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 Oslavy na Kuchajde nečas nezmaril  Dostihový deň pod záštitou Nového Mesta
 Do galérie ocenených pribudlo jedenásť osobností
 Pohyb je život – to nie je len fráza
NOVINY OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Nectiť si starobu znamená ráno
demolovať dom, kde máme v noci spať
Prepáčte prosím trocha dlhší titulok k tomuto
úvodníku, ktorý je citátom Alphonsa Karra. Sila
myšlienky tohto súvetia je však natoľko pravdivá
a aktuálna, že ňou začnem. Je tu október – mesiac úcty k starším, kedy si už tradične a oveľa
viac ako inokedy pripomíname a bilancujeme,
čo naši rodičia, ale aj starí rodičia urobili počas
svojho života pre svoje deti, rodinu či pre spoločnosť. Počet seniorov v našej spoločnosti rýchlo rastie, čoraz viac
občanov vstupuje do veku, keď oveľa častejšie potrebujú pomoc
a starostlivosť blízkych rodinných príslušníkov, obce či štátu. Snahou novomestskej samosprávy bolo vždy zabezpečiť pre našich
„skôr narodených“ dôstojné podmienky pre pokojný život, čo sa
v rámci možností samosprávy darí plniť na pomery v Slovenskej
republike nadštandardným spôsobom. Táto starostlivosť a pozornosť však neraz mnohým, vekom mladším prekáža, ba až zavadzia.
Treba obdivovať, že naše babičky a deduškovia študujú, chodia
na výlety, do kina, do divadla, trávia svoj čas v kluboch dôchodcov.
Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov
s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, o ľudí. Jeseň
života si zaslúži úctu nielen 1. októbra, kedy oslavujeme „Svetový deň seniorov“ a následne celý október - ako „Mesiac úcty
k starším“, keď si pripomíname zásluhy starších spoluobčanov
o náš dnešok, ale úctu treba prejavovať počas celého roka v rodine,
na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade.
Nájdime si čas pre vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra. Preukážme im našu úctu. Úroveň spoločnosti
sa hodnotí aj podľa starostlivosti o seniorov.
Nectiť si životné prostredie znamená ráno demolovať dom, kde
máme v noci spať – dovolil som si trocha pozmeniť vyššie uvedený
citát, aby som uviedol ďalšiu tému, ktorá si rozhodne zasluhuje zvýšenú pozornosť. Témou z oblasti životného prostredia v ostatných
dňoch bola novela zákona o odpadoch, konkrétne obava, že zmeny v príspevkoch do recyklačného fondu budú mať za následok
zvyšovanie cien potravín, drogérie, elektroniky a ďalších tovarov.
Schválenie zákona o odpadoch zníži zdroje na separovanie odpadu a jeho recykláciu a doplatia na to občania, tvrdí Recyklačný
fond. Fond je sklamaný oklieštením zákona o odpadoch. Výrobcovia a dovozcovia obalov a výrobkov zabalených v obaloch však
rozhodnutie poslancov vítajú. „Poslanci tak zabránili zdražovaniu
potravín a výrobkov každodennej spotreby,“ pripomenul výkonný
riaditeľ SLICPEN Miroslav Jurkovič. SLICPEN je nezávislé neziskové združenie právnických osôb, ktoré vyrábajú, používajú alebo
sa zaoberajú obalovými prvkami a materiálmi. Kde je teda pravda o zdražovaní a nezdražovaní? Asi nikde. Je totiž jedno, či cenu
za separovanie a recykláciu odpadov zaplatíme pri kúpe výrobku,
Pokračovanie na strane 2
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Stredobodom pozornosti boli prváčikovia
Jedna rúčka v maminej či otcovej dlani, druhá stískajúca kytičku, očká
rozšírené od nedočkavosti, zvedavý výraz na tvári - obrázok ako vystrihnutý z obľúbenej knižky o odvážnej školáčke Marusii, ktorá najmä
detských čitateľov oslovuje už niekoľko desaťročí. Podchvíľou sa vynáral aj v druhý septembrový deň, keď bránou Základnej školy na ulici
Za kasárňou prechádzali novopečení prváčikovia. Nečudo, prvé dotyky so školou majú pre deti spravidla rovnakú príchuť. Dojem z nich
umocňujú vyzdobené triedy, vľúdne privítanie a neformálny prístup
učiteľov, ktorý pomáha rúcať aj prípadné bariéry.
K výnimočnosti prvého dňa v škole prispela i prítomnosť novomestského starostu Richarda Frimmela. „Voľba, do ktorej školy ísť pri otváraní
nového školského roka, bola jednoduchá,“ prihovoril sa k prvákom,
ich rodičom a učiteľom zhromaždeným v átriu školy. „Toto je jediná
z našich ôsmich škôl, kde sa otvára päť prvých tried, táto škola má
v Bratislave vynikajúci zvuk a hlási sa sem aj veľa detí žijúcich mimo
Bratislavy. Nebolo však možné prijať ich všetky.“ Starosta mal možnosť spoznať túto školu dávno predtým, ako sa mestská časť stala
jej zriaďovateľkou – chodili do nej obe jeho dnes už dospelé dcéry.
A tak rodičov ubezpečil: „Vaše deti budú v dobrých rukách... Táto škola je vlajkovou loďou našej mestskej časti, o rok to budete môcť sami
zhodnotiť.“
Budova školy na ul. Za kasárňou, podobne ako drvivá väčšina školských budov v celom meste, je poznamenaná zubom času. „Treba
na nej vymeniť okná a kopu iných vecí, ale nedá sa to urobiť všetko
naraz,“ konštatoval starosta v príhovore. „Nateraz investujeme hlavne
do sociálnych zariadení.“
Pokračovanie na strane 2

Pri otvorení nového školského roka venoval starosta Richard Frimmel
osobitnú pozornosť začínajúcim školákom. V Základnej škole na ulici
Za kasárňou zavítal do 1. C triedy a svoj prvý dojem zhrnul takto: „Myslím
si, že pani učiteľka vytvorí v tejto triede dobrú pohodu.“
foto: M. Novák

Historický minikalendár – OKTÓBER

24. október – Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského knihovníctva)
28. október 1918 – deň vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu ako jedného z nástupníckych štátov
po rozpade Rakúsko-Uhorska
 30. október 1918 – Martinská deklarácia (Deklarácia slovenského národa) – dokument prijatý na zhromaždení v Martine,
kde sa účastníci prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a ustanovili SNR ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať
v mene slovenského národa; dokument proklamoval pridanie sa Slovákov k vytvoreniu ČSR
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Stredobodom pozornosti boli
prváčikovia

