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Historický minikalendár – NOVEMBER
 � 3. november 1956 – prvé vysielanie Československej televízie Bratislava

� 9. november 1989 – pád Berlínskeho múru, ktorý bol symbolom studenej vojny a rozdelenia Berlína, Nemecka i celej Európy

� 17. november 1939 – nacisti zatvorili české vysoké školy; o dva roky v Londýne vyhlásili 17. november

ako Medzinárodný deň študentstva

� 16. november – 29. december 1989 – nekrvavé udalosti, ktoré prebehli v Česko-Slovensku s cieľom odstrániť

komunizmus a zorganizovať slobodné voľby

� Z októbrového rokovania miestneho zastupiteľstva

� Desiate výročie posvätenia kostola na Teplickej 

� Novomešťania oslávili Mesiac úcty k starším

     Zákony prírody sú neúprosné: Všetko živé sa 
raz musí pobrať tam, odkiaľ niet návratu. V tomto 
sme si všetci rovní. Ľudia, ktorých už niet, však 
zostávajú v mysliach a spomienkach svojej rodi-
ny, priateľov, susedov, kolegov, známych. Ale aj 
celkom neznámych ľudí, ak myšlienky, skutky a 
dielo, ktoré po sebe zanechali, predstavujú v ži-
vote spoločnosti neprehliadnuteľnú brázdu.

 Na vyjadrenie úcty k ľuďom, ktorí opustili svet živých, je v ka-
lendári vyhradený druhý novembrový deň, Pamiatka zosnulých.
V jedenástom mesiaci sú však aj iné dôležité dátumy: Prvého – 
Sviatok všetkých svätých, 17. – Deň boja za slobodu a demokraciu. 
Tentoraz je významný i 14. november, na ktorý sú vypísané voľby 
do orgánov samosprávnych krajov.
 Voľby predsedov a poslancov samosprávnych krajov budú v po-
radí tretie. Spoločnou črtou oboch predchádzajúcich je nízka
účasť voličov, oveľa nižšia, než býva pri parlamentných alebo ko-
munálnych voľbách. Pred štyrmi rokmi ich na celom Slovensku
prišlo k urnám len 18,02 percenta a v Bratislavskom kraji ešte me-
nej – 14,45 percenta. Na rozdiel od prvých volieb v roku 2001, keď 
v Bratislavskom kraji hneď na prvý raz bol zvolený aj predseda
samosprávneho kraja, v roku 2005 pokračovali voľby druhým ko-
lom vo všetkých ôsmich krajoch.
 Politológovia pomenovali celý rad príčin, prečo drvivá väčšina
voličov nevyužila svoje právo voliť. Okrem iného hovorili o klesa-
júcom záujme občanov o politiku, ale aj o nedostatočnej informo-
vanosti o činnosti krajských samospráv. Je nesporné, že tieto sa-
mosprávy občania vnímajú inak ako samosprávy miest a obcí,
ktoré takým či onakým spôsobom vstupujú do ich bežného života. 
Či už starostlivosťou o cesty, chodníky, zeleň, verejné priestranstvá, 
pomocou ľuďom v sociálnej núdzi, svojimi matrikami a stavebný-
mi úradmi, alebo ako zriaďovatelia materských a základných škôl, 
klubov dôchodcov, knižníc, kultúrnych zariadení atď. Pritom všetko 
zásadné, čo sa v rámci miestnych samospráv deje, je výsledkom 
rozhodnutí zastupiteľstiev konajúcich v mene občanov.
 Nedávno som sa stretol s názorom spochybňujúcim existen-
ciu krajských samospráv. Európske skúsenosti však hovoria, že 
základom silného štátu je silná samospráva na miestnej i regio-
nálnej, respektíve krajskej úrovni. Prečo samospráva? Jedným 
z cieľov takzvanej nežnej revolúcie pred 20 rokmi bolo zbaviť sa 
štátneho dirigizmu a občanom umožniť, aby o veciach, ktoré sa 
ich bezprostredne dotýkajú, mohli rozhodovať sami. A je správne, 
ak prostredníctvom volených zástupcov rozhodujú nielen o dianí
v obci, ale aj vo svojom regióne. Ľudia žijúci v tom-ktorom regió-
ne najlepšie poznajú jeho potreby, vedia, čo v ňom chýba. Môžu 
to byť kvalitné cesty, vhodné dopravné spojenia, služby, pracovné
príležitosti, domovy sociálnych služieb, niektoré typy stredných

November v znamení spomienok a volieb
Ocenených stavieb je už jedenásť
 Dve milé prekvapenia priniesol pre bratislavské Nové Mesto 15. roč-
ník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka, ktorú vy-
hodnotili 1. októbra pri príležitosti Dňa stavebných podnikateľov. Sú 
nimi ocenenia pre budovu Ústredia Slovenskej sporiteľne na Tomáši-
kovej ulici a obytný súbor Parkville na Strážnej ulici na Kolibe. Týmto 
sa počet ocenených stavieb na území mestskej časti rozrástol od ro-
ku 2000 na úctyhodných jedenásť.
 Budova Ústredia Slovenskej sporiteľne bola nominovaná na Hlavnú 
cenu Stavba roka 2009. Napokon získala cenu organizátora súťaže, 
Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF 
Slovakia, a to za originálne urbanistické a architektonické riešenie. 
Jej udelenie nasvedčuje tomu, že porota pri výbere architekta vtedy 
ešte len plánovanej budovy ústredia sporiteľne mala šťastnú ruku, keď
vsadila na invenciu architektov Christiana Jabornegga a Andrása 
Pálffyho z Rakúska.
 Poslaním súťaže Stavba roka je podporiť kvalitu komplexnej reali-
zácie stavebného diela ako súčasti uceleného systému zabezpečo-
vania kvality v stavebníctve, pričom cieľom je dosiahnuť európske 
štandardy. Budova Ústredia Slovenskej sporiteľne zaujala svojimi 
čistými geometrickými kontúrami, decentnosťou, nenápadnými sta-
vebno-konštrukčnými detailmi i viacerými konštrukčnými novinkami.
Pri jej výstavbe bol na Slovensku prvýkrát použitý konštrukčný systém 
odľahčeného železobetónového monolitického stropu U-BOOT, ne-
tradičné je aj zastrešenie átria membránovou konštrukciou, čo patrí
k trendom súčasnej svetovej architektúry.

