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 Posudky robia mestské časti  Dôchodcovia platia za stravu po novom
 Pozvánka na otvorenie Kultúrneho leta 2009 na Kuchajde a 18. ročník slávností
letného slnovratu Svätojánske ohne
NOVINY OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Stretneme sa na voľbách a na Kuchajde
Mnohí zaiste ešte majú v živej pamäti eufóriu,
aká pred piatimi rokmi sprevádzala prijatie Slovenska pod spoločnú európsku strechu. Zavŕšili
sa ním snahy, aby päťmiliónová krajina pod Tatrami patrila do Európy nielen geograficky, ale aj
politicky. Drvivá väčšina našich občanov vnímala Európsku úniu ako ideál a úspešný prechod
sitom jej podmienok videla ako zvládnutie skúšky dospelosti.
Členstvo v Únii však malo byť nie iba cieľom, akousi konečnou
stanicou, na ktorej si možno oddýchnuť po namáhavej ceste. Nie,
z tohto členstva vyplývajú aj povinnosti. Medzi prvoradé patrí povinnosť aktívne sa podieľať na spoločnej európskej politike. Do popredia sa však dostáva i potreba formovania novej tváre Únie, ktorá
i prostredníctvom Európskeho parlamentu má obhajovať záujmy
občanov všetkých členských štátov. Je dôležité, aby sme si to uvedomili najmä teraz, pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré
sa budú konať v sobotu 6. júna.
Na Slovensku budeme voliť 13 poslancov europarlamentu. Niekto
by si mohol povedať, že čo už zmôže pre Slovensko takáto hŕstka
ľudí! No o to tu nejde. V Európskom parlamente zasadajú poslanci podľa politických frakcií, a nie podľa krajín. A záleží skutočne
na jednotlivcoch, ako dokážu získať ostatných členov frakcie
pre nejakú vec. Na druhej strane poslanci z jednej krajiny napriek
rôznemu politickému zafarbeniu sa dokážu spojiť, keď ide o národný záujem. Poslanci zo Slovenska takto svojho času pomohli presadiť pomoc Únie Vysokým Tatrám postihnutým ničivou víchricou.
Európsky parlament je aj náš parlament. Schvaľuje sa v ňom
viac ako 80 percent noriem, ktorými sa riadi tiež slovenské zákonodarstvo. To je ďalší dôvod, aby sme 6. júna pristúpili k volebným
urnám a vybrali si doň dôstojných reprezentantov.
Z pohľadu novomestskej samosprávy je mesiac jún zaujímavý
nielen voľbami, ktoré organizačne zabezpečuje. V jej kalendári má
svoje miesto i prvý júnový deň venovaný deťom. Medzinárodný deň
detí sa opäť chystáme osláviť na Kuchajde – s hudbou, spevom,
tancom, športovými aktivitami. Tento deň popri zábave a šantení umožňuje bližší kontakt školákov s predstaviteľmi samosprávy
a je i príležitosťou na spoznávanie sa žiakov z rôznych škôl. Pri vytváraní pocitu príslušnosti k novomestskej komunite to má svoj
nesporný význam.
Zlatým klincom júnového diania na Kuchajde bude XVIII. ročník slávností letného slnovratu so svätojánskymi ohňami, ktorými
v sobotu 13. júna odštartuje v našej mestskej časti Kultúrne leto.
Program slávností je zostavený tak, aby si na svoje prišli všetky
generácie. Pre deti sú v ponuke rôzne atrakcie, dospelých budú
zabávať hudobné skupiny, po zotmení príde na rad tradičný ohňostroj. Pozvánku na slávnosti prijali viaceré významné osobnosti.
Medzi nimi tiež vysokí ústavní činitelia, ktorých prítomnosť na otváraní novomestského Kultúrneho leta sa už takisto stala tradičnou.
Jednoducho, páči sa prostredie, v ktorom sa odvíja, a predovšetkým jeho atmosféra, ktorú však spolu s aktérmi zábavného
programu pomáhajú vytvárať všetci návštevníci.
Pokračovanie na strane 2
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Štyri projekty na revitalizáciu verejných
priestranstiev
Štyri projekty na revitalizáciu verejných priestranstiev, na ktorých
realizáciu by samospráva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto chcela získať nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie,
schválilo novomestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 22. apríla.
Ide o verejné priestranstvá v Mierovej kolónii, na Rešetkovej – Osadnej, Hálkovej – Brezovskej a na Ľudovom námestí.
Uvedené projekty sú v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2007 – 2013, ktorého súčasťou je aj aktivita „obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie
parkov a oddychových zón“. Možným zdrojom jej financovania je
Operačný program Bratislavský kraj, a to prostredníctvom opatrenia
Regenerácia sídiel. V rámci uvedeného programu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako jeho riadiaci orgán vyhlásilo
v apríli ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. V prípade úspešných projektov
môže uvedený príspevok dosiahnuť až 95 percent z oprávnených
výdavkov potrebných na uskutočnenie projektu, zvyšných 5 percent
predstavuje spoluúčasť žiadateľa (v našom prípade mestskej časti).
Pokiaľ ide o regeneráciu sídiel, celkové výdavky na jeden projekt
môžu dosiahnuť maximálne 800-tisíc eur (vyše 24 miliónov Sk).
Hlavným cieľom všetkých štyroch projektov je rekonštrukcia verejných priestranstiev, obnova a dobudovanie ihrísk tak, aby ich mohli
využívať nielen deti, ale aj dospelí, ďalej terénne a sadové úpravy,
údržba existujúcej zelene a výsadba novej.
Maximálne oprávnené výdavky na revitalizáciu verejného priestranstva Mierová kolónia sú vyčíslené na 319 400 € (9,622 milióna Sk),
pričom 5-percentný podiel mestskej časti tvorí 15 970 €. Maximálne výdavky v prípade Rešetkovej – Osadnej predstavujú 580 700 €
(17,494 mil. Sk) a 5-pecentný podiel 59 035, v prípade Hálkovej – BrePokračovanie na strane 3

Deti – to sú naše slniečka. Prvého júna oslávime ich sviatok.
Foto: B. Fratričová

Historický minikalendár – JÚN
5. jún – Svetový deň životného prostredia; 14. jún – Svetový deň darcov krvi; 21. jún – Deň letného slnovratu
23. jún – Medzinárodný olympijský deň
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V Bratislave sa konal XIX. snem ZMOS
Pod heslom Za stabilnú a modernú samosprávu sa 20. a 21. mája
konal v Kongresovom centre Incheba Bratislava XIX. snem Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS). Za účasti niekoľkých stoviek delegátov, pozorovateľov a hostí ho otvoril prvý podpredseda ZMOS, starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel. Medzi hosťami bol i prezident republiky Ivan Gašparovič, predseda Národnej
rady SR Pavol Paška, predseda vlády SR Robert Fico, podpredsedovia NR SR, ministri slovenskej vlády, predstavitelia politických strán,
diplomati a ďalšie osobnosti.
Richard Frimmel ako predstaviteľ samosprávnych orgánov hlavného mesta SR Bratislavy sa v uvítacom prejave zameral okrem iného
na postavenie metropoly Slovenska, ktorej ešte stále nie je dopriate,
aby mala v štátnom rozpočte svoju vlastnú kapitolu. Pritom tu sídli
prezident, vláda, parlament, sídlia tu zastupiteľské úrady cudzích štátov i orgánov medzinárodného významu, konajú sa tu mnohé medzinárodné a medzištátne stretnutia a rokovania na najvyššej úrovni.
„Toto všetko kladie na hlavné mesto zvýšené nároky – z hľadiska
čistoty, verejného poriadku, starostlivosti o zeleň, komunikácie a ďalších aspektov,“ zdôraznil. Účastníkom snemu pripomenul, akí hrdí
dokážu byť obyvatelia Českej republiky na svoju metropolu Prahu.
Zároveň ich vyzval, aby sme sa aj my na Slovensku pokúsili pestovať
v ľuďoch hrdosť na svoje hlavné mesto, a najlepšie cez prizmu jeho
poznávania. Snem sa začal v čase našej redakčnej uzávierky. Vrátime
sa k nemu v ďalšom čísle Hlasu Nového Mesta.
(ak)