Nectiť si starobu znamená ráno
demolovať dom, kde máme v noci spať

Riaditeľ školy Milan Ščasný sľúbil, že celý pedagogický zbor urobí všetko pre to, aby deti aj
rodičia boli spokojní. Úprimnosť jeho slov potvrdila aj atmosféra v 1. C triede, v ktorej sa starosta
v rámci svojej návštevy zastavil. Prváčikov tu vítala
tabuľa posiata kvetinami, na jej vrchu sa vynímala
včielka, zrejme ako znak usilovnosti, a na každého prváčika čakal dar – kniha od Nataše Tanskej
Zajtra ideme do školy. Starosta ju všetkým novomestským prvákom venoval so želaním, aby si ju
čo najskôr vedeli prečítať sami.
Atmosféru prvého dňa nového školského roka si
starosta vychutnal aj v Základnej škole na Kalinčiakovej ulici. S temperamentnými, športovo nadanými deťmi sa v sprievode riaditeľa školy Dušana Nogu, vedúceho referátu školstva miestneho
úradu Vladimíra Nováka a ďalších hostí stretol
na celoškolskom zhromaždení v telocvični.
„Teším sa, že škola pokračuje ďalej,“ prihovoril sa
k prítomným starosta. „Pred rokom, dvoma rokmi
bolo okolo nej rušno, ale škola prežila a usilujeme
sa o to, aby mala perspektívu aj do budúcnosti.
Spolu s Bratislavským samosprávnym krajom
chceme, aby tu bolo zriadené gymnázium a

V Základnej škole na ulici Za kasárňou sa prváci v sprievode svojich rodičov zhromaždili
najprv v átriu školy.
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alebo pri následnej separácii a recyklácii, vždy treba za odpad platiť, či už priamo (poplatky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu) alebo nepriamo – mestá a obce zo svojich rozpočtov financujú separovaný zber. A rozpočty miest a obcí sú tvorené aj z príjmov
z daní a poplatkov občanov. Za nadmernú produkciu odpadu teda zaplatíme vždy.
Je však aj iná možnosť – začať znižovanie nákladov za odpady už doma. Všimli ste si
niekedy, koľko odpadu ostane po bežnom nákupe v potravinách? Skúsme nakupovať
s rozumom. Sledujme, v akom obale sú výrobky, ktoré kupujeme zabalené a vyberajme
tak, aby sme vyprodukovali menej odpadov. Ušetríme tým naše životné prostredie a teda
i naše peniaze!
Patrick Lutter, šéfredaktor

v budúcom školskom roku sa nám to azda
podarí.“ Reakciou na starostove slová bol
nadšený potlesk. Rovnakým prejavom nadšenia odmenili prítomní aj výkony spolužiakov, ktorí brnkli na umeleckú strunu. Držiteľ titulu Boy 2009 František Rácz zahral
na husliach, Michaela Palečková zaspievala a Vaneska Srncová prispela do kultúrneho programu prednesom rozprávky.
Návšteva pokračovala prehliadkou posilňovní, z ktorých jedna je úplne nová, i ďalších priestorov školy a záver patril prvákom.

Prváčky zo Základnej školy na Kalinčiakovej
ulici (zľava) Leuška Holíková a Dominika Čerňanská sa na školu veľmi tešili.

Starostovia kritizovali návrh dodatku štatútu
Návrh dodatku č. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý
bol zaradený do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zvolaného na 24. septembra, nezohľadňuje všetky zásadné pripomienky mestských častí. Rada Regionálneho združenia mestských častí
hl. mesta SR Bratislavy to konštatovala na svojom rokovaní 21. septembra s tým, že uvedený materiál by bolo vhodné stiahnuť z programu zasadnutia.
O navrhovanom dodatku malo mestské zastupiteľstvo rokovať už
v júli, rada regionálneho združenia však žiadala presunúť tento bod
na september. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že v dodatku sa mestským častiam určuje zodpovednosť za činnosti a úlohy, ktoré sú
od 1. januára 2009 v kompetencii mesta, na druhej strane mesto
štatútom neprenáša na mestské časti kompetencie, ktoré zo zákona patria do ich pôsobnosti, alebo do takýchto kompetencií vnáša
obmedzenia.
Z viacerých zásadných pripomienok mestských častí spracovatelia
návrhu dodatku akceptovali len dve. Jednou z nich je, že mestské
časti nebudú potrebovať súhlas primátora na nakladanie s odpadom
a druhou, že primátorov súhlas nebude potrebný ani pri zriaďovaní
alebo zrušovaní základných a materských škôl. Zámerom rady regionálneho združenia však bolo, aby sa na rokovanie mestského zastupiteľstva dostal taký návrh štatútu, ktorý bude výsledkom dohody
medzi mestom a mestskými časťami.

Prvácka trieda na Kalinčiakovej má však
svoje špecifikum: „šéfuje“ jej nie učiteľka,
ale učiteľ – Mário Šturdík. „Mať pána učiteľa, to akoby ste boli povýšení,“ položartom,
polovážne oslovil deti starosta. „Akoby sme
mali kráľa,“ pridal sa hneď jeden z chlapcov,
čo posmelilo aj ostatné deti. A o chvíľu už
hostia vedeli, ktoré z detí si vie napísať svoje
meno, aké mená majú v rodinách, na čo sa
tešia v škole a kadečo iné. Boli to naozaj
príjemné okamihy.
Alžbeta Klesnilová

Žiaci Základnej školy na Kalinčiakovej mali
zhromaždenie v telocvični školy. Spestril ho
kultúrny program, v ktorom sa hrou na husle
predstavil Boy 2009 František Rácz.
foto: M. Novák

Starostovia kriticky poukázali tiež na to, že návrh dodatku štatútu
neobsahuje nové pravidlá prerozdeľovania finančných prostriedkov
medzi mestskými časťami na rok 2010 a ďalšie roky. Na rokovaní rady
regionálneho združenia 5. júna sa totiž starostovia zhodli na tom, že
aj v budúcnosti by sa mal uplatňovať princíp solidarity štyroch veľkých
častí voči siedmim malým, avšak ich podiel na rozdiel od doterajšej
praxe nebude vyjadrený konkrétnymi sumami, ale percentuálne.
Otvoreným problémom ostáva naďalej bezodplatný prevod mestského majetku do vlastníctva mestských častí. Ide predovšetkým
o majetok, ktorý mestské časti nevyhnutne potrebujú na výkon svojich
samosprávnych kompetencií. Na septembrové zasadnutie mestského
zastupiteľstva bola zaradená len informácia o žiadostiach mestských
častí o prevod vlastníctva nehnuteľností.
„Prevod majetku by pritom nemal byť žiadnym problémom, pretože či bude vo vlastníctve mesta, alebo mestskej časti, vždy zostane
obecným majetkom,“ zdôraznil predseda rady regionálneho združenia, novomestský starosta Richard Frimmel.
Starostovia sa zaoberali aj dopadom finančnej a hospodárskej krízy
na ekonomiku mesta a mestských častí.
„Veľmi oceňujem, že mestské časti sa 50 percentami podieľajú na výbere dane z nehnuteľnosti, lebo tej sa prepad netýka a to znamená
pre mestské časti istú stabilitu,“ konštatoval petržalský starosta Milan
Ftáčnik.
Alžbeta Klesnilová
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Dostihový deň pod záštitou Nového Mesta
Dostihy patria k spoločenskému životu Bratislavy. Tento názor si osvojila aj samospráva
bratislavského Nového Mesta, a tak po roku
– v nedeľu 30. augusta opäť figurovala na bratislavskom hipodróme ako patrón dostihového dňa, ktorého súčasťou boli aj populárne
Majstrovstvá Európy amatérskych jazdkýň.
Kone a jazdci si merali sily dovedna v deviatich dostihoch a v štyroch z nich čakali
na víťazov ceny z Nového Mesta. Dve ceny
venované touto mestskou časťou boli určené,
rovnako ako vlani, pre najlepšie amatérske
jazdkyne, alias amazonky. Tých sa na 19. ročníku európskych majstrovstiev stretlo dvanásť
a nechýbala medzi nimi ani slovenská reprezentantka Zuzana Hricová.
„Dostihy sú šport pre mužov, ale dámy mu
dodávajú ladnosť, krásu a pôvab,“ konštatoval
riaditeľ Závodiska, š.p., Marián Šurda. „Pokiaľ
ide o amatérske jazdkyne, tie majú svoje povolanie alebo študujú, až tak často sa v sedle
neobjavujú a preto je pre ne príťažlivé, keď
za dva dni štartujú v štyroch dostihoch.“
Prvé dva dostihy, ktoré sa konali v sobotu
29. augusta v Budapešti naznačili, že popri
Francúzke Caroline Brunaudovej je horúcim
želiezkom v ohni aj Zuzana Hricová. Nádejnú
pozíciu sympatickej Slovenky potvrdil i prvý
bratislavský dostih, ktorý sa jej na kobyle
Apinoa z českej stajne Euroframe-Váňová
podarilo vyhrať. V druhom však na najvyšší
stupienok vystúpila Rakúšanka Karin Hofová, pričom najlepšiu trojicu doplnili reprezentantky Švédska a Česka. Po celkovom sčítaní
bodov sa víťazkou 19. ročníka majstrovstiev
stala Francúzka Caroline Brunaudová, Zuzana Hricová skončila ako druhá, tretiu priečku
obsadila Tania Knuchelová zo Švajčiarska. Ceny mestskej časti Bratislava-Nové Mesto si víťazky prevzali z rúk novomestského starostu
Richarda Frimmela, celkové víťazky dekoroval
spolu s Mariánom Šurdom.
Rakúšanke Karin Hofovej sa nepodarilo
obhájiť celkové víťazstvo z vlaňajších 18. majstrovstiev. Porotcovia ju však vybrali ako najkrajšiu amatérsku jazdkyňu a získala titul Miss
amazonka. Ako missku ju dekoroval starosta