Pokračovanie na strane 6

Budova Ústredia Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici

Ocenené stavby sú zverejnené aj na webovej stránke Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
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November v znamení spomienok a volieb
škôl, zdravotnícke či kultúrne zariadenia, ktoré by poslúžili
obyvateľom viacerých miest a obcí. A riešenie týchto potrieb je
v rukách krajských samospráv.
 Prítomnosť krajskej samosprávy pociťuje naša mestská časť
napríklad pri čerpaní prostriedkov z eurofondov na revitalizáciu
verejných priestranstiev prostredníctvom operačného programu
pre Bratislavský kraj, alebo pri umiestňovaní starých občanov v do-
movoch sociálnych služieb. Do akej miery Bratislavčania v naj-
bližších štyroch rokoch pocítia váhu krajskej samosprávy, bude
závisieť aj od ľudí, ktorých si do nej zvolia. Ich zodpovednosť bude
o to väčšia, čím viac voličov im odovzdá svoj hlas.

Richard Frimmel, starosta

Z októbrového rokovania miestneho
zastupiteľstva

 Úprava tohtoročného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto bola jedným z ťažiskových bodov rokovania miestneho zas-
tupiteľstva, ktoré sa konalo 20. októbra. Po rozsiahlej diskusii ju
zastupiteľstvo schválilo tak, ako bola navrhnutá.
 Upravený rozpočet je oproti pôvodnému vyšší o 253 138 eura a do-
sahuje sumu 17 817 627 eur. Z nej vyše 12,5 milióna eur pripadá
na bežné výdavky a viac ako 5,3 milióna eur na kapitálové. Keďže
bežné aj kapitálové príjmy sú nižšie ako výdavky, rozpočet je schvá-
lený ako schodkový. Schodok bežného rozpočtu je 373 882 eur, scho-
dok kapitálového vyše 2,6 milióna eura a dovedna ide o sumu pre-
vyšujúcu 2,9 milióna eura. Tento schodok sa bude vykrývať z rezerv-
ného fondu a zostatku prostriedkov z finančných operácií v predchá-
dzajúcich rokoch.
 V programe zasadnutia boli aj tri všeobecne záväzné nariadenia 
(VZN). Jedno z nich upravuje podmienky predaja a požívania alko-
holických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti. 
Schválené VZN zakazuje predaj alkoholických nápojov v spotrebi-
teľskom balení a ich podávanie v čase od 5. hodiny jedného dňa
do 3. hodiny nasledujúceho dňa v stánkoch a kioskoch so stálym
stanovišťom umiestnených na verejne prístupných miestach a v pev-
ných prevádzkach s predajom na verejne prístupné miesta (ulice, ná-
mestia, parkoviská, terasy, ihriská, pietne miesta atď.). V rovnakom 
čase sa na takýchto miestach zakazuje požívanie alkoholických ná-
pojov. Pokiaľ ide o sankcie, fyzickej osobe možno za porušenie VZN 
uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 33 eur, právnickej osobe 
môže starosta uložiť pokutu do 6638 eur.
 Zastupiteľstvo schválilo i VZN o podmienkach poskytovania finanč-
ných prostriedkov na zabezpečenie opatrení a sociálnoprávnej och-
rany detí a sociálnej kurately. Konkrétne upravuje poskytovanie prí-
spevku na dopravu oprávnenej osoby do detského domova, v ktorom 
je dieťa umiestnené, podmienky poskytovania finančných prostried-
kov na obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor 
dieťaťa i príspevkov na vykonanie iných opatrení.
 Návrh VZN, ktoré malo určiť pravidlá na vykonávanie stavebných, 
rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác vo vonkajšom pro-
stredí, nezískal dostatočnú podporu poslancov.
 Medzi schválené materiály patrí projekt činnosti Materského cen-
tra Ihrisko, ktoré Občianske združenie Ihrisko pripravuje na Hálkovej
ulici. Novomestská samospráva poskytne na jeho zriadenie jedno-
razovú finančnú dotáciu vo výške 65-tisíc eur a ročne ho mieni do-
tovať sumou 2631 eur. Poskytnutie dotácií je podmienené stavebno-
-technickým dobudovaním priestorov centra do 31. decembra 2009, 
inak nárok na ne zaniká. V prípade, že občianske združenie bude 
prevádzkovať materské centrum menej ako päť rokov, bude musieť 
vrátiť dotáciu mestskej časti.
 Poslanci odobrili aj prevod vlastníctva bytov na Bartoškovej ul. 4
a na Športovej 1. V prvom prípade ide o 38 bytov, v druhom o 29.

(ak)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

opäť pripravuje

Štedrý večer pre osamelých dôchodcov,
na ktorý každoročne pozýva osamelo žijúcich Novomešťanov

starosta mestskej časti Ing. Richard Frimmel.

Miestny úrad preto vyzýva osamelých dôchodcov – občanov mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorí žijú v domácnosti sami,
sú bezdetní, bez partnerov a najbližšej rodiny a majú záujem 
sa na tomto spoločenskom podujatí zúčastniť, aby sa prihlásili
na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, odd.
bytové a sociálnych služieb osobne (1. posch. č. dv. 111 b),
resp. telefonicky (č. tel.: 4925 3377 – Mgr. Stempelová)

do 13. novembra 2009.