Pre starostov a primátorov, ako aj pre predstaviteľov štátu je snem ZMOS
príležitosťou i na rozhovory medzi štyrmi očami. Snímka zachytáva prezidenta republiky Ivana Gašparoviča v rozhovore s prvým podpredsedom ZMOS, novomestským starostom Richardom Frimmelom.
Foto: F. Rajecký

Aj takto, s blčiacou vatrou, sme sa lúčili s Kultúrnym letom 2008. Vatra
ako symbol svätojánskych ohňov nebude chýbať ani na otvorení Kultúrneho leta 2009.
Foto: M. Novák
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Stretneme sa na voľbách a na Kuchajde
Podujatia Kultúrneho leta financujeme výlučne z darov sponzorov.
Vďaka nim si Novomešťania, ako aj ostatní Bratislavčania budú môcť
užiť hudby, spevu a tanca každú sobotu až do konca augusta. Ostáva už len zaželať, aby sa nám leto vydarilo.
Richard Frimmel
starosta

Posudky robia mestské časti
Samosprávam bratislavských mestských častí sa na rokovaniach
s magistrátom mesta podarilo dosiahnuť, aby posudkovú činnosť
podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách vykonávali mestské
časti. V súvislosti s prípravou štatútu mesta to starostovia s uspokojením konštatovali na rokovaní Regionálneho združenia mestských
častí hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa konalo 24. apríla na pôde
Ružinova.
Rozhodnutie o vykonávaní posudkovej činnosti vydal primátor
Bratislavy 16. apríla a účinnosť nadobudlo 1. mája. Hovorí sa v ňom,
že mestské časti sú správnym orgánom v konaniach o odkázanosti
na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú
službu i prepravnú službu, pričom vyhotovujú aj posudok o odkázanosti na uvedené sociálne služby.
Správneho konania v oblasti sociálnych vecí a zdravotného posudku sa mestské časti dožadovali najmä preto, že na rozdiel od pracovníkov magistrátu zodpovední pracovníci miestnych úradov majú
viac informácií o obyvateľoch tej ktorej mestskej časti a v súčinnosti s posudkovými lekármi môžu objektívnejšie posúdiť odkázanosť
žiadateľov o sociálnu službu. V praxi sa totiž vyskytli prípady, keď
na magistráte vydali posudok, že nejaký občan potrebuje 24-hodinovú starostlivosť, ktorú by mala zabezpečiť obec, ale pracovníci
mestskej časti zistili, že rodinné pomery posudzovanej osoby umožňujú obci podeliť sa o túto starostlivosť s rodinou v intenciách zákona
o rodine.
Vykonávanie uvedenej kompetencie by nemalo zaťažiť rozpočet
mestských častí. Podľa dohody štátu so Združením miest a obcí Slovenska si obce na jej vykonávanie môžu nárokovať peniaze od štátu.
Združenie rokovalo aj o spolupráci mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v mestských častiach. Išlo predovšetkým
o spoluprácu v súvislosti s organizovaním verejných telovýchovných,
športových a turistických podujatí, o ktorom hovorí zákon 479/2008,
a osobitne pri podujatiach označených ako rizikové. Rokovanie sa
konalo za účasti náčelníčky Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy
Zuzany Zajacovej.
Na rokovaní sa opäť ventilovali problémy spojené s územným plánom mesta a vydávaním záväzných stanovísk mestom, keďže mesto
si s nimi dáva poriadne načas. Pritom funkciu stavebných úradov
plnia mestské časti, a nie mesto. Súčasná prax by sa podľa názoru
regionálneho združenia mala zmeniť. Je za to, aby mestské časti
pri vydávaní stavebných povolení neboli odkázané na vyjadrenie
mesta, lebo platí územný plán a mestské časti majú ľudí, ktorí ho
dobre poznajú.
Regionálne združenie vyjadrilo podporu samospráve Devína, ktorý sa ocitol pred hrozbou, že mesto vyjme z jeho správy budovu tamojšej základnej školy. Ako povedala starostka Devína Ľubica Kolková, budovu školy si Devínčania postavili sami. V roku 2004 si ju
na desať rokov prenajal Forel International School. Problém vznikol
nedávno, keď mestská časť odmietla nájomcovi predĺžiť nájomnú
zmluvu s odôvodnením, že v Devíne sa chystá nová výstavba, výrazne
vzrastie počet jeho obyvateľov a mestská časť by mohla zaplniť školu vlastnými deťmi. Nato sa na rokovaní mestskej rady ocitol materiál
o odzverení správy školy, v ktorom však chýbalo stanovisko mestskej
časti.
Predseda združenia Richard Frimmel informoval starostov o otvorenom liste predsedu Európskeho parlamentu a predsedu výboru regiónov EP adresovaný predstaviteľom miestnych samospráv na Slovensku v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do EP. Vyzývajú v ňom
na účasť vo voľbách a pripomínajú, že uvedené voľby patria medzi
najdemokratickejšie, pretože sa týkajú až 375 miliónov ľudí.
Alžbeta Klesnilová
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Štyri projekty na revitalizáciu verejných
priestranstiev

Dôchodcovia platia za stravu po novom
Prvým májovým dňom v bratislavskom Novom Meste začali platiť
nové zásady diferencovaného poskytovania zliav zo stravného dôchodcom podľa výšky ich dôchodku. Schválilo ich miestne zastupiteľstvo na svojom aprílovom zasadnutí, pričom podnetom na zmenu sa
stala každoročná úprava dôchodkov.
Do konca apríla sa diferencovaná zľava zo stravného uplatňovala
na základe zásad schválených miestnym zastupiteľstvom v októbri
2006. Podľa nich dôchodca alebo zdravotne postihnutý občan platí
za obed v závislosti od výšky svojho dôchodku maximálne 2,09 eura
(63 Sk), pričom rozdiel do fakturovanej sumy za obed, ktorá je 2,59
eura (78 Sk), dopláca samospráva mestskej časti zo svojho rozpočtu. Maximálna platba 2,09 € sa podľa uvedených zásad vzťahovala
na stravníkov s dôchodkom nad 298,80 € (9000 Sk), ostatní platili
menej a napríklad ľudia s dôchodkom do 166 € (5000 Sk) platili len
0,16 € (5 Sk).
Keďže platby za stravné sa každoročne upravujú podľa aktuálnej
výšky dôchodkov, nastala situácia, že už viac ako 75 percent dôchodcov uhrádzalo za obed plnú sumu bez zľavy, teda 2,09 € (63 Sk).
Na novomestskom miestnom úrade, konkrétne na oddelení bytovom
a sociálnych služieb preto vypracovali návrh nových zásad poskytovania zliav zo stravného.
Nové zásady vychádzajú z vyšších dôchodkov, a tak hranice jednotlivých dôchodkových pásiem sú posunuté vyššie. Napríklad kým
v predchádzajúcich zásadách bolo prvé pásmo od 0 do 166 €
(do 5000 Sk), po novom je to od 0 do 230,90 € (6956 Sk). Stravníkov
s takýmto dôchodkom je zhruba 6,5 percenta a za obed platia len
0,20 € (6 Sk). Zvyšok do 2,09 € (63 Sk), čo je najvyššia platba zo strany dôchodcov alebo ťažko zdravotne postihnutých, dopláca mestská
časť.

zovskej sú celkové výdavky 732 400 € (22,064 mil. Sk) a 5-percentný
podiel 36 620 €, výdavky na Ľudové námestie predstavujú 622 600 €
(18,756 mil. Sk) a 5-percentný podiel 31 130 €.
Vzhľadom na podmienky stanovené vo výzve je v jednom hodnotiacom kole možné predložiť len jednu žiadosť o nenávratný finančný
príspevok. Nové Mesto si preto rezervuje termín na podanie žiadosti
v prvom hodnotiacom kole na revitalizáciu verejného priestranstva
Rešetkova – Osadná (v júni) a v druhom hodnotiacom kole na verejné
priestranstvo Hálkova – Brezovská (v septembri). Po vyhlásení ďalšej
výzvy, čo má byť na jeseň tohto roku, Nové Mesto v rámci každého
hodnotiaceho kola predloží opäť po jednej žiadosti.
Starosta Richard Frimmel predpokladá, že minimálne dva zo štyroch projektov by pri výbere na ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja mohli uspieť. S realizáciou úspešných projektov sa ráta v roku
2010.
Pripomeňme si, že mestská časť sa už uchádzala o európske peniaze na revitalizáciu dvoch verejných priestranstiev – Nová doba
a na Jahodovej ul. Oba projekty sa stretli s úspechom.
Alžbeta Klesnilová