Richard Frimmel, korunku jej odovzdala majiteľka spoločnosti Spleen Helena Elbertová.
V dostihu o Cenu starostu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto – 25. Cenu turfu prišiel
prvý do cieľa kôň Savignon zo stajne Wrbna
Racing s džokejom Róbertom Šarom, v dostihu o Cenu EKO podniku VPS mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto – 15. Ceny Whisky
bola najlepšia kobyla Konigin Kali zo stajne
OMS s Františkom Drozdom v sedle.
Sprievodný kultúrny program bol takisto
v réžii Nového Mesta. Dobrú pohodu tentoraz pomáhala vytvárať dychová hudba Šarfianka a hudobná skupina Skan.
Riaditeľ Závodiska, š.p., Marián Šurda je
rád, že dostihový šport našiel u samosprávy
Nového Mesta podporu. Okrem iného aj preto, že úroveň medzinárodných podujatí, akými
sú aj európske majstrovstvá amazoniek, posudzujú aj v zahraničí. „Preto sa snažíme robiť toto podujatie so srdcom a so slovanskou
pohostinnosťou,“ dodal.
„Myslím si, že je to pekný príspevok našej
mestskej časti do reprezentácie Bratislavy,“
povedal na záver dostihového dňa starosta
Richard Frimmel. „A podľa mňa aj ostatné
mestské časti by v rámci svojich možností
mohli prispieť k reprezentácii Bratislavy smerom do zahraničia.“
Alžbeta Klesnilová

Novomestský starosta Richard Frimmel blahoželá víťazke 19. Majstrovstiev Európy amatérskych jazdkýň Caroline Brunaudovej z Francúzska.

Do galérie ocenených pribudlo
jedenásť osobností
Dňu Ústavy Slovenskej republiky a vyznamenávaniu jednotlivcov
za ich prínos pre rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako
aj zviditeľňovaniu Slovenska a jeho hlavného mesta bolo venované
slávnostné zasadnutie novomestského miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28. augusta. Medzi jeho hosťami starosta Richard Frimmel osobitne privítal podpredsedu Národnej rady SR Tibora Cabaja,
podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja, ministra zdravotníctva Richarda Rašiho, predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja Vladimíra Bajana, primátora Svätého Jura Alexandra Achbergera, akademického sochára Tibora Bártfaya a ďalšie osobnosti.
Ústava SR bola prijatá 1. septembra 1992. „Tento deň znamená
pre nás významný medzník na ceste k vytvoreniu zvrchovaného demokratického štátu,“ uviedol starosta v slávnostnom príhovore. Zdôraznil, že ústava je právna norma najvyššej právnej sily, bytostne sa
dotýka každej sféry nášho života, zásadne vstupuje do života každého jednotlivca a každému občanovi dáva právo zúčastňovať sa
na správe vecí verejných. „Významnou súčasťou verejnej správy je
územná samospráva,“ pripomenul. „Alfou a omegou jej činnosti je
služba občanovi.“

Titul Miss amazonka získala Karin Hofová z Rakúska. Šerpu jej odovzdal starosta Richard
Frimmel.

Krása koní v pohybe oslovuje ľudí každého
veku.

Účastníkom dostihov vyhrávala aj dychová
hudba Šarfianka.
Foto: M. Novák

Zlatým klincom programu bolo odovzdanie ocenení jedenástim
osobnostiam z rôznych oblastí života. Laureátmi Ceny mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa na základe rozhodnutia poslancov stali:
konateľ spoločnosti CRESCO Group Ing. Štefan Beleš, prednosta
Neurochirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc., operná speváčka Ľubica Vargicová, generálny riaditeľ spoločnosti T-Mobile Ing. Milan Vašina a
bývalý slovenský futbalista a tréner doc. PhDr. Jozef Vengloš. Čerstvými nositeľmi verejného uznania za zásluhy o rozvoj mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto sú dirigent a hudobný skladateľ Rudolf Geri,
vedúci oddelenia bytového a sociálnych služieb novomestského
miestneho úradu JUDr. Dušan Jahelka, podnikateľka v odbore záhradníctvo Ing. Katarína Kullová, generálny riaditeľ spoločnosti PPC
POWER Ing. Jozef Sekerka, riaditeľka základnej školy pri zdravotníckom zariadení Bratislava PaedDr. Zuzana Skákalová a bývalý hokejista a tréner Ing. Jaroslav Walter.
Ako uviedol starosta v slávnostnom príhovore, život a práca týchto
pozoruhodných osobností v mnohom pripomína Napoleonov výrok,
že úspech sa vždy a všade začína odvahou. „Lebo odvaha je nevyhnutná nielen na bojovom poli,“ zdôraznil. „Aj v bežnom živote potrebuje človek istú dávku odvahy, aby opustil vychodené cesty a vydal
Pokračovanie na strane 5
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Oslavy na Kuchajde
nečas nezmaril
Ani upršané nebo neodradilo v sobotu 29. augusta tisíce Novomešťanov a obyvateľov iných
mestských častí od účasti na Kultúrno-spoločenskom dni Bratislavčanov, ktorý na tento
deň pripravila samospráva bratislavského
Nového Mesta. Tradičné podujatie venovala
aj tentoraz Dňu Ústavy Slovenskej republiky,
výročiu Slovenského národného povstania,
začiatku nového školského roka a zároveň
bolo bodkou za novomestským Kultúrnym
letom.
Ťahákom na oslavy bolo vystúpenie obľúbených hudobných telies, kolotoče a iné atrakcie pre deti, tradičný guláš á la Kuchajda, posedenie pri horiacej vatre a ohňostroj, ktorý
vždy dokáže prekvapiť čímsi novým.
Počiatočná hŕstka ľudí pod farebnými dáždnikmi, ktorá si nenechala ujsť vystúpenie
populárnej dychovej hudby Šarfianka a cimbalovej hudby Hudci, sa postupne rozrástla
na niekoľkotisícový dav. Ten okupoval nielen
hľadisko amfiteátra, ale aj okolité stánky s občerstvením či ľudovoumeleckými výrobkami
a keď sa počasie umúdrilo, na svoje si mohli
prísť na kolotočoch aj deti.