Desiate výročie posvätenia kostola
na Teplickej

 Desať rokov uplynulo 25. septembra od slávnostného posvätenia 
Kostola Kráľovnej rodiny. Na oslavu tohto výročia sa celé farské spolo-
čenstvo starostlivo pripravovalo už niekoľko mesiacov, a to nielen du-
chovnou prípravou, ale aj prípravou sprievodných akcií a samozrejme 
aj skrášlením a vyčistením okolia kostola.
 V nedeľu 20. septembra sa o 10.00 h konala slávnostná svätá omša, 
ktorú celebroval Jeho excelencia otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. 
Svätú omšu sprevádzal spevokol seniorov pod vedením zbormaj-
sterky Júlie Zubkovej, ako aj spevokol detí a mládeže. V priamom pre-
nose ju vysielala televízia LUX.
 Na svätej omši sa zúčastnilo veľa pozvaných hostí, ktorí sa zaslúžili 
o vybudovanie tohto Božieho chrámu. Čestné miesto mal najmä sta-
rosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ing. Richard Frimmel, ako 
i poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí schválili výstavbu kostola, aj 
nemalé finančné prostriedky na stavbu. Prítomní boli tiež architekti, 
ktorí navrhli kostol, zástupcovia stavebnej firmy, ktorá stavbu reali-
zovala, duchovní otcovia i ďalší pozvaní hostia. Po svätej omši bolo
pre všetkých prítomných pripravené bohaté pohostenie – až do večer-
ných hodín. Slávnosti prialo i počasie, a tak občerstvenie, čapované 
nápoje i cukrová vata sa podávali vonku pred kostolom. Popoludní
o 15.00 h bolo divadelné predstavenie pre deti v podaní Divadla
na kolesách. Slávnostný deň  skončil večernou svätou omšou o 18.00 h.
 V deň výročia vysvätenia kostola – 25. septembra sa konali slávnost-
né vešpery  a svätú omšu celebroval v. d. p. generálny vikár Ján For-
mánek. Po jej skončení bolo v pastoračnom centre kostola slávnost-
né agapé pre pozvaných hostí – tých, ktorí sa najviac zaslúžili o vybu-
dovanie kostola.
 Zriadenie farnosti umožnilo našim občanom, veriacim, stretávať sa 
nielen na službách Božích, ale aj v pastoračnom centre na rôznych 
akciách a podujatiach pre deti, mládež i dospelých, ktoré sa tu v sú-
časnosti pod vedením správcu farnosti v. d. p. farára Branislava Bu-
kovského organizujú. 

Celý týždeň sa niesol v sláv-
nostnej atmosfére. Naši farníci 
a všetci občania sa rozchá-
dzali spokojní a ostali im v pa-
mäti pekné spomienky.

Ružena Apalovičová,
Anna Bardúnová

Slávnostnú svätú omšu pri prí-

ležitosti posvätenia kostola

na Teplickej ulici celebroval 

Jeho excelencia otec arcibis-

kup Stanislav Zvolenský.

Foto: Dan Sládek
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Lúčnica – 60 rokov krásy
  S veľkolepým a výpravným programom „60 rokov krásy“ sa umelec-
ký súbor Lúčnica opäť predstaví v Istropolise, a to 2. a 3. decembra. 
 V minulom roku, keď súbor oslávil 60. výročie svojho vzniku, mohli 
diváci v Bratislave, Brne a v Prahe viac ako dva týždne sledovať naj-
slávnejšie tance z rôznych období, najvýraznejšie momenty z histórie 
či vyznania slávnych umeleckých osobností.
Umelecký šéf a choreograf Lúčnice prof. Štefan Nosáľ dojatý reakcia-
mi tisícov divákov a beznádejne vypredanými sálami divadiel a amfi-
teátrov sa preto rozhodol priniesť tento program ešte raz do bratislav-
ského Istropolisu v rovnakej kvalite a veľkosti. 
 Umenie, ktoré prof. Štefan Nosáľ vytvára už 60 rokov, nezľavuje
z najvyšších nárokov. Napriek tomu však zostáva komunikatívne až
do takej miery, že ho s úžasným úspechom a odozvou vníma publi-
kum všetkých sociálnych vrstiev doma i vo svete. Prvotriedne cho-
reografie, tanečný temperament, strhujúce výkony, výborná hudba
a nádherná výtvarná i estetická stránka predstavení Lúčnice – to sú 
hlavné atribúty predstavení tohto umeleckého súboru a väčšinou už
pri prvom stretnutí zanecháva veľmi príjemné a pozitívne dojmy. Me-
dzinárodná komunikatívnosť predstavení zaručuje vždy veľký úspech,
a to aj v krajinách veľmi vzdialených od Slovenska, či Európy, kde
všade Lúčnicu vnímajú ako moderné a veľmi originálne umenie. 

