre variabilnú zložku: 1GJ = 277,7778 kWh alebo 1kWh = 0,0036 GJ
Pre fixnú zložku: 1 GJ tepla zodpovedá 0,05241 kW = 277,7778 kWh / 5300 h

400

300

Poznámka: hodnota *5300 je počet hodín (cca 221 dní) vykurovacieho obdobia
stanovená výnosom ÚRSO č. 6/2008, ceny sú bez DPH. Aby ste si mohli porovnať
ceny tepla v roku 2008 s novými cenami, uvádzame informatívnu tabuľka cien
tepla spoločnosti BAT pre domácnosti s jednotkami tepla uvedenými v GJ:

200

100

Variabilná zložka

Fixná zložka

€/GJ

11,7250

7,6967

19,42

SK/GJ

353,23

231,87

585,05

0
priemerná cena tepla jednotná cena tepla
na konci roka 2008 platná od 01. 01. 2009

Aké ceny tepla sú schválené na tento rok?
Cenu tepla na rok 2009 pre spoločnosť BAT stanovil Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví. Je naďalej tvorená fixnou a variabilnou zložkou. Cena je spoločná, t.j.
rovnaká vo všetkých mestských častiach, v ktorých spoločnosť BAT dodáva
teplo. Rozdielna je výška variabilnej zložky pre domácnosti a pre ostatných
odberateľov.

Cena spolu

Veríme, že všetky zmeny v tvorbe ceny tepla spoločne zvládneme a vyhneme sa
v budúcnosti prípadným nedorozumeniam.
Bratislavská teplárenská, a. s.
váš dodávateľ tepla

Kontakt: Bajkalská ul. 21/A, 812 22 Bratislava, Tel.: 02/57 372 111, Fax: 02/57 372 375, batas@batas.sk, www.batas.sk
BAT inz Hlas Noveho Mesta.indd 1
Nápadov
pre Európu bola celá stovka

2/21/09 10:05:50 AM

Motto 56. ročníka projektu a výtvarnej súťaže „Európa v škole“ zaujalo aj základné školy mestskej časti Bratislava–Nové Mesto spolu so školami v Rači. Danú tému
spracovali žiaci za pomoci pedagógov 11 škôl so stovkou výtvarných diel v troch
kategóriách. Víťazné práce boli ocenené na vernisáži výstavy 3. marca v Kultúrnom
stredisku na Vajnorskej ulici. Okrem diplomov a knižných poukážok peknými cenami
na výtvarné činnosti prispel aj novomestský starosta. Víťazné práce postupujú do celoslovenského kola v poradí:
I. kategória (6 – 9 rokov):
1. miesto: Kristína Múčková – ZŠ s MŠ Hubeného
2. miesto: Kevin Kai Sun – ZŠ s MŠ Česká
3. miesto: Natália Melegová – ZŠ s MŠ Hubeného
II. kategória (10 – 12 rokov):
1. miesto: Pavlína Vronková – ZŠ s MŠ Odborárska
2. miesto: Simona Than Vanová – ZŠ s MŠ Odborárska
3. miesto: Michal Zajac – ZŠ s MŠ Odborárska
III. kategória (13 – 15 rokov):
1. miesto: Lucia Szajkóová – ZŠ s MŠ Česká
2. miesto: Gubičová, Bombová – ZŠ s MŠ Odborárska
3. miesto: Mária Sládečková – ZŠ s MŠ Jeséniova
Ľubica Daneková

Prednáška o Alzheimerovej chorobe
Prednášku na tému Alzheimerova choroba - stavy dezorientácie pripravuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť na sobotu 18. apríla.
Jedným z hlavných prejavov uvedenej choroby sú totiž aj stavy dezorientácie. Postihnutý človek nevie, kde sa nachádza, nespoznáva blízkych, vracia sa do minulosti
a prežíva ju ako realitu. Preto je dôležité vedieť, ako sa rozpoznáva stav dezorientácie,
ako reagovať a viesť komunikáciu s človekom postihnutým týmto ochorením.
Prednáška sa koná na Mlynarovičovej 21 v mestskej časti Petržalka v čase od 8.30
do 12.00 h (dopraviť sa tam možno autobusmi liniek 68, 78, 88, 95, 99).
Bližšie informácie možno získať na telefónnom čísle 02/ 62 41 41 43, na webovej
stránke www.alzheimer.sk a vyžiadať si ich možno aj na e-mailovej adrese spolocnost@alzheimer.sk.
(tt)

Pozor na požiare
S ohňom sa neradno zahrávať
Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Nové Mesto
vykonáva činnosti spojené s ochranou pred požiarmi
v našej mestskej časti už viac ako 50 rokov. Podľa
dlhodobého sledovania požiarovosti práve v týchto
mesiacoch vzniká mnoho požiarov v prírodnom prostredí, ktoré sa neraz rozšíria aj na lesný porast.
Zo štatistických údajov požiarovosti vyplýva, že v roku 2008 bolo zaznamenaných na území SR 182 požiarov, ktoré spôsobili priame škody v celkovej sume
55 334,- eur.
Častou príčinou vzniku požiaru je zakladanie ohňa
v prírode. Pretrváva aj riziko vzniku lesných požiarov v dôsledku častého porušovania predpisov
na ochranu pred požiarmi, ktoré spočíva vo vypaľovaní porastov 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 ochranu lesov pred požiarmi sa musia podieľať všetci zainteresovaní, a to vlastníci,
správcovia alebo užívatelia lesa. V súvislosti so zdolávaním požiaru je každý občan povinný vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šírenia ohňa a
poskytnúť osobnú pomoc jednotke požiarnej ochrany
na výzvu veliteľa zásahu a vykonať svoju činnosť zameranú na lokalizáciu a likvidáciu požiaru v zmysle
ich pokynov a usmernení.
Veríme, že občania svojou opatrnosťou a ostražitosťou pomôžu preklenúť nastávajúce obdobie zvýšeného nebezpečenstva požiarov.
R. Müllerová
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac apríl 2009
 Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,

tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
1. 4. 14.00 h
Vynášanie Kiselice a prinášanie letečka
– tradičné ľudové zvyky s deťmi ŠD při ZŠ v MČ
BNM na Kuchajde
1. 4. 17.30 h
Klub Cesta za poznaním
2. 4. 16.00 h
Klub Patchwork
6. 4. 18.15 h
Sahadža joga
8. 4 17.30 h
Klub Cesta za poznaním
11. 4. 17.00 h
Čaj o piatej s HS FORTUNA – spoloč. zábava,
tanec, dobrá hudba a žrebovanie vstupeniek
15. 4. 17.30 h
Klub Cesta za poznaním
18. 4. 17.00 h
Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 Z IVANKY
– obľúbená rezká muzika na počúvanie aj do tanca
20. 4. 18.15 h
Sahadža joga
21. 4. 17.00 h
Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov a záujemcov o poradenské služby
22. 4. 9.45 a 11.00 h
Výchovné koncerty pre 2. stupeň ZŠ
22. 4 17.30 h
Klub Cesta za poznaním
24. 4. 14.00 h
Informačné centrum zdravia
25. 4. 17.00 h
Čaj o piatej s HS EXE – spoločenský a tanečný
večer pri hudbe 60. a 90. rokov, žrebovanie vstupeniek o pekné ceny, príjemná atmosféra
pri sviečkach
27. 4. 18.15 h
Sahadža joga
29. 4 17.30 h
Klub Cesta za poznaním
30. 4. 16.30 h
Rodinné konštelácie
Výstavy
31. 3. – 18. 4.

21. 4. – 2. 5.

Detvianska umelecká kolónia predstavuje
Hieru Hermanovú
Vernisáž: 31. 3. o 17.00 h
Detvianska umelecká kolónia predstavuje:
Obrazy s posolstvom
Vernisáž výstavy: 21. 4. o 17.00 h

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok 14.00 h – 18.00 h
sobota – nedeľa (v rámci podujatí)
Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
18. 4. 8.00 h – 12.00 h
VSZ mincí, medailí, odznakov, filatelie, bankoviek, starých
pohľadníc, kníh, plagátov, gramoplatní
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Inzercia
 Opravím WC, vodovod, upchaný odtok.
Tel. číslo: 0904 572 977 – non stop.
 Domáca opatrovateľská starostlivosť.
www.OsetrovanieDoma.sk; tel. číslo: 02/6224 5607
Prijmeme sestry, fyzioterapeutky a opatrovateľky.
 Spoľahlivé určenie otcovstva
www.UrcenieOtcovstva.sk; tel. číslo: 02/4524 1268
 Tepujem koberce, sedačky, postele.
Tel. číslo: 0903 195 861; 02/4425 9038
 Doučím žiakov ZŠ matematiku, Sj.
Tel. číslo: 02/5557 5768, 0948 535 750
 Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21 hľadá študentov – lektorov
na výučbu angličtiny/nemčiny v MŠ.
Tel. číslo: 02/4437 3771, 4437 2620

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto,
Junácka 1, 832 91 Bratislava

HĽADÁ
pracovníčku na skrátený pracovný úväzok.
Pracovná činnosť: upratovanie priestorov a pomoc pri akciách a
počas prevádzky Klubu dôchodcov na Vajnorskej 51 v Bratislave.
Bližšie informácie: odd. bytové a sociálnych služieb MÚ,
tel. 02/49 253 377.
Dokončenie zo strany 8

Symboly Veľkej noci
Baránok
Symbol baránka sa nachádza už v predkresťanských tradíciách.
V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka ako pripomienku svojho
vyslobodenia z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne, podľa kresťanskej viery, on je baránok obetovaný za spásu sveta.
Oheň
Svetlo je chápané ako znamenie života. Veľkonočný oheň symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou a smrťou. Od neho sa
potom zapaľujú veľkonočné sviečky.
K. Bobríková

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.: 02/44373763, v sieti
TICKETPORTÁL
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: 02/54 77 11 48

8. 4. 17.00 h
18. – 19. 4.

Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
9.00 h – 16.00 h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
20. 4. 19.00 h
104. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom
Sarvašom
22. 4. 17.00 h
Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
25. 4. 16.00 h
Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení Rozprávka – hudobný príbeh o tom, že niekedy
mlieko môže zlé na dobré obrátiť.
Vhodné pre deti od 3 rokov; súťaž o Super diváka
29. 4. 10.00 h
Medovníkový domček – klasické predstavenie
pre deti v MŠ na Revíne
Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 19.00 h.
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia!
Zmena programu vyhradená!
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