Starosta Richard Frimmel v príhovore k prítomným netajil svoju radosť, že nakoniec sa
všetko na dobré obrátilo. Tým skôr, že účasť
na Kultúrno-spoločenskom dni Bratislavčanov si zaradili do svojho programu tiež mnohé
významné osobnosti. Medzi nimi aj prezident
republiky Ivan Gašparovič, ktorý rád využije
každú príležitosť zúčastniť sa na podujatiach
organizovaných na Kuchajde. Pretože, ako
hovorí, vždy je tu skvelá atmosféra, možnosť
na neformálne stretnutia s občanmi, a to je
veľmi cenné.
Keď sa zvečerilo, tradičnú vatru na počesť
Dňa Ústavy SR a výročia SNP spolu so starostom Richardom Frimmelom zapálil prezident SR Ivan Gašparovič, štátny tajomník
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR Martin Glváč, predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Vladimír Bajan, metropolita Bratislavskej arcidiecézy Stanislav
Zvolenský a čerstvá nositeľka Ceny mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto operná speváčka
Ľubica Vargicová. Ľudia boli očividne radi, že
medzi nich zavítali takéto osobnosti a kto len
mohol, snažil sa s nimi prehodiť slovko-dve.
Hudbu, spev a tanec prerušil o 21. hodine
ohňostroj. Veľkolepá hra svetiel a vybuchujúcich girlánd priam vyrážala dych. Nadšený
dav jasal, tlieskal. Takéto prejavy radosti sú
pre organizátorov slávnosti tou najkrajšou
odmenou.
(ak)

Skalní návštevníci Kuchajdy si spočiatku vychutnávali program pod dáždnikmi.

Počasie sa umúdrilo a hľadisko amfiteátra sa
zaplnilo.

Guláš á la Kuchajda bol opäť vynikajúci. Kuchári ho navarili viac ako tritisíc porcií.

Oslavy boli príležitosťou aj na neformálne rozhovory. Snímka zachytáva (zľava) Stanislava Zvolenského, Vladimíra Bajana, Ivana Gašparoviča,
Ľubicu Vargicovú, Richarda Frimmela a Richarda Rašiho.

Horiaca vatra pôsobí na ľudí priam magicky.
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Starosta Richard Frimmel v príhovore s potešením konštatoval, že Kultúrne leto na Kuchajde
sa vydarilo a dodal: „Latka kvality je nastavená
vysoko a chceme ju tak udržať aj v budúcnosti.“

Horiace fakle naznačujú, že o chvíľu príde
na rad zapaľovanie vatry. To sa stalo záležitosťou (zľava) starostu Richarda Frimmela, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana, metropolitu Bratislavskej arcidiecézy Stanislava Zvolenského, prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ministra zdravotníctva Richarda
Rašiho a opernej speváčky Ľubice Vargicovej.

Občania s nadšením vítali prítomnosť prezidenta republiky a ten ich sympatie opätoval.

Večer do tanca vyhrávala skupina Color.
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Do galérie ocenených pribudlo
jedenásť osobností

Oslavy na Kuchajde nečas nezmaril

sa do neprebádaného terénu, aby dokázal vzdorovať skostnateným praktikám, aby podstúpil riziká, keď ich prekonanie je dobrodením pre človeka,
aby sa postavil silným súperom a neraz aj závistlivcom a neprajníkom.“
V odboroch, v ktorých ocenení pôsobia, sú ich mená pojmom, povedal
starosta a dodal: „Časť laureátov vďaka ich profesii pozná i verejnosť. Profesionálne pôsobenie niektorých však nie je až natoľko na očiach verejnosti,
aby sa mohli stať všeobecne známymi. Škoda. Lebo z pohľadu novomestskej samosprávy sú práve takíto naslovovzatí odborníci a ľudia výnimočných kvalít tými skutočnými celebritami, ktoré si zaslúžia úctu a obdiv širokej verejnosti.“
Ocenenia odovzdal laureátom starosta Richard Frimmel, na odovzdávaní
niektorých z nich sa aktívne zúčastnili aj hostia – Tibor Cabaj, Ján Mikolaj
a Richard Raši.
V mene všetkých ocenených sa k prítomným prihovoril prof. Juraj Šteňo.
Konštatoval, že mestská časť Bratislava-Nové Mesto nie je veľká, ale rozvíja
sa veľmi dynamicky a má obrovský potenciál vrátane ľudského. Starostovi
a poslancom poďakoval okrem iného aj slovami: „Ak sa práca darí, je to
odmena sama osebe. Ak príde ocenenie zvonka, je to stimul.“
Slávnostný ráz zasadnutia umocnili svojím vystúpením umelci. Jeho
účastníkom, medzi ktorými boli aj členovia klubov dôchodcov, zahrala
nádejná huslistka Eva Brunclíková, žiačka Základnej školy na Riazanskej
ulici a program vyvrcholil vystúpením orchestra Zlaté husle a populárnej
speváčky Sisy Sklovskej.
Tradícia slávnostných zasadnutí v predvečer Dňa Ústavy SR sa začala
pred trinástimi rokmi. Ocenenia si na nich už prevzalo 185 osobností z oblasti zdravotníctva, školstva, kultúry, športu i hospodárskej sféry.
Alžbeta Klesnilová
Laureátmi Ceny mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto sa stali (zľava) konateľ spoločnosti
CRESCO Group, a. s., Štefan
Beleš, prednosta Neurochirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch Juraj Šteňo, operná speváčka Ľubica Vargicová, generálny riaditeľ spoločnosti T-Mobile Milan Vašina (cenu za neho
prevzala pracovníčka T-Mobilu,
na snimke) a bývalý slovenský
futbalista a tréner J. Vengloš.

Trampolína patrila k najviac okupovaným atrakciám.

V dave účastníkov osláv sa mihli aj čerství mladomanželia.
Foto: M. Novák

{

Starosta Richard Frimmel odovzdáva cenu Ľubici Vargicovej.
Novými nositeľmi Verejného uznania za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto sú dirigent a hudobný skladateľ Rudolf
Geri (cenu za neho prevzal herec Ivan Vojtek, na snímke), vedúci oddelenia bytového
a sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto Dušan Jahelka, podnikateľka v odbore záhradníctvo Katarína Kullová,
generálny riaditeľ PPC POWER, a. s., Jozef
Sekerka (cenu prevzala zástupkyňa firmy,
na snímke) a bývalý slovenský hokejista a
tréner Jaroslav Walter.