Kríž a portál sú už vysvätené
 Nový kríž s plastikou ukrižovaného Ježiša Krista a vynovený portál
s plastikou Panny Márie na Brečtanovej ulici vysvätil 14. októbra 
správca farnosti Kramáre páter Marcel Kovaľ. Na slávnostnom akte sa
zúčastnil aj novomestský starosta Richard Frimmel.
 Pôvodný kríž a portál boli postavené na pamiatku obetí prvej sve-
tovej vojny v roku 1917 a patria ku kultúrnemu dedičstvu Bratislavy. 
O to viac niektorým farníkom prekážalo, keď túto pamiatku dlhé roky 
vídali v zúboženom stave. Predovšetkým Emilovi Malinovskému a Te-
rézii Lenczovej, ktorí – každý po svojej linke – iniciovali jej obnovenie. 
Čoskoro sa však oba prúdy spojili do občianskej iniciatívy, ktorá oslo-
vila nielen farníkov, ale aj samosprávu Nového Mesta a hlavného mesta 
Bratislavy. Ako povedala T. Lenczová, do zbierky na nový kríž a plastiku 
Ježiša Krista, ktoré boli hotové už vlani v decembri, prispelo 17 rodín 
a na obnovu portálu s plastikou Panny Márie 24 rodín. Samospráva 
Nového Mesta prispela na obe aktivity dovedna sumou 50-tisíc korún 
(vyše 1600 eur) a vyčlenila ich zo sponzorských prostriedkov urče-
ných na kultúru. Samotná renovácia je dielom akademického sochára
Jozefa Barinku.
 Starosta Richard Frimmel v príhovore ocenil obnovu pamiatky, okolo 
ktorej prechádzajú mnohí Bratislavčania i návštevníci mesta. Zdôraz-
nil, že samospráve Nového Mesta záleží na tom, aby v mestskej časti
boli na dôstojnej úrovni aj sakrálne stavby. Preto umožnila obnovu Bie-
leho kríža, ako aj výstavbu kostolov na Teplickej ulici a na Kramároch.
 Vysvätená pamiatka potrebuje už len jedno – úpravu okolia. Starosta 
sľúbil, že o tú sa na budúcu jar postará miestna samospráva. 

(ak)

 V programe „60 rokov krásy“ sa predstavia všetky tri zložky súbo-
ru súčasne – tanečníci, orchester Zlaté husle a speváci. Scénu bude 
dopĺňať projekcia, ktorá v takom rozsahu na Slovensku ešte nebola 
použitá; prostredníctvom nej sa prihovorí mnoho známych osobností 
z kultúrneho života, napr. Ladislav Chudík, Karel Gott či Jožo Ráž .

(jan)

Počasie slávnostnému vysväteniu kríža a portálu neprialo, ale ľudia dob-

rej vôle sa nad to povzniesli. Dôležité je, že sa im dobrá vec podarila.

Foto: Miloš Novák

Malých Novomešťanov utešene pribúda 
 Demografi, ktorí bijú na poplach pre starnutie populácie, s pôrod-
nosťou v bratislavskom Novom Meste môžu byť spokojní. Malých
Novomešťanov pribúda a presvedčivo to dokazuje množstvo novo-
rodencov, ktorých predstavitelia samosprávy na pravidelných stret-
nutiach vítajú do života. V tomto roku do septembra ich bolo 323, 
kým vlani v rovnakom období 282 a predvlani 256. Takáto štatistika 
sa páči aj starostovi Richardovi Frimmelovi a rád sa s ňou pochválil
i na ostatnom vítaní detí, ktoré sa v Stredisku kultúry na Vajnorskej
konalo 30. septembra.
 Vidieť pokope niekoľko desiatok vyčačkaných drobcov v sprievode 
rodičov, starých rodičov, či dokonca iných príbuzných, je skutočne
zážitok. „Je to znamenie, že deti budú vyrastať v rodinách obklope-
né láskou a starostlivosťou, ktorú samy budú vedieť oplácať,“ myslí
si starosta.
 Láska sa zračila aj v očiach starej mamy Hany Ištvanffyovej, ktorá
spolu s manželom sprevádzala na podujatí svoju dcéru Alicu a vnuč-
ku Gabiku Čechovú. „Od syna mám ešte dvoch vnukov, desaťročné-
ho a sedemročného, ale toto je naša princezná,“ povedala hľadiac
na vnučku. „A už sa teším, ako ju raz naši chlapci budú vyvádzať
na diskotéky a budú jej ochrancami.“

V sále Strediska kultúry na Vajnorskej bolo pri vítaní detí naozaj tesno.

Pokračovanie na strane 4
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Zástupca starostu Marián Vereš (sprava) blahoželá rodine Ištvanffyov-

cov k milému prírastku – malej Gabike.       Foto: Miloš Novák

Malých Novomešťanov utešene pribúda
 „Som rád, že ju máme,“ pridal sa šťastný starý otec, ktorému Gabika 
akoby z oka vypadla.
 Babička Margita Mrázová sa zas teší z vnúčika Jonáša Pavelku. „Ale 
toto je už náš druhý synček,“ prezradila mamička Natália, ktorej sa
veľmi páči, akú pozornosť venuje novomestská samospráva najmlad-
ším občanom. Potešila ju tiež zvesť o prípravách nového materského 
centra. „Je to vynikajúci nápad,“ zareagovala. „Privítala by som ho 
najmä v zime, keď sa nedá byť s deťmi stále doma, ale počasie ne-
dovoľuje ani dlhý pobyt vonku. Pritom deti potrebujú zmenu, zahrať
sa s inými hračkami, než majú doma.“
 „Ja som našťastie v situácii, že mám okolo seba baby boom, a tak
s priateľkami máme svoje vlastné materské centrum,“ usmiala sa
Valéria Hajdin, ktorá na vítanie detí prišla s prvorodenou dcérou Amé-
liou. „Ale keď to centrum bude, určite tam zájdem, aby som zistila, aké 
to tam je.“
 S prvorodeným dieťatkom – synčekom Samkom prišla do Stredis-
ka kultúry mamička Ľudmila Šimorová. Priznala, že ju veľmi potešil 
finančný príspevok pre bábätko. „Je to veľmi pekné od samosprávy,“ 
povedala. Pre babičku Oľgu Šimorovú je Samko vytúženým vnúča-
ťom. „Mám dvoch už dospelých vnukov, a tak už sa mi žiadalo nejaké 
oživenie v rodine,“ vysvetlila.
 V rodine Laukovcov pribudol po Pavlínke malý Tomáško. Ich mamič-
ka Katarína prezradila, že bývajú na Kramároch a trošku si poťažkala, 
že v lete jej dosť chýbalo detské ihrisko. „Na jedinom ihrisku sa zača-
la rekonštrukcia, ale teraz, keď vidíme, čo všetko sa tam urobilo, teší-
me sa na jeho otvorenie.“
 Milé stretnutie sa aj tentoraz konalo za účasti vicestarostu Mariána 
Vereša, prítomné boli i poslankyne miestneho zastupiteľstva Ružena 
Apalovičová a Petra Masácová.