Stravníci s dôchodkom od 231 do 265,90 € (8010,50 Sk) platia
za stravu 1,19 € (36 Sk), s dôchodkom od 266 do 295,90 € (8914 Sk)
platia 1,32 € (42 Sk), s dôchodkom od 296 do 325,90 € (9818 Sk)
uhrádzajú 1,59 € (48 Sk), s dôchodkom od 326 do 360 € (10 845 Sk)
1,79 € (54 Sk) a stravníci s dôchodkom nad 360 € platia plnú sumu,
teda 2,09 € (63 Sk). Dodajme, že takýchto stravníkov je vyše 51 percent, pričom v apríli bolo evidovaných dovedna 320 stravníkov.
(ak)
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Územný plán zóny Podhorský pás so zmenami
Zmenené majetkovo-právne pomery v zóne Podhorský pás sa
stali podnetom pre zmeny a doplnky záväznej časti Územného
plánu zóny Podhorský pás. Navrhované zmeny a doplnky schválilo novomestské miestne zastupiteľstvo na zasadnutí 22. apríla.
Zároveň schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým
sa dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2006
o záväzných častiach Územného plánu zóny Podhorský pás.
V dôvodovej správe k materiálu predloženému na rokovanie
zastupiteľstva sa uvádza, že zmeny v majetkovo-právnych pomeroch sú spôsobené odkúpením niektorých pozemkov investičnými
spoločnosťami od súkromných osôb. Keďže mnohé takto získané
pozemky majú malú výmeru alebo nevhodný tvar, investičné spoločnosti sa ich po odkúpení snažia sceliť, alebo ich prerozdeľujú
z dôvodu racionálnejšieho a zmysluplnejšieho využitia. Na druhej
strane aj na takto upravených pozemkoch stále platí priestorová
regulácia, ako aj verejnoprospešné stavby, ktoré boli navrhované
podľa pôvodných majetkovo-právnych pomerov. Takáto priestorová regulácia a verejnoprospešné stavby však nemajú opodstatnenie, ak z hľadiska nových majetkových pomerov neovplyvnia
rozvoj na pozemkoch ostatných vlastníkov. Z tohto dôvodu boli
navrhnuté zmeny a doplnky záväznej časti územného plánu zóny.
Schválené zmeny sa dotýkajú kapitoly Regulatívy umiestnenia
stavieb na pozemkoch, konkrétne odseku Hranica možnej zástavby, a kapitoly Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v zóne. Pokiaľ ide o regulatívy, jeden z doplnkov
znie: „V prípade, že dôjde k prerozdeleniu, alebo sceleniu pozemkov jedným vlastníkom, všetky regulačné čiary, ktoré sa nachádzajú na takto upravených pozemkoch, majú smerný charakter mimo
čiar, ktoré susedia s pozemkami iných vlastníkov“.
Pri verejnoprospešných stavbách sa doplnil odsek: „V prípade, že dôjde k prerozdeleniu, alebo sceleniu pozemkov jedným
vlastníkom a na týchto pozemkoch sú navrhnuté verejnoprospešné stavby pre obsluhu predmetného územia a tieto nezabezpečujú obsluhu územia iného vlastníka, takéto stavby majú
smerný charakter. Toto platí aj v tom prípade, že dôjde k úprave pozemkov uvedeným spôsobom viacerými vlastníkmi, ktorí
sa písomne dohodnú na obsluhe územia iným spôsobom ako je
v územnoplánovacej dokumentácii zóny na základe koordinačnej dokumentácie“.
Nové VZN nadobudne účinnosť 9. mája 2009.
(ak)
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Ďalšia ﬁnančná podpora školám
Čo čaká novomestské školstvo od 1. septembra, o tom hovorí Koncepčný zámer rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2009/2010.
Tento materiál, ktorý miestne zastupiteľstvo schválilo 22. apríla, približuje
činnosť základných a materských škôl v oblasti výchovy a vzdelávania,
riadenie škôl a ich spoluprácu s mestskou časťou. Osobitnú kapitolu
tvorí koncepcia investičného rozvoja jednotlivých škôl.
Predpokladá sa, že v budúcom školskom roku bude osem novomestských základných škôl navštevovať dovedna 2243 žiakov, teda o 24 viac
ako v súčasnosti. Počet tried, ktorých je teraz 112, sa zvýši o dve, vzrastie
aj priemerná naplnenosť tried z 19,1 na 19,7 žiaka.
V 11 materských školách sa ráta so zhruba 920 deťmi. Novo zapísaných detí je však oveľa viac, ako sú škôlky schopné prijať. Prijatých detí
je 263, neprijatých 232. Problémom je však prechod detí zo škôlok
do novomestských základných škôl. V rámci jeho eliminácie chce samospráva vyplácať motivačný príspevok pre tie novomestské deti, ktoré
prejdú do škôl v rámci mestskej časti. Príspevok vo výške 20 eur bude
vyplácaný zo sponzorských peňazí.
V súvislosti s obrovským záujmom o umiestnenie detí v novomestských
materských školách poslanec Roman Procházka upozornil, že v Bratislave
rastie počet pôrodov a takýto trend sa očakáva aj v najbližších rokoch.
Preto navrhol, aby sa pre materské školy hľadali ďalšie priestory.
Starosta Richard Frimmel v tejto súvislosti pripomenul, že keď základné
a materské školy prešli do kompetencií obcí, v niektorých bratislavských
mestských častiach ich počet zredukovali. „My sme to neurobili, ale teraz
my riešime to, čo zbabrali iní okolo nás,“ konštatoval. Starosta nevylučuje, že mestská časť pristúpi k rozširovaniu existujúcich priestorov materských škôl.
Pokiaľ ide o investície do školských budov, poslanec Andrej Alberty
vyčíslil ich potreby na 5,460 milióna eur (165 miliónov korún).
Samospráva ﬁnančne podporuje rôzne aktivity škôl. V budúcom školskom roku chce prispievať aj na plavecký výcvik predškolákov a žiakov
tretích ročníkov základných škôl, a to 20 eurami na dieťa.
(ak)

Do bytov na Bojnickej psy nepatria
Garsónové byty na Bojnickej ul. 19, 21, 23 a 25 ostávajú vo vlastníctve
bratislavského Nového Mesta. Vyplýva to zo zásad poskytovania bytov
samosprávou mestskej časti, schválených na aprílovom rokovaní miestneho zastupiteľstva.
Ide o 192 bytov, ktoré novomestská samospráva dala postaviť v rokoch
1996 až 1999 za ﬁnančnej spoluúčasti štátu. Pôvodne mohli byť predmetom prevodu vlastníctva po 15 rokoch ich užívania. Podľa ostatnej
novely zákona 182/1993 o prevode vlastníctva bytov však byty postavené z peňazí miestnej samosprávy už nie sú predmetom prevodu vlastníctva. Sú určené predovšetkým na bývanie sociálne odkázaných občanov.
V zásadách je tiež zakotvené, že z hľadiska celkovej plochy týchto bytov, ich dispozičného riešenia a vybavenia z hygienických dôvodov nie
je vhodné, aby sa v nich držali psy. Podnetom na zákaz ich držania boli
mnohé sťažnosti obyvateľov z uvedených štyroch domov na bezohľadné
správanie sa majiteľov psov voči ostatným nájomníkom. Preto uplatnenie
schváleného zákazu v praxi bolo treba oprieť o súhlasné stanovisko minimálne dvoch tretín nájomníkov. Miestny úrad po rokovaní zastupiteľstva oslovil listom všetkých nájomníkov a tí sa mali písomne vyjadriť
do 10. mája. List obsahoval aj upozornenie, že ak sa niekto z rôznych
dôvodov nevyjadrí v určenej lehote, miestny úrad to bude pokladať
za prejav nesúhlasu s držaním psov v bytoch.
Zo 192 tlačív rozdaných nájomníkom sa miestnemu úradu vrátilo
56. Z nich 27 vyjadrovalo súhlas s držaním psov v bytoch a 29 nesúhlas.