V programe dostala priestor i talentovaná mladá
huslistka Eva Brunclíková.
Dušanovi Jahelkovi odovzdal starosta ocenenie
spolu s podpredsedom Národnej rady Tiborom
Cabajom. Dušan Jahelka pri tejto príležitosti povedal: „Je to nielen moje ocenenie, ale aj celého
novomestského miestneho úradu, ktorý pokladám
za najlepší v Bratislave. Je mi cťou, že som ho
dostal na takomto peknom podujatí.“
Foto: M. Novák
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Pohyb je život – to nie je len fráza
Mestská časť Bratislava-Nové
Mesto v záujme všestrannej starostlivosti o svojich občanov zabezpečuje popri iných činnostiach a úlohách aj podmienky
pre aktívne trávenie voľného času. A to nielen organizovaním
množstva rekreačných, telovýchovných a športových podujatí
pre verejnosť, ale aj prevádzkovaním dvoch vlastných športových zariadení –Športového ihriska Ladzianskeho na Kramároch
a sídliskového strediska pohybovej aktivity „ŠKOLAK KLUB ZDRAVIA A POHYBU“ na Riazanskej
ul.. Práve tento novomestskou
Petang – hra, ktorú si môže mlásamosprávou už pätnásť rokov dež zahrať v areáli Kuchajda, ale i
prevádzkovaný objekt je aj z celo- v ŠKOLAK KLUBE zdravia a pohybu
slovenského hľadiska považova- na Riazanskej.
ný za výnimočný projekt. Športový areál je prístupný pre každého, kto si uvedomuje nenahraditeľný význam pohybu pre vlastné zdravie. Potvrdia to všetci, ktorí si už
cestu do tohto novomestského zariadenia v areáli Základnej školy
s materskou školou na Riazanskej ulici našli. A je ich neúrekom. Od roku
1994 sa tu zaregistrovalo mesačnou klubovou kartou viac ako dvetisíc
stálych členov. Pri priemernej návštevnosti 100 osôb týždenne je to
od roku 1994 spolu 79 500 športujúcich občanov.
Športový areál, ktorý samospráva každoročne zveľaďuje a ako svoj
majetok aj náležite stráži, je prístupný deťom, mládeži, dospelým.
Za mimoriadne pozitívnu považujeme skutočnosť, že tu často zvádzajú urputné súboje 19-roční chlapci so 60-ročnými pánmi, ktorým by
ten vek veru nikto neuhádol. Vonkajšie i vnútorné priestory využívajú naplno najmä deti. Často si prídu po vyučovaní len „zapinkať“, zahrať na jednu bránku, či kôš, pobehať s kamarátmi, ale väčšinou sa
pod odborným dohľadom personálu a s pomocou kamarátov naučia,
alebo prakticky využijú na hodinách telesnej výchovy získané návyky a obratnosť vo volejbale, basketbale, nohejbale, tenise, hokejbale.
V tomto areáli ani atletická dvojdráha či sektor na skok do diaľky
nedostáva košom, ako to býva zvykom v niektorých školách. A to
je dôležité. Tí skôr narodení boli na tradičné športové pohybové hry
zvyknutí. Konali sa dvakrát týždenne v škole popoludní. Mnohé dnešné
deti si však na popoludnie zvolia radšej ten prepotrebný, ale zdraviu
neprajný počítač. To v prípade „Školak klubu zdravia a pohybu“ neplatí. Deti aj mládež si sem cestu našli. Bez toho, aby ich niekto nútil.
Je blízko, je otvorený a sú tam ľudia, ktorí vďaka podpore samosprávy
požičajú lopty, rakety, vedia poradiť. A čo je najdôležitejšie, všetci sa
tu cítia ako doma. Špunti, skúšajúci po prvý raz prebehnúť atletický
okruh, či páni profesori, ktorí si zájdu zahrať nohejbal, pri ktorom si
nepresilia nohy ako pri futbale, ale predsa len množstvo energie vydajú a prečistia si hlavu. Nie je to len športový zážitok, je to aj kultúrny
a spoločenský kontakt.
Starosta Richard Frimmel, ako bývalý aktívny športovec a úspešný
basketbalový tréner vie o tom svoje a hovorí: „Nemusí sa každý vypracovať na úroveň výkonnostného alebo vrcholového športu. Dôležité je zdravo žiť. A k tomu šport, predovšetkým ten rekreačný a pravidelný jednoznačne patrí. Človek postupne získa nielen fyzickú ale
aj psychickú odolnosť, pevnú vôľu, sebadisciplínu, stáva sa cieľavedomejším, naučí sa rešpektovať druhých a získa priateľov na celý život.
A to za to stojí. Toto všetko je jedným z dôvodov, že trvalým strategickým cieľom novomestskej samosprávy v prospech občanov je spojenie športu so zdravím a životným prostredím. Som rád, že v prípade
Školak klubu zdravia a pohybu sa nám tento zámer podaril.“
ŠKOLAK KLUB ZDRAVIA A POHYBU na Riazanskej 75 (vchod z Letnej
ul.) je k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch.
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
 Dnes už na staré lásky spomínajú aj mladiství.
 Keď manželke vyjde niečo z módy, manžel
obyčajne nevyjde s platom.

 Najčastejšie si robíme ťažkú hlavu kvôli ľahkým
ženám.

 Pri požiari v spálni manžel má najprv zachraňovať
manželku a až potom parohy.

 Jediným krédom niektorých žien býva nevera.
 Keďže je láska krehká ako sklo, nečudo, že sa
na nej skôr či neskôr poraníme.

 Ženy bez minulosti sú ako kvety bez koreňov.
Sú len krásne.

Výstava obrazov Jaroslavy Selešovej
Vynovené výstavné priestory v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 sa
po prvýkrát prezentovali spoločne s výstavou Jaroslavy Selešovej.
Autorka predstavila 26 obrazov inšpirovaných prírodou predovšetkým z rodného kraja, kvetmi ako aj portrétmi priateľov. Fascinujúce
farebné kombinácie pôsobia až takmer mysticky. Zaujímavá je aj kombinácia obrazu so šitou čipkou.
Vernisáž, ako aj výstavné priestory v príhovore otvoril zástupca starostu MČ BNM Ing. Marián Vereš. Koncertný majster Róbert Puškár
zahral pôsobivé melódie na fujare. Poetické slová o tvorbe a vyznaní
lásky k nej zazneli v podaní Alfreda Swana. Príjemnú atmosféru oživili
piesňami Zdenek Sychra a Nora Blahová.
Ľubica Haliaková