Alžbeta Klesnilová

Dokončenie zo strany 3Jubilantom vyhrával
Pressburg Ambassador Orchestra

 Novomestskí seniori majú tuhý korienok. Presviedčajú nás o tom 
pravidelné stretnutia s jubilantmi a ani to septembrové nebolo výnim-
kou. Medzi oslávencami, sedemdesiatnikmi a osemdesiatnikmi, ktorí 
prišli do Strediska kultúry na Vajnorskej ulici, starosta Richard Frimmel 
privítal aj ôsmich deväťdesiatnikov: Gizelu Valentovú, Annu Valachovú, 
Máriu Novákovú, Jozefa Vojtecha a Jána Lindera, ktorí majú okrúhlych 
90, 91-ročnú Máriu Zsigovú a dvoch 92-ročných – Ľudovíta Zemana 
a Štefániu Moravčíkovú. Osobitného privítania sa dostalo tiež bývalé-
mu podpredsedovi Národnej rady SR, čerstvému osemdesiatnikovi 
Augustínovi Mariánovi Húskovi.
 Starosta prejavil úprimnú radosť, že jubilanti prišli v hojnom poč-
te. „Pretože tieto stretnutia, rovnako ako vítanie detí do života, patria 
medzi najmilšie podujatia našej miestnej samosprávy,“ povedal. „Už 
pätnásť rokov sa snažíme o to, aby ste pociťovali jej prítomnosť, jej 
pozornosť voči staršej generácii. Aspoň takto sa vám chceme odvďačiť 
za všetko, čo ste vykonali pre túto spoločnosť.“

Jubilantov si samospráva uctí vždy kvetmi i drobnými darčekmi.

 Po prípitku na zdravie a tradičnom živio prišiel na rad hudobný dar-
ček v podaní obľúbeného Pressburg Ambassador Orchestra a oper-
nej speváčky Anny Patkoló. Sálu zaplnili tóny známych skladieb a árií.
Zazneli v nej melódie zo slávnej operety Veselá vdova, chýrny Monty-
ho čardáš, Hradeckého pochod, árie z operety Čardášová pricezná, 
Modrá ruža, ale i piesne vyjadrujúce lásku k rodnému kraju... A po tom 
všetkom nasledoval nadšený potlesk...
 „Veľmi sa mi to páčilo a som rada, že som prišla,“ podelila sa o doj-
my 80-ročná Klára Sládečková. „Zvyčajne chodievam k dcére do Lo-
zorna, ale teraz som si povedala, že musím ísť sem...“
 Z programu sa tešil aj 92-ročný Ľudovít Zeman, ktorého sprevádzal 
syn a manželka, práve oslavujúca 88. narodeniny. Pánu Zemanovi 

Starosta Richard Frimmel (vpravo) osobitne pozdravil aj čerstvého 

osemdesiatnika Augustína Mariána Húsku.      Foto: Miloš Novák

sluch už neslúži tak dobre ako kedysi, ale inak sa cíti dobre. „A ďako-
vať za to môžem hlavne svojej manželke, ktorá sa o mňa veľmi stará,“ 
povedal láskyplne. „No mal by som dve želania. Prvé – aby sa naplnilo 
predsavzatie Európskej únie a Slovenska na zlepšenie hospodárskej si-
tuácie a druhé, aby som sa ešte raz mohol zúčastniť takéhoto stretnutia 
spolu so svojou manželkou Magdikou.“
 Manželia Zemanovci, medzi ktorými je očividne krásny vzťah, žijú spo-
lu 65 rokov, vychovali päť detí, majú sedem vnúčat a tri pravnúčatá.
 Na kus reči sme sa pristavili aj pri Augustínovi Mariánovi Húskovi. 
Niekdajšieho aktívneho politika vídať teraz pomerne zriedka. Čo robí, 
ako trávi svoje dni? 
 „Politiku treba nechať mladším,“ tvrdí. „Ale pokúšam sa udržať si
mozog, a tak píšem, maľujem, monitorujem cez internet a médiá, čo 
sa deje vo svete, lebo treba byť zorientovaný. Dúfam, že z tej kalamity, 
ktorá je bohužiaľ svetová, sa ako malý štátik nejakým spôsobom dosta-
neme.“ To si však nepochybne želáme všetci. No ešte viac si želáme 
dobré zdravie, pri ktorom sa všetky problémy ľahšie prekonávajú.     

Alžbeta Klesnilová
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Helenu Šovanovú ocenila ministerka práce
 Pomáhať iným zvládať bežné denné úkony, povinnosti a v nepo-
slednom rade stať sa spoločníkom i priateľom – to je každodenná
náplň práce opatrovateliek, ktoré sa starajú o seniorov. Takáto opat-
rovateľská služba funguje aj pri Miestnom úrade mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto. Ročne sa o ňu hlási niekoľko stoviek seniorov. 
 Jedna z dlhoročných opatrovateliek v službách mestskej časti
Ing. Helena Šovanová si nedávno prevzala ocenenie z rúk ministerky 
práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej. Od 3. septembra
je majiteľkou bronzovej medaily za dlhoročnú príkladnú prácu v opat-
rovateľskej službe. Takéto rezortné vyznamenania udeľovala minis-
terka opatrovateľkám z celého Slovenska vôbec prvýkrát.
 V súčasnosti sa ocenená opatrovateľka Helena Šovanová stará
o tri panie. „Ráno prídem, pomôžem im pri umývaní, obliekaní, 
spravím raňajky, keď treba navarím obed. Potom nasledujú bežné 
domáce práce, napríklad dnes nás čaká kopa žehlenia.“ Smiech je
podľa jej slov najlepším lekárom na bolesti a takisto dobrá a opti-
mistická nálada: „Často sa spolu zasmejeme, ale si aj poplačeme.
No vždy sa snažím, aby nám bolo viac do toho smiechu ako do pla-
ču. Treba myslieť pozitívne.“
 Keď jej oznámili, aké ocenenie ju čaká, neverila vlastným ušiam. 
„Veľmi som bola prekvapená, prečo práve ja? Ale bola som rada.“ 
Teraz s odstupom času hovorí, že to bola veľmi milá udalosť. U pani
 ministerky sa zišli viaceré opatrovateľky zo všetkých kútov republiky. 
Uznanie za prácu vykonávanú s láskou predsa vždy poteší.
 Pani Helena, za všetkých, ktorým ste pomohli a pomáhate s dôs-
tojnosťou a radosťou prežiť každý ďalší deň, vám vyslovujeme úprim-
né ĎAKUJEME.