Deň matiek oslávili od 11. do 21. mája vo všetkých novomestských
kluboch dôchodcov. Oslávenkyniam prišli zablahoželať aj predstavitelia
miestnej samosprávy, predovšetkým vicestarosta Marián Vereš, členovia
miestnej rady, ale i niektorí z ostatných poslancov. Medzi gratulantmi
nechýbali ani učitelia a žiaci zo základných škôl, ktorí aj tentoraz priniesli
do klubov kytičky uvité z hudby, piesní, básní i tancov. Matkám v Klube
dôchodcov na Sibírskej zaspieval aj ich vlastný súbor Sibirienka.
Foto: tv

Celkový výsledok teda hovorí v neprospech psov. Nerešpektovanie zákazu potvrdeného prieskumom bude dôvodom na výpoveď z nájmu.
Problémy s držaním psov na Bojnickej pretrvávajú niekoľko rokov. Preto už pred rokom miestny úrad prikročil k tomu, že nové nájomné zmluvy obsahujú klauzulu o zákaze držania psov v byte. V súčasnosti je tam
evidovaných 14 držiteľov psov, dovedna je prihlásených 17 psov.
Alžbeta Klesnilová
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Flóra pohladila oči i dušu
Na prelome apríla a mája bola Bratislava
opäť svetová. A to vďaka medzinárodnej výstave kvetov Flóra Bratislava, na ktorej sa
v areáli Incheby stretlo 154 vystavovateľov
z 30 krajín vrátane Slovenska. Prvýkrát bola
medzi nimi zastúpená aj Austrália.
Výstavu otvoril predseda Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a novomestský starosta Richard Frimmel. V príhovore pripomenul i časy, keď sa
Flóra konala na území bratislavského Nového
Mesta, na Zimnom štadióne.
Medzi pravidelných návštevníkov Flóry patria
členovia novomestských klubov dôchodcov.
Prišli aj tentoraz – popásť si oči na nádherných
expozíciách.
Najkrajšie expozície odborná porota odmenila cenami. Čestnú cenu starostu mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto získala spoločnosť
GHERI VIVAI PIANTE z talianskeho Montale
v provincii Pistoia za expozíciu záhradnej architektúry. Cenu na slávnostnom večere odovzdal
vicestarosta Marián Vereš manažérke spoločnosti Barbare Fontani.
„V Bratislave sme boli aj v minulosti, ale
na výstave Flóra sa zúčastnili po prvý raz,“ dozvedeli sme sa od konateľa talianskej spoločnosti Roberta Gheri. „Je tu skvelá atmosféra
a získaná cena nás veľmi teší,“ dodal.
(ak)

Slávik Slovenska a Novomestský škovránok 2009
Dňa 7. mája sa v Dome kultúry na Stromovej uskutočnil už 19. ročník okresného kola
celoslovenskej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „Slávik Slovenska 2009“.
Súťaž sa konala v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a Centrom voľ- V tretej kategórii porota najvyššie ohodnotila
ného času detí a mládeže mestskej časti Bra- trojicu (sprava) Barbora Blahová, Rudolf Weitislava-Rača. V okresnej súťaži sa prezento- ser a Dana Puškárová.
vali víťazi školských kôl z druhých až deviazerať, pretože súťažiaci nielen spievali ľudové
tych ročníkov, ktorí súťažili v troch vekových
piesne z rôznych regiónov Slovenska, ale aj
kategóriách. A bolo čo počúvať, ale aj čo obprezentovali patričné ľudové kroje. Sálou tak
zneli piesne z Liptova, Šariša, Zemplína, Myjavy.
Podmienkou súťaže bolo zaspievanie dvoch ľudových piesní (jednej s ľubovoľným hudobným
doprovodom, druhej bez doprovodu).
Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3. júna
2009 v Základnej umeleckej škole na Exnárovej ul. postupujú len prví z každej kategórie.
Aj v súťaži o Novomestského škovránka sa súťažilo v troch vekových kategóriách. Podmienkou tejto súťaže bolo zaspievanie umelej piesne s klavírnym alebo reprodukovaným doprovodom.
Do školských kôl speváckych súťaží sa zapojilo 235 žiakov. Ceny víťazom venovala mestská
Víťazkou prvej kategórie speváckej súťaže Slávik časť Bratislava-Nové Mesto a odovzdal ich člen
Slovenska 2009 sa stala Zuzana Baková (prvá komisie kultúry a športu Mgr. Art. Jaroslav Pesprava), druhý skončil Martin Quam (v strede), hal.
tretie miesto si vyspievala Emili Uhrinová.
Elena Hlivová

Výtvarné spektrum 2009

Starosta Richard Frimmel (vpravo) má rád kvety. Pri prehliadke expozícií si so záujmom vypočul odborný výklad Kataríny Kullovej.

Výtvarná tvorba neprofesionálnych výtvarníkov
pôsobiacich v Bratislavskom kraji zahŕňa široké
spektrum výtvarných žánrov – maľbu, kresbu,
graﬁku, drevorezbu, úžitkovú a multimediálnu
tvorbu. Na Krajskej postupovej súťaži Výtvarné
spektrum sa v tomto roku zúčastnilo 32 výtvarných nadšencov. Organizátormi súťaže je Malokarpatské osvetové stredisko Modra a Stredisko
kultúry BNM.
Odborná porota v zložení akad. mal. M. Kellenberger, PhDr. T. Žišková, Mgr. Pavol Šima udelila
hlavnú cenu Tomášovi Zigovi (SPŠ drevárska).
Čestné uznania získali šiesti autori a pätnásti
postúpili do celoštátneho kola bez ocenenia.
Judita Dózsová

Trojica Talianov z ocenenej spoločnosti GHERI
VIVAI PIANTE mala úprimnú radosť. Cenu novomestského starostu zviera Barbara Fontani.
Foto: M. Novák

Na výstavu Výtvarné spektrum 2009 vybrala porota zaujímavé a podnetné výtvarné diela

V druhej kategórii prvé tri miesta obsadili
(sprava) Dorothy Sabová, Julian Smoliga a
Kristína Galašová.

Malý festival lásky
Láska má veľa podôb. Malý festival lásky bol
o ľudských tajomstvách v spojení s láskou,
o pozdvihnutí človeka prostredníctvom tohto ušľachtilého citu. Človek dnes potrebuje nájsť cestu k oprosteniu sa z hmotného
i mravného marazmu súčasnosti.
A to bol jeden z dôvodov, prečo sme pozvali známe osobnosti zo zahraničia i tuzemska, aby sa s návštevníkmi festivalu podelili
o svoju filozofiu a skúsenosti.
Pozvanie prijali: talianska filozofka Luisa
Muratori, Alžbeta Šorfová, ktorá študovala
hlbinnú terapiu v Nemecku, kňaz pôsobiaci
v Hodoníne Mojmír Mišun, teológ a básnik Juraj Doval, zakladateľka duchovnej
náuky kineziológie svetla Helena ZavaPokračovanie na strane 6
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Malý festival lásky
dilová, ako aj speváčka Perla Voberová, alebo Tomáš Lajmon, ktorý
prednášal o dejinnej úlohe Slovanov, či Hana Blochová, ktorá sa venuje stredovekému reštaurátorstvu, maliarstvu, ale tiež hudbe a spevu,
a poetka Viera Černušková.
Návštevníci festivalu vytvorili spoločne s prednášajúcimi celok schopný
oduševniť svoju fyzickú stránku. A to je jeden zo základných krokov,
ako zušľachtiť seba i druhých, ako smerovať do budúcna a napĺňať poslanie človeka, ktorým je cesta ku slobode.
Ľubica Haliaková

Gymnastický štvorboj chlapcov a dievčat
Dňa 29. apríla prebehla v telocvični ZŠ s MŠ Za kasárňou súťaž žiakov základných škôl v gymnastike pod názvom „Gymnastický štvorboj“. Deväť súťažiacich družstiev (3 družstvá chlapcov a 6 družstiev
dievčat) súťažilo v kategórii A, B, C. Pretekali podľa pravidiel športovej
gymnastiky v rôznych disciplínach, napríklad v akrobacii, preskoku,
cvičení na hrazde a i. Všetko prebiehalo podľa pravidiel gymnastického štvorboja pod dozorom vedúceho súťaže p. Mathiasa.
Hlavná rozhodkyňa Hana Makošová dozerala na dodržiavanie pravidiel. Gymnasti a gymnastky bojovali za seba aj za družstvá a prvé
tri víťazné miesta boli odmenené medailami a diplomami od mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto. Celá súťaž prebehla hladko a bez úrazov
PORADIE
Kategória A – dievčatá
1. ZŠ s MŠ Za kasárňou
2. ZŠ s MŠ Odborárska
Kategória B – dievčatá
1. ZŠ s MŠ Za kasárňou
2. ZŠ s MŠ Odborárska
3. ZŠ s MŠ Riazanská
Kategória C – dievčatá
1. ZŠ s MŠ Za kasárňou