Jaroslava Selešová
so spevákom Zdenkom Sychrom

Ihriská: volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, beachvolejbal.
Atletická dvojdráha – 160 m, sektor na skok do diaľky, petang, ruské
kolky.
Vnútorné priestory: squash – herňa, posilňovňa, malá telocvičňa na aerobic alebo stolný tenis.
Prevádzkové hodiny
SEPTEMBER – DECEMBER pondelok – sobota
16.00 – 20.00 h
JANUÁR – JÚN
nedeľa 8.00 – 12. 00 h, 16.00 – 20.00 h
JÚL – AUGUST
pondelok – sobota
17.00 – 21.00 h
nedeľa 8.00 – 12.00 h, 17.00 – 21.00 h
Klubové poplatky
deti a mládež do 18 rokov
dospelí od 18 do 25 rokov
dospelí od 26 rokov
kolektívy od 10 osôb

ročná úhrada vopred
1,66 €/mesačne
15 €
1,99 €/mesačne
20 €
2,32 €/mesačne
23 €
13,28 €/mesačne
120 €

Možnosť využívania areálu jednorazovo, alebo pravidelne (klubové
karty), možnosť prenájmu ihrísk alebo celého areálu.
Kontakt: Mgr. Peter Blaho, tel. číslo: 02/44452545 po 16.00 h
Valéria Reháčková
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Hrajú ako včeličky, akoináč, veď sú to kámoši
Aj tak by sa dali charakterizovať zápasy 7. ročníka Kramárskej ligy
v minifutbale „O pohár starostu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto“. Chlapci, či už skôr mladí muži vo veku 16 – 26 rokov hrajú
futbal na Športovom ihrisku Ladzianskeho viditeľne s chuťou, pritom
vo vzduchu nelietajú vulgarizmy, aké často nešportovo zaznejú
„vo veľkom“ futbale. Góly už nie sú sporné aj vďaka pracovníkom
EKO-podniku VPS, ktorí sa postarali o kompletné vysieťovanie bránok.
Po treťom kole dlhodobej súťaže nastala na čele Kramárskej ligy výmena.
Prvý septembrový hrací deň Kramárskej ligy v minifutbale 2009 (piatok
4. 9.) poznačil vytrvalý dážď. Zohrali sa preto len tri kvalitné zápasy
medzi najsilnejšími družstvami súťaže, ktoré napriek nepriazni počasia
prišli v kompletných zostavách.
Výsledky:
Akoináč – Kámoši 1:4 (1:1). Po rýchlom vedúcom góle Kramárčanov
sa postupne ukázala herná prevaha víťazného celku, ktorú korunovali
štyrmi gólmi. Dva z nich strelil J. Reháček, po jednom zaznamenali
Luknár a Černil. Za Akoináč skóroval Hrubý.
Včeličky – Akoináč 4:0 (0:0). O výsledku zápasu rozhodli už tradičné a zbytočné nepozornosti v obrane družstva Akoináč, ktoré Petržalčania zákonite trestali. Góly: Vizváry a Janečka po dvoch.

3. kolo (4. 9. 2009) dlhodobej súťaže Kramárska liga „O pohár starostu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Takýto ťah na bránu súpera sa Kámošom z Tehelného poľa vyplatil

Kámoši – Včeličky 2:0 (0:0). Stretnutie dvoch rozdielnych polčasov.
Chlapci z Tehelného poľa využili v druhom polčase svoju rýchlosť
a kolektívnejšie poňatie hry aj strelecky. Do „čierneho“ trafili Černil
a J. Reháček. V celkovom hodnotení súťaže víťazné družstvo „zhodilo“
o skóre Včeličky z vedúcej pozície.
Zápasy dobre rozhodoval Martin Abrman (Bratislavský futbalový zväz).
Pred posledným hracím dňom dlhodobej časti Kramárskej ligy, ktorý
bude v piatok 25. septembra, je stav súťaže takýto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kámoši
Včeličky
Akoináč
N.P.
L.M.H.P.
Team 7
Zápalkári

8
8
8
6
6
6
6

7
7
4
3
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
4
3
4
5
6

27:2
26:5
20:21
15:14
10:16
9:18
5:36

21
21
12
9
6
3
0

Poradie najlepších strelcov: Juraj Reháček 13, Martin Vass 7, M. Pecko
a M. Hrubý po 6, P. Heyder, T. Vass a L. Hrica po 5, R. Kolarovič 4.
Valéria Reháčková

Jaro Černil (Kámoši) a Pavol Heyder (Akoináč) – kto bude obratnejší
alebo rýchlejší tentoraz?

Rok Jozefa Cígera Hronského
Valné zhromaždenie Matice slovenskej v roku 2007 schválilo obdobie august 2009 – júl 2010 ako Rok Jozefa Cígera Hronského.

Výsledky výskumu čítania mládeže
v bratislavskom kraji
Až 46 % mládeže v pracovných dňoch nikdy nečíta knihy, 54 % nenavštevuje žiadnu knižnicu a len 17 % prečítalo v minulom školskom
roku tri alebo viac kníh povinného čítania. Uvádza sa to v podrobnej
správe o výskume čítania, vzťahu ku knihám, knižniciam a k informáciám, ktorú v týchto dňoch sprístupnilo 6 verejných knižníc Bratislavského samosprávneho kraja – Mestská knižnica v Bratislave,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Staromestská knižnica, Knižnica
Ružinov, Knižnica Bratislava-Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej
fakulty UK. Výskumu sa zúčastnilo 1515 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zo 16 základných škôl, ako aj prvého a druhého ročníka
z 22 stredných škôl v Bratislave, Pezinku, Senci, Malackách, Modre,
Zohore a Kráľovej pri Senci. Výsledky výskumu potvrdzujú význam
rodinného prostredia pre rozvoj čítania dieťaťa, no zároveň jednoznačne ukazujú, že v základných a stredných školách absentuje
koncepčná práca s knihou a informáciami vo vyučovacom procese.

Tento rok je ohraničený dvoma významnými udalosťami týkajúcimi
sa práve J. C. Hronského. Prvou je 30. august 1959, keď na zhromaždení Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires (Argentína) vystúpil s výzvou na založenie Zahraničnej Matice slovenskej
J. C. Hronský, ktorý sa neskôr stal aj jej predsedom. Druhou je 12. júl
1960, keď v Lujáne (Argentína) J. C. Hronský zomrel.
V rámci Roku Jozefa Cígera Hronského sa pripravujú rôzne aktivity súvisiace s osobnosťou spisovateľa: slávnostné otvorenie Domu
J. C. Hronského v priestoroch jeho vily (bývalé Kultúrne centrum
na Hviezdoslavovej ulici v Martine), výtvarná a literárna súťaž pre deti pod názvom Po stopách J. C. Hronského a mnohé ďalšie.
V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v susedstve centrálnej knižnice na Pionierskej 12 sa nachádza ulica, ktorá nesie meno tohto
významného predstaviteľa slovenskej medzivojnovej literatúry. Knižnica Bratislava-Nové Mesto v Roku J. C. Hronského pripravuje cyklus podujatí pre deti, mládež i dospelých, na ktorých sa budú mať
možnosť návštevníci a čitatelia knižnice dozvedieť viac o živote a
diele J. C. Hronského a zoznámiť sa aj s menej známymi dielami
umelcovej literárnej a výtvarnej tvorby. Podujatia sa budú konať
priebežne počas celého vyhláseného obdobia v jednotlivých pracoviskách KBNM.
Jana Vozníková