(tv)

Helena Šovanová 

chystá raňajky 

pre pani Habá-

novú. 

Foto: tv

 Na Kolibe sú mimoriadne šikovní záhradkári. Dôkaz o tom prinies-

la i výstava ovocia, kvetov a zeleniny, ktorá sa v Klube dôchodcov

na Jeséniovej ulici konala 25. a 26. septembra. Vystavovatelia sa

na nej prezentovali tým najlepším zo svojich záhrad. Návštevníci sa 

tu tak mohli pokochať pohľadom na nádherné kvety, tradičné ovocie, 

ako sú jablká či hrušky, ale aj výpestky zaváňajúce exotikou, napríklad 

figy. Exotickému ovociu sa na Kolibe darí vďaka tomu, že záhradkári

si tu porobili átriá, kde ho chránia pred nepriaznivými poveternost-

nými vplyvmi. Z kvetov sa tu hojne pestujú ťahavé ruže, muškáty, hor-

tenzie a begónie, ktoré kvitli práve počas výstavy.

(ak)

Foto: Miloš Novák

Novomešťania oslávili Mesiac úcty k starším

Členov Klubu dôchodcov Zlatý dážď pozdravil 

aj predseda Bratislavského samosprávneho kra-

ja Vladimír Bajan (prvý sprava, na snímke spolu

so starostom Richardom Frimmelom a jeho zá-

stupcom Mariánom Verešom).

Speváčka Gréta Švercelová rozvírila dobrú náladu 

aj v Klube dôchodcov na Športovej ulici.

Foto: Miloš Novák

Skvelá nálada – to je len jedna z viacerých spoločných čŕt podujatí, 
ktorými si členovia ôsmich novomestských klubov dôchodcov pripo-
menuli Mesiac úcty k starším. Svoj podiel na tom majú nepochybne
aj umelci, ktorí pri tejto príležitosti zavítali do klubov s kyticou zná-
mych a obľúbených piesní. Predovšetkým Gréta Švercelová, ktorej 
zvonivý soprán znel dlhé roky na bratislavskej Novej scéne, a Zdeněk 
Sychra. Piesne zrodené pred niekoľkými desaťročiami v ich podaní
vyvolávali spomienky na mladosť, na životné lásky, na čas, keď dnešní 
seniori mali život ešte len pred sebou. Odvtedy kadečo preskákali, čo 
je však dôležité, chuť do života im ostala. Nasvedčujú tomu aktivity, 
ktorými jednotlivé kluby žijú.
 „Veľmi si cením, ako naše kluby pracujú, že sa v nich ľudia stretávajú, 
zaspievajú si, chodia na spoločné výlety, do divadla, že sa navzájom 
dokážu rešpektovať,“ povedal starosta, ktorý v rámci Mesiaca úcty
k starším neobišiel ani jeden z klubov. „Lebo keby nebolo klubov, mno-
hí z dôchodcov by zo svojich bytov vychádzali oveľa menej, ako teraz. 
Preto sa snažíme, aby starší občania pociťovali existenciu a pozor-
nosť miestnej samosprávy po celý rok, a nielen v októbri. Je to do is-
tej miery aj naša povinnosť, keďže zhruba tretina obyvateľov Nového
Mesta je v dôchodkovom veku.“
 Na každú z osláv prišiel i zástupca starostu Marián Vereš a nenechali 
si ich ujsť ani viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva – Ružena Apa-
lovičová, Petra Masácová, Gabriela Vojte-
chová, Daniela Šišoláková, Tomáš Korček, 
Andrej Alberty, Patrick Lutter, Rudolf Kusý 
a ďalší. V každom z klubov sa radi ujali
milej úlohy – pozdraviť osobne jeho členov 
a odovzdať im kvietok na znak úcty.
 V prítomnosti poslancov, ktorí sú za 
všetkými dôležitými rozhodnutiami miest-
nej samosprávy, starosta členov klubov 
ubezpečil, že finančná a ekonomická krí-
za, ktorá už ovplyvnila životy mnohých 
ľudí, sa novomestských dôchodcov nedo-
tkne. „V rozpočte sa im ujde tak ako dote-
raz aj na budúci rok,“ povedal. Milovníkov 
divadla a opery navyše potešil správou,
že v novembri majú zabezpečené pred-
stavenie v Radošinskom naivnom divadle 
a vo februári – na želanie mnohých – sa 
pôjde na operu Carmen.