Kategória A – chlapci
1. ZŠ s MŠ Odborárska
Kategória B – chlapci
1. ZŠ s MŠ Za kasárňou

Kategória C – chlapci
1. ZŠ s MŠ Riazanská
Adriana Pavlikovská

Rozprávky od Adamka
Rozprávky od Adamka je názov knižky spisovateľa a profesora psychológie Alojza Nociara, ktorej prezentáciu v spolupráci s vydavateľstvom Mladé letá pre najmenších čitateľov pripravila novomestská
knižnica. Rozprávky od Adamka sú zázračné. Napísal ich spisovateľ
Adam pre svoje tri neposedné deti. V jeho rozprávkach nájdete všetko,
čo sa deťom páči – vrabčie hniezdo pod oknom detskej izby s vrabčím tatkom Adamkom, bager s vylomeným zubom, ako aj najvyšší
zo všetkých žeriavov, ktorý naučil raketu písať písmeno O tak, aby sa
do neho vmestila naša Zem. Skrátka sú tam rozprávky od A po Z,
pre všetkých malých čitateľov, ktorí sa práve naučili abecedu.
Spoločne s Knižkovou vílou novú rozprávkovú knižku privítali spevom
a tancom deti zo základných škôl Česká a Za kasárňou. Na cestu
k malým čitateľom vypravila knižku poslankyňa MČ BNM Petra Masácová so želaním, aby sa deťom pri čítaní Rozprávok od Adamka sladko
zaspávalo. Aby si rozprávky vedeli prečítať samé a nemuseli už čakať
na dospelých, čo nemajú čas:
„...a preto už po večeroch nebýva ROZPRÁVKA, ani HOVORKA, či
ROZHOVORKA, ale len VÝHOVORKA.“
Jana Vozníkova

Aforizmy Dušana KOVÁÈA
 Najviac sa hádajú tí manželia, ktorí si nemajú
už èo povedať.

 Otvorene mu povedala, že jej brány ostanú
pre neho navždy zatvorené. Smutne sa usmial
a vošiel k nej oblokom.

 Nemal dosť odstredivej sily, aby odolal jej
príťažlivosti.

 Och, ako hlboko klesla! Až na dno susedovej
peòaženky.

 Mal zmysel pre úèelovosť. Nekúpil jej náušnice,
ale zlatý náhubok.

 Mal krásneho syna. Zadovážil si ho na mesaèné
splátky.

 Nerešpektoval príliš zákony fyziky, viac ho
priťahovali ¾ahké ženy

Jubilejný tenisový memoriál
Dvadsaťpäť amatérskych tenistov bojovalo o prvenstvo na jubilejnom
X. ročníku Memoriálu Jaroslava Jelšíka v sobotu 16. mája. Stretnutia
sa konali na tenisových kurtoch na Kuchajde, kde súťažili muži vo vekovej kategórii nad 40 rokov a ženy, a v Petržalke, kde si zmerali sily
muži vo veku do 40 rokov. Hoci memoriál sa koná pod záštitou samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, časť stretnutí sa musela uskutočniť v Petržalke, aby turnaj bolo možné vtesnať do jedného
dňa.
Vedúci turnaja Juraj Holdoš si pochvaľoval, že počet jeho účastníkov
vyrovnal vlaňajší rekord, i keď žien bolo tentoraz menej. Prišli len dve
– Adriana Ďurišová a Alena Matuchová, pričom prvá z nich bola úspešnejšia.
Na petržalskom kurte sa medzi 10 mužmi najlepšie darilo Jánovi
Szalayovi, ktorý vo finále zdolal Karola Vaška. V boji o tretie miesto
zvíťazil Peter Sedmák.
Vo vekovej kategórii nad 40 rokov bol medzi 13 mužmi najúspešnejší
vlaňajší víťaz Pavol Paracka. Ako druhý skončil Ľuboš Szalay, tretiu
priečku obsadil Vlado Chladný, ktorý si v predchádzajúcich ročníkoch
niekoľkokrát odniesol palmu víťazstva.
O ceny pre najlepších sa postarala novomestská samospráva. Starosta Richard Frimmel kvitoval záujem tenisových nadšencov o podujatie. Mrzelo ho iba, že žien neprišlo viacej. „V každom prípade chceme, aby turnaj bol zachovaný aj do budúcnosti,“ povedal.
(ak)

Prázdniny a letný čas Knižnice Bratislava-Nové Mesto
Pracoviská Knižnice Bratislava-Nové Mesto budú v období letných
prázdnin od 6. 7. 2009 do 31. 8. 2009 poskytovať služby v upravených
výpožičných hodinách.
Centrálna Knižnica Pionierska:
Po:
13.00 – 19.00 h
Ut:
10.00 – 16.30 h
Str:
10.00 – 17.00 h
Štvr:
10.00 – 17.00 h
Pia:
9.00 – 16.30 h
Čerpanie dovolenky na pracovisku Pionierska 12: 27. 7. 2009 – 2. 8. 2009
Pokračovanie na strane 7

Trojica najlepších vo vekovej kategórii nad 40 rokov si prevzala ceny
z rúk Mariána Vereša, zástupcu novomestského starostu. Na snímke
blahoželá jej víťazovi Pavlovi Parackovi.
Foto: P. Herman
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Belasí oslavujú 90. narodeniny
Ak odhliadneme od sviežej májovej zelene, v sobotu 16. mája dominovala v areáli Kuchajdy belasá farba. Postaralo sa o to vedenie ŠK Slovan
Bratislava spolu so svojimi hráčmi i fanúšikmi, ktorí sa tu stretli na futbalovom miniturnaji.
„Tento rok oslavujeme 90. výročie založenia nášho klubu, pred 40 rokmi naši futbalisti vyhrali Pohár víťazov pohárov v Bazileji proti Barcelone,
tento rok sa našim futbalistom podarilo získať po desiatich rokoch ďalší
slovenský titul, a tak sme si povedali, že to treba patrične osláviť,“ vysvetlil generálny riaditeľ ŠK Slovan Dušan Tittel. On sám prišiel s myšlienkou
zorganizovať futbalový miniturnaj, na ktorom by si zmerali sily aktívni
hráči, futbaloví veteráni, manažéri klubu, členovia jeho fan klubu známeho ako Belasá šľachta (BŠ) i rodičia budúcich nádejných futbalistov, vyrastajúcich v Slovane.
„Som presvedčený o tom, že putovný pohár, ktorý získa víťazné družstvo,
bude mať peknú tradíciu. A som povďačný pánu starostovi Frimmelovi, ktorý
nám umožnil, aby sa turnaj uskutočnil v areáli Kuchajdy,“ dodal Tittel.
„Tento nápad sa mi páči a možno to je cesta k zblíženiu funkcionárov,
rodičov i problémových fanúšikov, ktorých má aj Slovan,“ myslí si novomestský starosta Richard Frimmel. „Na športovom ihrisku sami uvidia,
že fair play je v športe to podstatné a prioritné.“