10/2009

8

15:3

Všade kvitnú kvety pre toho, kto ich chce vidieť (H. Matisse)
Pre predškolákov z Materskej školy Odborárska, ich rodičov a pedagogický zbor zakvitli aj na školskom dvore. Ich vlastným pričinením
tu vznikla prírodná lekáreň a čajovňa.
Áno, environmentálny projekt možno úspešne zrealizovať a rozvíjať
aj v materskej škole. Deti celkom prirodzene inklinujú k prírode, rastlinkám, stromčekom v lese. Ovoniavajú kvietky na lúke a odkedy sa
naučili hovoriť, tak sa pýtajú. Na všetko. Všetci poznáme tie ich
všetečné otázky – Čo to je? Kto to je? Ako sa volá? Prečo je to tu?
A prečo to nemáme doma? A prečo to tak vonia? Stačí to len podchytiť. Poznám prváčikov ovládajúcich názvy všetkých rastlín, ktoré
si na začiatku školského roka priniesli do triedy na podobločnicu.
Pani učiteľka ich napísala na každý kvetináč, a deti sa ich pri polievaní
učili. Na konci školského roka sa nálepky odstránili, ale deti už všetky
rastlinky poznali.
V materskej škole pri Základnej škole Odborárska tiež vedia, ako
deťom nenásilne, ale pútavo vštepovať lásku k životnému prostrediu.
Na školskom dvore zrealizovali záhradku „Prírodná lekáreň„ a zástupkyňa riaditeľky pre Materskú školu Odborárska Ružena Vlasáková
spracovala herbár „Prírodná lekáreň v materskej škole“ ako trvalú
metodickú príručku pri oboznamovaní sa detí s liečivými rastlinami,
ich významom, výskytom a použitím.
Projekt sa podarilo uskutočniť aj vďaka podpore Ministerstva školstva SR a Združenia rodičov školy.
Okrem skultivovania školského areálu, vzniku čajovne, vybudovania záhradky s liečivými rastlinkami získali deti praktické zručnosti
pri sadení a starostlivosti o zeleň, lisovaní a laminovaní rastliniek
do herbára, naučili sa všímať si prírodu a jej krásy, posilnilo sa ich
estetické cítenie.
Valéria Reháčková

Krásne dotyky so Slovenskom
Utorok 21. júla bol síce všedným dňom, ale pre členov Klubu dôchodcov na Športovej ulici bol výnimočný. Ráno o 6.45 h sme vyrazili
z Bratislavy, pričom cieľom nášho výletu bola starobylá Kremnica a
kúpeľné mestečko Turčianske Teplice. Cesta nás viedla cez Hronský
Beňadik, Žiar nad Hronom, Kremnické pohorie s prekrásnymi údoliami. Obdivujúc scenérie tohto malebného kraja nám cesta ubehla
veľmi rýchlo.
V Kremnici sme si najprv prezreli námestie s morovým stĺpom, potom sme zamierili do mincovne. Prezreli sme si starú i novú časť mincovne, ako aj zbierku mincí a medailí, ktoré patria medzi najstaršie
muzeálne expozície na Slovensku. Tunajší zbierkový fond obsahuje
vzácne exponáty nielen z oblasti numizmatiky a medailérstva, ale aj
z regionálnej histórie a výtvarného umenia.
Dominantou historickej časti Kremnice je Kostol sv. Kataríny, známy
svojimi jedinečnými organovými koncertmi vysielanými v rozhlase i
televízii.
Kým predpoludnie sme strávili v Kremnici, popoludní sme sa vydali
do Turčianskych Teplíc. Očarili nás svojou krásou a vari nikto z nás
neodolal ani tamojším kúpeľným oblátkam.
Bol to krásny výlet a touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí spolupracovali na jeho zabezpečení. A to počnúc vedúcim oddelenia
bytového a sociálnych služieb novomestského miestneho úradu
Dušanom Jahelkom, cez Viera tour a vodiča, ktorý ochotne vyšiel
v ústrety požiadavkám vedúcej nášho klubu Jolane Zvarovej. Kto ešte
nevidel tieto nádherné miesta, odporúčame, aby ich navštívil.






Na kúpalisko dvoma autobusmi
Medzi letné dni, ktoré pre Klub dôchodcov na Športovej ulici
boli čímsi mimoriadne, patrí aj 27. august. Deň, keď sme sa vybrali
na výlet k našim maďarským susedom na termálne kúpalisko Lipót.
Išli sme dvoma autobusmi – jeden zaplnili členovia nášho klubu,
druhý členovia z ostatných novomestských klubov dôchodcov.
V cieli našej cesty sme boli príjemne prekvapení vybavením tamojšieho rekreačného zariadenia. Jeho návštevníci majú k dispozícii
krásny plavecký bazén, vírivkový bazén, dva bazény pre deti, dva
bazény s termálnou vodou i saunu.
Z výletu sme mali veľkú radosť. Treba povedať, že sa uskutočnil
za spolupráce a podpory viceprimátora Tomáša Korčeka, ktorý je
i poslancom novomestského miestneho zastupiteľstva. Úprimne mu
ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
Vojtech Námesný
člen KD na Športovej 1

Zber odpadu s obsahom škodlivín
V rámci jesenného upratovania sa občania budú môcť bezplatne zbaviť aj odpadu obsahujúceho škodliviny. Ide o elektroodpad, náterové hmoty, pesticídy, batérie, žiarivky atď. Na zber
je vyhradený 10. október v čase od 9.00 do 12.00 h. Uskutoční
sa vo dvore Divízie údržby verejnej zelene na Račianskej 28,
kde bude pristavené vozidlo. Odpad budú od občanov preberať pracovníci spoločnosti ARGUSS.
(ak)
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Právnu poradňu pripravil poslanec Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
JUDr. Tomáš Korček

Zmluva o pôžičke
S požičiavaním sa stretávame od nepamäti. Aj keď požičiavanie je
pomerne bežné, nie vždy ide o zmluvu o pôžičke, ale prichádza
do úvahy aj zmluva o výpožičke. Samotná zmluva o pôžičke je upravená primárne v Občianskom zákonníku v jeho § 657 a 658. Ide o tzv. typickú alebo pomenovanú zmluvu. Zmluva o pôžičke nemusí byť podľa
zákona spísaná v písomnej forme, ak sa na tom jej účastníci výslovne
nedohodnú.
Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa
druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z takto vymedzenej zákonnej definície
vyplýva viacero znakov tejto zmluvy. Ide vždy o zmluvu, ktorú uzatvára
veriteľ s dlžníkom, prípadne ich splnomocnení zástupcovia.
Predmetom pôžičky je vždy vec, ktorá je určená druhovo. Zákon
uvádza, že takouto vecou sú najmä peniaze, ale predmetom môže byť
akákoľvek iná vec určená podľa druhu. Ako príklad môžeme použiť
napríklad múku či inú surovinu. Veriteľ prenechá dlžníkovi určité množstvo múky, ale nepožaduje vrátenie tej istej múky, lebo tá už je logicky spotrebovaná. To isté platí aj pri peniazoch, keď dlžník nevracia tie
isté bankovky, ale peniaze v tej istej hodnote, prípadne (ak sa na tom
dohodnú) aj úroky. Pri pôžičke sa teda nevracia tá istá identická vec,
ale vec určená podľa druhu.
Čas vrátenia. Veriteľ sa v zmluve dohodne s dlžníkom na presnom
čase vrátenia predmetu pôžičky. Tento čas sa stanoví napríklad určením konkrétneho dňa v budúcnosti, alebo je tento čas ponechaný
na vôli dlžníka.
Úročenie. Úročenie je možné dohodnúť tak pri peňažnej, ako aj
pri nepeňažnej pôžičke. Pri peňažnej pôžičke je dlžník povinný vrátiť
veriteľovi okrem istiny aj dohodnutý úrok. Výška úrokov pri peňažnej
pôžičke nie je limitovaná. Netreba však zabúdať na to, že táto výška

nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. O takýto rozpor by mohlo ísť
vtedy, ak dohodnuté úroky presiahnu úrokovú mieru poskytovanú peňažnými ústavmi v čase uzavretia zmluvy. V prípade nepeňažnej pôžičky možno miesto úrokov dohodnúť vrátenie primeraného väčšieho
množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu. Napríklad už pri spomínanom príklade s múkou by dlžník vrátil buď jej väčšie
množstvo, alebo múku lepšej akosti.
Zmluva o výpožičke je odlišná od zmluvy o pôžičke. Líši sa najmä
svojou bezodplatnosťou, ale aj tým, že v prípade výpožičky sa vypožičiava individuálne určená vec a presne tá istá vec sa vypožičiavateľovi po určenej dobe aj vráti. V tomto prípade teda nejde o vec určenú
podľa druhu.
Sú známe viaceré prípady, keď nezodpovedným uzatváraním zmlúv
o pôžičke v rôznych modifikáciách ľudia neraz prišli o celé majetky.
Preto je lepšie si takú zmluvu najprv riadne prečítať, premyslieť jej
uzatvorenie než následne trpko ľutovať. Okrem výšky dohodnutých úrokov je potrebné sledovať najmä výšku zmluvnej pokuty, rôzne dohodnuté „poplatky“, ako aj to, či sa kvôli pôžičke nezriaďuje záložné právo
k nehnuteľnosti, o ktorú by mohol dlžník v prípade neplatenia prísť.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vypracovalo a už
od roku 2007 realizuje v priestoroch obchodného centra Polus City
Center na Vajnorskej ulici v Bratislave dlhodobú informačno-osvetovú
preventívnu akciu KRIMI-INFO-STÁNOK. V stánku s označením „Polícia“ sú pre dospelých návštevníkov k dispozícii informačné letáky
a osvetové materiály, pre mladšie vekové kategórie zábavné figuríny
a drobné propagačné predmety. Zámerom je osloviť všetky vekové
i sociálne skupiny obyvateľstva. Informácie budú občanom poskytovať
policajti v uniformách.
KRIMI-INFO-STÁNOK sa bude konať v týchto termínoch:
14. 10. 2009 od 11.00 h do 15.00 h
11. 11. 2009 od 13.00 h do 18.00 h
9. 12. 2009 od 11.00 h do 15.00 h
(ln)
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac október 2009
 Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,

tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
1. 10. 16.00 h Klub Patchwork
3. 10. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 Z IVANKY
– tradičné podujatie pri dobrej dychovke
5. 10. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj
nových záujemcov – vstup voľný
7. 10.
Klub – Cesta za poznaním
10. 10. 9.00 h
Merkaba – seminár
10. 10. 17.00 h Čaj o piatej s HS HARMONY BAND – tanečné podujatie pre všetkých, ktorí majú radi hudbu
60. – 90. rokov; v príjemnom prostredí, pri sviečkach a so žrebovaním vstup. o zaujímavé ceny
12. 10. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj
nových záujemcov – vstup voľný
14. 10.
Klub – Cesta za poznaním
15. 10. 16.00 h Klub priateľov opery
17. 10. 17.00 h Čaj o piatej s HS UNI – tanečné podujatie
pre všetkých, ktorí majú radi hudbu 60. – 90. rokov; v príjemnom prostredí, pri sviečkach a
so žrebovaním vstupeniek o zaujímavé ceny
19. 10. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj
nových záujemcov – vstup voľný
20. 10. 17.00 h Bratislavský včelársky spolok – pravidelné
stret. členov a záujemcov o poradenské služby
21. – 22. 10.
8.30 h, 9.45 h, 11.00 h
Svetové hudobné nástroje – hudobný projekt,
výchovný koncert pre žiakov I. stupňa ZŠ
21. 10.
Klub – Cesta za poznaním
22. 10. 19.00 h Koncert Žalman a spol. – v rámci 8. ročníka
Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie
24. 10. 17.00 h Čaj o piatej s HS KARTAGO – tanečné podujatie pre všetkých, ktorí majú radi hudbu 60. – 90.
rokov; v príjemnom prostredí, pri sviečkach a
so žrebovaním vstupeniek o zaujímavé ceny
28. 10. 15.00 h Mesiac úcty k starším – pre pozvaných
28. 10.
Klub – Cesta za poznaním
30. 10. 14.00 h Informačné centrum zdravia
31. 10. 17.00 h Čaj o piatej s HS SKAN – tanečné podujatie
na konci októbra, pri hudbe 60. – 90. rokov;
pri sviečkach, so žrebovaním vstup. o pekné ceny
Výstavy
6. – 18. 10.
Stačí pár krokov – výstava fot. Roberta Melichera
Vernisáž: 6. 10. o 17.00 h
20. – 31. 10.
DUK predstavuje
Vernisáž: 20. 10. o 17.00 h
Návštevný čas výstav: pondelok – piatok od 14.00 h do 18.00 h; sobota
– nedeľa v rámci podujatí
Výmenné stretnutia zberateľov
3. 10. 8.00 h – 15.00 h
Medzinárodné VSZ mincí, medailí, filatelie, plagátov,
odznakov, kníh, gramoplatní, bankoviek, vyznamenaní,
telefónnych kariet
17. 10. 8.00 h – 16.00 h
Medzinár. VSZ minerálov, skamenelín a drahých kameňov
Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda od 16.00 h do 19.00 h a 1 hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel. číslo: 02/4437 3771
 Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/54 77 11 48
http://www.skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
10. – 11. 10
9.00 h – 16.00 h
Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
14. 10.
16.30 h
Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
19. 10. 9.30 h
Bábkové predstavenie pre deti v MŠ Na Revíne
v podaní manželov Stražanových
24. 10. 16.00 h Ela a Hop medzi deťmi – stretnutie detí so známymi postavičkami z tel. obrazovky v predstavení Čin Čin; súťaž o Super diváka; predstavenie
je vhodné pre detí od 3 rokov
28. 10. 16.30 h Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine

Inzercia
 Kúpim garáž alebo garážové státie v lokalite Kramáre a okolie.
Tel. číslo: 0905 526 962, e-mail: yanka@inmail.sk
 Ošetrovanie a rehabilitácia. www.harris.sk,
tel. číslo: 02/622 45 607. Prijmeme sestry a opatrovateľky.
 Opravím WC, vodovod, upchaný odtok.
Tel. číslo: 0904 572 977 – nonstop.
 Tepujem koberce, sedačky, postele.
Tel. číslo: 0903 195 861, 02/4425 9038
 Oprava TV, OVP, OTF. Tel. číslo: 0903 356 466
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