 Do Klubu dôchodcov Zlatý dážď na Račianskej zavítal aj predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan.
 „Tento klub som si vybral špeciálne preto, že tu nablízku som mal 
svoju prvú robotu – ako brigádnik som roznášal noviny, takže som tu 
poznal pomaly každý vchod,“ povedal. „Keď som bol v Petržalke sta-
rostom, často sme sa stretávali s dôchodcami. A to nielen z titulu Me-
siaca úcty k starším, ale aj na vianočnej večeri a iných podujatiach. 
Vždy to bolo veľmi milé, bezprostredné, aj toto podujatie v Zlatom daždi 
som sledoval s veľmi dobrými pocitmi.“

Alžbeta Klesnilová
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Ocenených stavieb je už jedenásť
Dokončenie zo strany 1

 Obytný súbor Parkville získal v súťaži Stavba roka 2009 Cenu Prvej 
stavebnej sporiteľne za najlepší bytový dom roka. Jeho riešenie na-
vrhli poprední londýnski architekti zo skupiny Jestico a Whiles a podľa 
odborníkov Parkville predstavuje to najlepšie, čo súčasná architek-
túra bývania môže ponúknuť. Tvoria ho vilové domy s priestranný-
mi bytmi, ktoré môžu osloviť aj tú najnáročnejšiu klientelu, pričom
zo všetkých bytov je jedinečný výhľad na panorámu Bratislavy vráta-
ne jej centra a Hradu. Riešenie areálu vychádza z princípu viničných 
terás.
 Pripomeňme si, že prvou ocenenou stavbou v bratislavskom No-
vom Meste sa stalo Pastoračné centrum Kráľovnej rodiny na Teplickej 
ulici. V poslednom roku druhého tisícročia v treťom ročníku časopi-
su ARCH o architektúre a inej kultúre získalo Cenu ARCH 2000 ako 
najlepšie architektonické dielo na území Česka a Slovenska. Pri jej 
udeľovaní zabodovala predovšetkým elegancia stavby a jej výborne 
zvládnuté meradlá. Projekt stavby vyšiel z ateliéru architekta Ľubo-
míra Závodného a autorsky sa na ňom podieľali aj Georg Bliznakov 
a Matej Siebert.
 Rok nato sa medzi ocenené stavby zaradil obchodno-kultúrny
komplex Polus City Center, ktorý na Vajnorskej ulici vyrástol v rokoch 
1999 až 2001. Cenu Stavba roka mu udelili za výrazný prínos do ur-
banistického riešenia prostredia vo vnútromestskom priestore. Do-
dajme, že výstavba Polusu z architektonickej dielne Fischer, s. r. o./
Adamson Associates bola prvým krokom k tomu, aby sa tunajšie
územie začalo meniť na nové mestské centrum.
 V tom istom roku zožal úspech aj bytový dom ICT, zhodou okolností 
takisto na Vajnorskej ulici. Cenu Bytový dom roka získal za invenčný 
prístup k riešeniu, čistý a precízny konštrukčný detail a kvalitnú reali-
záciu.
 Do galérie ocenených stavieb sa v roku 2002 zaradil obytný kom-
plex na Kramároch. Za jeho impozantné riešenie v členitom teréne
mu v kategórii bytové domy udelili Cenu Slovenskej komory archi-
tektov. 
 Neďaleký Dom kultúry Kramáre bol úspešný v roku 2003. Získal 
Cenu správnej rady účtu Slovensko bez bariér v súťaži nazvanej Sa-
mospráva a Slovensko bez bariér, a to v rámci projektu, ktorý výrazne 
prispel ku skvalitneniu životných podmienok a integrácii zdravotne 
postihnutých občanov, ako aj k riešeniu komunikačných bariér me-
dzi ľuďmi. Táto stavba bola jednou z 25 stavieb nominovaných
na udelenie ocenenia Stavba roka 2003.
 V roku 2004 sa konal už 10. ročník celoštátnej verejnej neanonym-
nej súťaže Stavba roka. Pre našu mestskú časť bol mimoriadne ús-
pešný – ocenenia v ňom získali až tri nové stavby.
 Hlavnú cenu a titul Stavba roka 2004 udelili porotcovia Národné-
mu tenisovému centru (NTC) na Príkopovej ulici. Páčila sa im najmä
jeho stavebná realizácia a jedinečné technické riešenie posuvnej
strechy centrálneho tenisového dvorca a viacúčelové riešenie tribún. 
Za osobité architektonické riešenie stavebných konštrukčných prv-
kov mu cenu udelila aj Slovenská komora stavebných inžinierov.
 Kým pod NTC sú podpísaní architekti Viktória Cvengrošová a Vir-
gil Droppa st., ďalšiu ocenenú stavbu – Millenium Tower II na Vajnor-
skej ulici – projektoval tím slovenských a kanadských expertov. Táto 
veža získala cenu vyhlasovateľov súťaže Stavba roka a zároveň i cenu 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR za najlepšie reme-
selne zvládnutý stavebný detail.
 Do trojice stavieb ocenených v roku 2004 patrí aj polyfunkčný
bytový dom na Kováčskej ulici, ktorému vtisli svoju pečať architekti 
Peter Vítko a Kornel Kobák. Pripomeňme si, že v čase, keď bol ešte 
len v štádiu stavebného zámeru, zdvihla sa voči nemu vlna odporu. 
Obyvateľom okolitých domov sa nepáčilo, že v zastavanom území
má pribudnúť ďalší dom, dokonca začali spisovať petíciu. Napokon
sa všetko vyriešilo a výsledkom je dielo ovenčené Cenou Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a. s., a titulom Bytový dom roka 2004. Udelená
bola okrem iného za prínosné urbanistické dotvorenie mestského
priestoru umiestnením bytového domu do zastavaného územia
a za optimálne prepojenie obytných priestorov a administratívnej 
funkcie.
 V roku 2005 sa jednou z najviac skloňovaných stavieb na Sloven-
sku stal obytný komplex Platan na Bajkalskej ulici, ktorého projekt

je dielom architekta Juraja Polyáka. V 11. ročníku súťaže Stavba roka 
získal Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., ako Bytový dom roka. 
Medzinárodná odborná porota v jeho prípade ocenila okrem iného 
striedmy, avšak pôsobivý architektonický výraz objektu a jeho citli-
vé umiestnenie nadväzujúce na kvalitu okolitej zástavby, predo-
všetkým na funkcionalistickú Novú dobu.
 Ďalší úspech zožal Pla-
tan v roku 2006 v prvom
ročníku ankety Zlatá tehla
o najlepšiu stavbu a pro-
jekt v Bratislave, ktorej sa
mohla zúčastniť aj laická
verejnosť prostredníctvom
sms hlasovania. Platan
v nej získal prvú cenu laic-
kej verejnosti.