Zorganizovanie turnaja za účasti fan klubu označil za výborný nápad
aj šéf Občianskeho združenia Belasá šľachta Stanislav Kramarič. „Pretože
fanúšik je pre tento klub veľmi dôležitý,“ vysvetlil.
Putovný pohár napokon získalo družstvo zostavené z vedenia Slovana,
v jeho tieni zostala BŠ All Stars, BŠ Tegelhoff, družstvo rodičov žiakov, rodičia prípravkárov i jediné ženské družstvo – Slovan ladies.
Ceny víťazovi i ostatným účastníkom odovzdal novomestský vicestarosta
Marián Vereš spolu s vedúcim oddelenia miestneho úradu Milanom Služaničom, niekdajším prezidentom Futbalového zväzu.
Skvelú atmosféru podujatia
umocňovala dobrá muzika
a občerstvenie s výborným
gulášom i cigánskou pečienkou.
(ak)
Podujatie Belasých si nenechal ujsť ani starosta Richard Frimmel (na snímke
si podáva ruku s Dušanom
Tittelom.
Foto: P. Herman
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Ekologická škola 21. storočia
V školskom roku 2008/2009 sa uskutočňuje v ZŠ Za kasárňou. Deti
všetkých tried budú vykonávať triedený zber odpadu v škole, pričom
pedagógovia v rámci svojho vyučovacieho predmetu zakomponujú
enviromentálnu výchovu, aby deťom vhodným spôsobom prezentovali cieľ projektu a význam ich spolupodieľania sa na ochrane životného prostredia. RZ zaobstaralo a nechalo vyhotoviť originálne farebné vaky na separovaný odpad pod patentovým názvom „backbag“,
zaujímavých z hľadiska estetického, praktického aj bezpečnostného.
Na projekte sa spolupodieľa aj subjekt zabezpečujúci odvoz a likvidáciu odpadu a svojou podporou prispieva aj mestská časť Nové
Mesto. Deti sú motivované aj účasťou v školskej súťaži o najaktívnejšiu
triedu pri separácii odpadu.
Deti sú v dôsledku rýchleho napredovania techniky a pôsobenia automatizovaných systémov vedené k väčšej pohodlnosti a konzumnému
spôsobu života. To sa týka aj odpadu a nakladania s ním. Odpad jednoducho vyhodíme do odpadkového koša bez toho, aby sme si uvedomili, že sa dá veľmi efektívne zužitkovať, že jeho cesta nemusí končiť
len v spaľovni alebo na smetisku.
Napriek tomu, že od roku 2010 je Slovenská republika povinná vykonávať triedený zber, odvoz a likvidáciu odpadu, celospoločenský záujem o túto aktivitu je minimálny. Tvárime sa, že sa nás to netýka,
pritom v dôsledku každodennej hektiky nám uniká, že sme súčasťou
životného prostredia a staviame sa do pozície jej ničiteľa.
Vo februári 2008 RZ vykonalo prieskum v škole, aby zistilo spôsob zberu komunálneho odpadu. Zistilo sa, že deti dávajú odpad v triedach
do jedného zberného koša, ktorý sa vysýpa do kontajnera s komunálnym zmiešaným odpadom.
Škola organizuje dvakrát ročne zber papiera, ktorý je zaujímavý okrem
výchovného hľadiska aj ekonomickým, nakoľko financie získané predajom separovaného papiera idú na podporu aktivít školy. V marci
2008 na základe rozhodnutia RZ sa poverili študenti VŠVÚ, aby ako
dobrovoľníci vytvorili návrh odpadkového koša s využitím na separovaný zber odpadu v školách. Víťazný návrh Kataríny Zorádovej nechalo
RZ v apríli 2008 patentovať na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici ako úžitkový vzor pod názvom „backbag“. V máji 2008
RZ aktívne zisťovalo možnosti výroby vakov, avšak nakoľko sa na území SR nenašiel podnikateľský subjekt, ponuka na ich výrobu prišla až
od českej spoločnosti Gumotex, a. s. V priebehu mesiacov september až do konca 2008 sa uskutočnil pilotný prieskum v škole, pričom
zberné vaky boli umiestnené vo vybraných triedach prvého a druhého
stupňa. V súčasnosti prebiehajú rokovania so spoločnosťou OLO, a. s.,
poverenými pracovníkmi mestského úradu a ministerstiev.
V projekte sa usilujeme riešiť odpad vyprodukovaný školou, ale v dôsledku zmeny postojov detí k odpadu a ochrane životného prostredia
očakávame aj zapojenie rodičov, ktorí sa začnú pod „výchovným vplyvom“ svojich detí stavať k danej problematike zodpovednejšie a tým
sa pôsobenie projektu rozšíri na široký okruh spoločnosti.

Pobočka Stromová 18:
Po:
12.00 – 18.00 h
Ut:
10.00 – 16.30 h
Str:
10.00 – 17.00 h
Štvr:
10.00 – 17.00 h
Pia:
9.00 – 16.30
Čerpanie dovolenky na pracovisku Stromová 18: 27. 7. 2009 – 2. 8. 2009
Pobočka Kutuzovova 15/a:
Po:
12.00 – 18.00 h
Str:
10.00 – 17.00 h
Pia:
9.00 – 16.30 h

Ut:
Štvr:

10.00 – 16.30 h
10.00 – 17.00 h

Pobočka Kutuzovova 15/a bude služby zabezpečovať nepretržite počas celého obdobia letných prázdnin
Pobočka Koliba Jeséniova 51:
Čerpanie dovolenky na pracovisku Jeséniova 51: 1. 7. 2009 – 16. 8. 2009
Od 17. 8. 2009 poskytuje pracovisko služby vo svojich obvyklých výpožičných hodinách.
Cieľom projektu je informovať deti o konkrétnom využití ich aktivity,
o význame ich konania pre celú spoločnosť, o stave životného prostredia a o možnostiach tento stav zlepšiť.
V jednotlivých triedach budú umiestnené unikátne farebné vaky v štyroch farbách, pričom na každom z nich bude vhodným spôsobom
uvedené, čo sa do toho-ktorého vaku príslušnej farby vyhadzuje. Deti
majú do nich možnosť vhodiť papier, plasty, plechovky i tetrapakové
obaly tak, ako sa dočítajú na informačnom letáčiku na nástenkách. Ten
si odnesú aj domov, aby informovali rodičov. Tým sa sleduje, aby
deti aj farebným rozlišovaním dokázali pokračovať v separácii odpadu
napr. doma, na verejnosti, aby dokázali jednotlivé druhy komunálneho
odpadu vhodne rozlišovať a triediť.
Koncové nádoby na separovaný zber, umiestnené v areáli školy poskytne spoločnosť zaoberajúca sa odvozom a likvidáciou odpadu
na území mesta Bratislavy.
Celý projekt zahŕňa mnoho súťažných aktivít, ktorých úspech ovplyvňuje aktivita žiakov celej školy. Pre lepší a aktívnejší prístup a najmä
zapojenie sa všetkých žiakov školy je celý projekt prezentovaný ako
súťaž. Súbežne sa v škole vyhlasuje výtvarná a literárna súťaž na túto
tému, družstvá jednotlivých tried budú súťažiť vo vedomostnej súťaži
na ekologickú tému. V triedach budú dohliadať na správnu separáciu
tzv. Ekologické hliadky, ktoré budú zodpovedať ekologickému veliteľovi, učiteľovi poverenému kooperáciou ich činnosti. Výsledky súťaží budú vyhlásené v poslednom júnovom týždni šk. roka 2008/2009
a víťazi získajú vecné dary.
Separovaný zber odpadu bude samozrejme pokračovať aj v ďalších
školských rokoch.
Projekt „Ekologická škola 21. storočia“ finančne podporuje Nadácia
Pontis. Záštitu poskytuje Obvodný úrad životného prostredia Bratislava,
ako aj mestská časť Bratislava-Nové Mesto.
Darina Korábová
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Úhrady za opatrovateľskú službu s novinkami
Právnu poradňu pripravil poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto JUDr. Tomáš Korček

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Jedným z následkov platného uzavretia manželstva je aj vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V skratke ním možno označiť stav, keď
manželia vystupujú k veciam získaným za manželstva ako jediný vlastník
veci, vec patrí obom spoločne, bez toho aby bola určená výška podielov
manželov. Keďže ide o tému, ktorá sa dotýka každého manželstva, pozrieme sa na niektoré otázky s ním súvisiace.
Vznik. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) vzniká ako je už
zrejmé z jeho názvu uzavretím manželstva, pričom je jedno či sa manželstvo uzatvára civilnou, alebo cirkevnou formou. Súčasná právna úprava
umožňuje, aby sa manželia formou notárskej zápisnice dohodli, že BSM
vznikne až ku dňu zániku manželstva.
Predmet. V BSM je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo
nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou - 1. vecí
získaných dedičstvom alebo 2. darom, ako aj 3. vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného
z manželov a 4. vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku
jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím
manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi
pôvodného vlastníka. Do BSM nespadajú ani tie veci, ktoré nadobudol
jeden z manželov pred uzavretím manželstva a zostávajú vo výlučnom
vlastníctve tohto manžela. Ak bola vec získaná oboma snúbencami
pred uzavretím manželstva, neprechádza vec po jeho uzavretí do BSM,
ale zostáva v podielovom spoluvlastníctve oboch partnerov.
Nakladenie so spoločnými vecami v rámci BSM. Platí, že bežné
úkony týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov.
V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny
úkon neplatný. Znamená to, že na bežné úkony so spoločnými vecami
je oprávnený každý manžel, pri ostatných sa už vyžaduje súhlas (dohoda) oboch. Veci, ktoré spadajú pod BSM užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené
s ich užívaním a udržiavaním.
Zánik BSM. Nadobúdanie vecí do BSM končí dňom zániku manželstva, alebo za trvania manželstva dňom právoplatnosti rozhodnutia o zrušení BSM. Ak by došlo k nadobudnutiu vlastníctva veci týmito osobami
po zániku BSM, nespadali by veci už pod BSM, ale boli by v podielovom spoluvlastníctve, v ktorom by už boli podiely oboch presne vymedzené. Samotné manželstvo (a teda aj BSM) zaniká - 1. smrťou jedného
z manželov, 2. vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho, 3. rozvodom
manželstva, 4. vyhlásením manželstva za neplatné. BSM ako už bolo
povedané môže zaniknúť aj bez zániku manželstva a to na základe právoplatného rozhodnutia súdu aj v týchto prípadoch - 1. ak trvanie BSM
odporuje dobrým mravom, prípadne aj 2. ak jeden z manželov získal
oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Okrem Občianskeho zákonníka
aj iné právne predpisy (napr. Trestný zákon, zákon o konkurze a reštrukturalizácii) ustanovujú prípady keď BSM zaniká bez toho, aby manželstvo
zaniklo.
JUDr. Tomáš Korček
Oprava nesprávnej informácie uvedenej v Právnej poradni HNM 5/2009:
„Občiansky preukaz ... vydáva obvodný úrad.“ Správne: OP v súčasnosti vydávajú zatiaľ len oddelenia policajného zboru. Za chybu sa
ospravedlňujeme.
Red.

Samospráva podporuje odbojárov
Naše oslobodenie spod fašistického jarma 2. svetovej vojny bolo vykúpené tvrdými bojmi a ľudskými obeťami. Vďaku a úctu padlým vyjadrili na svojej schôdzi v predvečer osláv 64. výročia oslobodenia členovia
Základnej organizácie č. 7 Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave. Do Klubu dôchodcov Zlatý dážď prišiel medzi nich aj
zástupca novomestského starostu Marián Vereš. Ako povedal, staršia
generácia si pripomína deň slobody ako spomienku na boj, ktorého
sa takým či onakým spôsobom sama zúčastnila. „Minulosť sa zmeniť
nedá, ale budúcnosť môžeme ovplyvniť. Preto samospráva podporuje
podujatia, ktoré mladej generácii pripomínajú boj proti fašizmu a za slobodu. Tým skôr, že vo svete vojny stále pokračujú,“ konštatoval.
(ak)

Prvého mája nadobudli účinnosť nové cenové úhrady za poskytované opatrovateľské služby obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto. Miestne zastupiteľstvo ich schválilo 22. apríla.
Návrh na cenové úhrady bol vypracovaný v zmysle zákona 448/2008
Z. z. o sociálnych službách platného od 1. januára 2009. Podľa tohto
zákona verejný poskytovateľ určuje úhradu za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia dohodou, najviac však vo výške ekonomicky
oprávnených nákladov.
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu v roku
2008 predstavovali v Novom Meste 5 832 335 korún (185 329,39 eura),
opatrovaní za ňu zaplatili 780 854 Sk (25 919 €). Jedna hodina opatrovateľskej služby stojí 4,30 € (129,60 Sk), hodinová úhrada od opatrovaného však predstavuje 0,57 € (17,35 Sk). To znamená, že na hodinu
opatrovateľskej služby prispieva samospráva mestskej časti sumou
3,72 € (112,25 Sk). Dodajme, že v roku 2008 bola táto služba poskytnutá mesačne priemerne 143 obyvateľom.
Paleta úkonov v rámci opatrovateľskej služby je širšia ako doteraz.
Úkony sebaobsluhy sa rozšírili napríklad o stravovanie, dodržiavanie
pitného režimu, sprievod na toaletu, účelnú očistu po toalete, medzi
úkony starostlivosti o domácnosť pribudlo umývanie riadu, obsluha
bežných spotrebičov, vynášanie drobného odpadu a iné.
(ak)

Rozhovor s osobnosťou...
... dnes s riaditeľom Opery SND Pavlom SMOLÍKOM
Pavol SMOLÍK (Doc., PhDr., ArtD.) je dlhoročným režisérom a dramaturgom Opery SND. Od skončenia štúdií na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU a získaní doktorátu na Filozofickej fakulte UK pôsobí v Slovenskom národnom divadle. Ako režisér tu debutoval v roku 1990 inscenáciou Pucciniho opery Madama Butterfly. Neskôr sa tu prezentoval naštudovaním trinástich ďalších titulov, medzi nimi Falstaffa, Maškarného
bálu, Hubičky a Nápoja lásky. Detskému divákovi priniesol tituly Veľká
doktorská rozprávka, Tajomný kľúč či Martin a slnko. Celkovo na rôznych
operných scénach na Slovensku a v Čechách naštudoval šesť desiatok
titulov.
Od 8. decembra 2008 mal poverenie viesť operný súbor a k 1. máju 2009
bol vymenovaný za nového riaditeľa Opery SND.
 Pán Smolík, vaším rodiskom je Bratislava. V ktorej lokalite ste vyrastali?
 Vyrastal som na Dohnányho ulici, teda na spojnici Miletičovej
so Záhradníckou v časoch, keď to bolo veľmi pokojné a príjemné miesto.
Neskôr sme sa presťahovali k amfiteátru pri Horskom parku, do veľmi
peknej štvrte plnej zelene.
 Čo vás priviedlo k opere?
 Môj vzťah k opernému divadlu sa vyvíjal postupne. Nemal som odmalička vysnívané povolanie režiséra. Sedem rokov som hral na klavír
a časom vo mne začala hudba rezonovať čoraz silnejšie. Vyvrcholilo
to túžbou byť hudobným skladateľom. Navštívil som preto profesora
Ferenczyho, ukázal mu svoje kompozície a spýtal sa na jeho názor.
Poradil mi štúdium hudobnej teórie na VŠMU, aby mi tým pomohol
oddialiť definitívne rozhodnutie, kým veci dozrejú. Takže po absolvovaní gymnázia na Metodovej ulici smerovali moje ďalšie kroky tam.
 Aké boli vaše štúdiá?
 Spomínanú hudobnú teóriu som ukončil u profesora Paríka. Záujem
o kompozíciu však časom ustúpil do úzadia a do popredia vystúpila
réžia… So spolužiakmi sme založili divadlo malých javiskových foriem
a bolo rozhodnuté. Pamätám si na to, ako keby to bolo dnes: Raz večer v posteli sa čosi náhle udialo v mojej hlave – a na druhý deň som
zašiel za docentom Kriškom, ktorý vyučoval v škole opernú réžiu. Keďže prijímacie skúšky na aktuálny prvý ročník už prebehli, východiskom
boli skúšky diferenčné. Neboli ľahké a svojim spôsobom prebiehali
i kuriózne. Ich praktická časť sa totiž uskutočnila vo vtedajšom Divadle
u Rolanda na Námestí 4. apríla. Študentské predstavenie malo u pána
docenta Krišku úspech, čo mi definitívne otvorilo dvere k štúdiu opernej
réžie.
 Od 1. mája ste novým riaditeľom Opery SND. S akými plánmi prichádzate?
 Dominantné sú pre mňa tri oblasti: personálna stabilizácia súboru
a zefektívnenie práce s priamym dosahom na umeleckú úroveň predstavení, ambiciózna dramaturgia zohľadňujúca nielen výber titulov,
ale v rovnakej miere progresívne inscenačné tímy a špičkových interpretov a v spolupráci s Centrom marketingu SND rozvinutie účinnej
Pokračovanie na strane 9

9

6/2009

Dokončenie zo strany 8

Rozhovor s osobnosťou...
... dnes s riaditeľom Opery SND Pavlom SMOLÍKOM
marketingovej stratégie. V budúcich sezónach musíme repertoárovú
ponuku rozšíriť o francúzsku romantickú literatúru, chýba nám Wagner,
ale aj tzv. klasika 20. storočia, slabo je zastúpená literatúra slovanská
a pod. Nuž a pokiaľ ide o naše najbližšie plány – do konca tejto sezóny uvedieme ešte Haydnovu operu Opustený ostrov v naštudovaní
na scéne Opery SND debutujúcej režisérky Andrey Hlinkovej a pod taktovkou francúzskeho dirigenta Andrewa Perrotta. V novej sezóne nás
čaká koncertné uvedenie scénického oratória Hry o Márii od Bohuslava
Martinů pod taktovkou dirigenta Jaroslava Kyzlinka. Neskôr prinesieme
Mozartovu Čarovnú flautu s režisérom Svätozárom Sprušanským a dirigentom Friedrichom Haiderom. Koncertne naštudujeme Hummelovu
operu Mathilde de Guise, čím chceme vzdať hold tomuto významnému
tvorcovi, ktorého život sa úzko spájal práve s Bratislavou. Nuž a nastal
čas na nové naštudovanie Gounodovho Fausta, na ktorého sme oslovili renomovaného režiséra Gintarasa Varnasa a ktorého hudobne
naštuduje náš šéfdirigent Rastislav Štúr. Na koniec sezóny 2009/2010
ma ako režiséra čakajú Belliniho Puritáni, na ktorých sa už veľmi teším.
 Pán Smolík, v mene čitateľov Hlasu Nového Mesta vám ďakujem
za rozhovor a prajem veľa úspechov v novej kapitole umeleckej činnosti.
 Ďakujem vám a vašim čitateľom želám veľa hodnotných zážitkov
na predstaveniach Opery
Slovenského národného
divadla.
Zhováral sa Mgr. Andrej
Alberty

Novovymenovaný riaditeľ
Opery SND Pavol Smolík
počas rozhovoru s Andrejom Albertym
Foto: M. Novák

Od 1. mája 2009 nadobudla účinnosť
nová vyhláška o autolekárničkách
Ide o vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 143/2009 zo dňa 8. 4. 2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. Vyhláška zavádza
nové autolekárničky, ktoré sa budú od súčasných líšiť vzhľadom
aj obsahom.
Nové lekárničky budú mať jednotný vzhľad oranžovej farby s bielym
rovnoramenným krížom na lícnej strane.
Podľa § 2 ods. 1 budú lekárničky obsahovať zdravotnícke pomôcky
a kozmetické výrobky (liečivá), zoznam zdravotníckych pomôcok
a kozmetických výrobkov, kartu prvej pomoci, označenie výrobcu;
ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov, aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti a jej
sídlo.
Zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky budú rozdelené
do štyroch samostatne balených a pomenovaných modulov s označením dátumu spotreby; č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana
záchrancu; č. 2 – Malé rany, odreniny; č. 3 – Veľké rany, krvácanie,
popáleniny; č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov.
Karta prvej pomoci je integrálnou súčasťou nových lekárničiek a
predstavuje rýchly návod na správne poskytnutie prvej pomoci. Karta musí byť vyrobená v súlade so vzorom, ktorý sa nachádza vo vyhláške. Musí mať rozmery minimálne 18 x 10 cm. Karta
prvej pomoci nebude len súčasťou nových lekárničiek, ale občania
si ju budú môcť kúpiť aj samostatne.
Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov sa môžu predávať
spolu s novými do 31. júla 2009. Od 1. mája 2009 však musia byť
označené dátumom výroby a výrobca alebo predajca k nim musí
pripojiť aj kartu prvej pomoci. Občania, ktorí si zakúpili lekárničku
pred 1. májom 2009, si do nej kartu prvej pomoci nemusia kupovať.
Starý typ lekárničky vyrobený podľa doterajších predpisov možno
používať až do dátumu spotreby.
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac jún 2009
 Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,

tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
1. 6. 9.00 h MDD na Kuchajde pre deti zo ZŠ s MŠ v MČ BNM
1. 6. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie – vstup voľný
3. 6. 17. 30 h Klub – Cesta za poznaním
4. 6. 16.00 h Klub Patchwork
6. 6. 7.00 h VOĽBY DO EUROPARLAMENTU
8. 6. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie – vstup voľný
10. 6. 17. 30 h Klub – Cesta za poznaním

Otvorenie Kultúrneho leta 2009 na Kuchajde, 18. ročník
slávností letného slnovratu Svätojánske ohne

13. 6.
15. 6.
17. 6.
18. 6.
20. 6.
22. 6.
23. 6.

18.00 h
17. 30 h
16.30 h
17.00 h
18.00 h
17.00 h

24. 6.
26. 6.
27. 6.
29. 6.

17. 30 h
14.00 h
17.00 h
18.00 h

Výstavy
2. – 14. 6.

17. – 20. 6.
16. – 30. 6.

Sahadža joga – klubové stretnutie – vstup voľný
Klub – Cesta za poznaním
Rodinné konštelácie – E. Krčulová
Tancujeme pri jazere Kuchajda s HS COLOR
Sahadža joga – klubové stretnutie – vstup voľný
Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov
a záujemcov o poradenské služby
Klub – Cesta za poznaním
Informačné centrum zdravia
Tancujeme pri jazere Kuchajda s HS V-KVARTET
Sahadža joga – klubové stretnutie – vstup voľný

Tvorivou aktivitou proti drogám – výstava výtvarných prác absolventov ZUŠ Hálkova
Vernisáž výstavy: 2. 6. o 17.00 h
Výstava PATCHWORK
Vernisáž výstavy: 17. 6. o 16.00 h
Výstava karikatúr – Slovenská únia karikaturistov
Vernisáž výstavy: 16. 6. o 17.00 h

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok 14.00 h – 18.00 h
sobota – nedeľa (v rámci podujatí)
Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
27. 6. 8.00 h – 12.00 h
VSZ elektro, domácich, foto aj rybárskych potrieb a modelov železničných, automobilových, leteckých, lodných
 Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/54 77 11 48

http://www.skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
3. 6. 10.00 h Stretnutie s Elou a Hopom pri príležitosti MDD
– na pozvánky
6. 6. 7.00 h VOĽBY DO EUROPARLAMENTU
9. 6. 9.30 h Štyri ročné obdobia – divadelné predstavenie
pre deti v MŠ na Revíne
13. – 14. 6.
9.00 h – 16.00 h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
15. 6.
19.00 h
105. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom
Sarvašom
17. 6. 18.00 h Dajme šancu nožičkám – charitatívny koncert poslucháčov hry na klavír
20. 6. 14.00 h Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení Kamoš
obor; vyhodnotenie súťaže O super diváka
24. 6. 17.00 h Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
25. 6. 18.00 h Záverečný koncert poslucháčov v speve a hre
na klavír
Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 19.00 h.
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia!

Inzercia
 EKO-podnik verejnoprospešných služieb príjme ihneď brigádnikov
aj z radov dôchodcov na vyberanie vstupného počas prevádzky
prírodného kúpaliska Kuchajda. Kontakt: 02/44 25 91 88
 Opravím WC, vodovod, upchaný odtok.
Tel. číslo: 0904 572 977 – non stop.
 Domáca ošetrovateľská starostlivosť.
www.osetrovaniedoma.sk; tel. číslo: 02/6224 5607
Prijmeme sestry, fyzioterapeutky a opatrovateľky.
 Tepujem koberce, sedačky, postele.
Tel. číslo: 0903 195 861; 02/4425 9038
 Vykonám klasickú, reflexnú (chodidlo) a lymfodrenážnu masáž.
Miesto: SK BNM, Vajnorská 21, každý utorok v čase od 10.00 h
do 19.00 h.
 Oprava TV, OVP, OTF a telefón. Tel. číslo: 0903 356 466
 Predám 3-izbový byt v Krasňanoch 84 m2, 4/6p., pôvodný stav,
logia. Cena 90 000 € . Tel. číslo: 0903 758 386
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