Alžbeta Klesnilová
Foto: Miloš Novák

Obytný súbor Parkville na Kolibe

Pastoračné centrum Kráľov-

nej rodiny na Teplickej ulici

Obchodno-kultúrny komplex Polus City Center na Vajnorskej ulici
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Bytový dom ICT na Vajnorskej ulici

Obytný komplex na Kramároch

Dom kultúry Kramáre

Národné tenisové centrum na Príkopovej ulici

Obytný komplex Platan na Bajkalskej ulici

Tower II na Vajnorskej ulici

Polyfunkčný bytový dom na Kováčskej ulici

Foto: Miloš Novák
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Akcie Jeseň života aktívne sa zúčastnilo

51 seniorov. Vedia, že pohyb je pre zdravie 

nevyhnutný v každom veku.

Foto: M. Novák

JESEŇ ŽIVOTA AKTÍVNE
v Novom Meste jubilejne, po desiatykrát

 Čardáš na stoličke – že to nejde? Ale ide. Vyskúšali si to 6. októbra v Stredisku kultúry na Vaj-
norskej počas športovo-osvetového podujatia „Jeseň života aktívne“ novomestskí dôchodco-
via, vlastne  dôchodkyne. Lebo sa ich zišlo päťdesiatjeden, ale ani jeden muž. O to viac si cenili, 
že medzi ne zavítal starosta mestskej časti Nové Mesto Richard Frimmel, ktorý skonštatoval: 
„Ženy sa vedia o svoje zdravie lepšie starať. Vedia, aký je pravidelný pohyb pre život dôležitý. 
Možno aj preto sa dožívajú vyššieho priemerného veku.“
A veru Novomešťankám nôžky dobre krepčili, hoci len posediačky. 
 „Ráno nevstávajte z postele hneď!“ – radila trénerka I. triedy zdravotnej telesnej výchovy 
Iveta Gályová. „Keď sa zobudíte, treba sa najprv rozhýbať. Urobte na posteli nohami tzv. „faj-
ku“ – zapojíte tým činnosť čriev a to je ráno veľmi dôležité.“ „Kondícia – schopnosť vytrvalosti
v pohybovej činnosti je v staršom veku, najmä u interne oslabených ľudí veľmi dôležitá. Chôdzu 
v pomalšom tempe treba vykonávať dlhšie, podľa toho, ako vládzete dýchať a ako sa vám
zvýši pulz.“ Že pri chôdzi treba cvičiť aj pažami, ukázala názorne s použitím teleskopických 
paličiek na severskú chôdzu, tzv. „Nordig walking“. Poukázala na bežcov na lyžiach, ktorí si 
striedavým pohybom paží pomáhajú v pohybe vpred, čo významne napomáha krvnému obehu 
ľudského tela. Zdôraznila, že chodiť treba pružne, čiže odrazom chodidla a vedome pritom
používať aj lýtko a sedací sval, čím sa organizmus posilňuje. Pokračovala cvičeniami v sede, 
pri ktorých zdôraznila, že treba sedieť vzpriamene na sedacích svaloch a nie na stehnách, 
že dýchať treba pravidelne. Seniori si prakticky vyskúšali koordinačné cvičenia – ako dvíhať
loptičku zo zeme, ako pritom držať chrbát a hlavu, vyskúšali si chytanie jednou rukou, dvoma. 
Pani Gályová odporučila pravákom naučiť sa manipulovať vecami ľavou rukou (ľavákom naopak) 
– otvárať byt zväzkom kľúčov, vyberať peniaze z peňaženky a platiť, pretože precvičovanie drob-
ných svalov prospieva celkovej koordinácii organizmu a pozitívne vplýva na činnosť mozgu.
 „Aj vo vyššom veku musíme byť sebestační, silní, starať sa o seba! Do autobusu nastupujeme 
sami, po schodoch chodíme sami. Nemôžeme sa spoliehať na iných. Treba sa stále hýbať. 
Nikdy nie je neskoro začať,“ – hovorí skúsená cvičiteľka.
MUDr. Peter Duchaj z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  informoval o najčastejších 
ochoreniach srdca. Čo býva príčinou ochorení, čoho sa treba vyvarovať, čo je tachykardia,
bradykardia, arytmia, aké sú prejavy infarktu myokardu, ako mu predchádzať, aká je dôležitá 
rýchla odborná pomoc pri akútnej zdravotnej udalosti. Poukázal na mimoriadny význam správ-
neho spôsobu chôdze, pretože pri tvrdej chôdzi trpia kĺby členkov, kolien, bedier i chrbtová
časť tela. Mgr. Zuzana Macáková a zdravotná sestra Eva Križová z Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva vystavili záujemkyniam „Zdravotné vysvedčenie“: hodnotu krvného tlaku, 
optimálnu telesnú hmotnosť, obsah viscerálneho tuku, podiel telesného tuku, podiel kostro-
vého svalstva a odporučili potrebné kroky v záuj-
me zdravia. 
 Aj 90-ročná pani Debnáriková chodí na 4. po-
schodie pešo: „Denne si nakupujem, chodím
do klubu dôchodcov na Sibírskej, medzi priateľky, 
rozprávame sa o všetkom, o radostiach i staros-
tiach života, niekedy si s nimi v utorok popoludní 
zacvičím. A život beriem ako prichádza, aj to dob-
ré, aj to ťažké. 
Nuž treba uznať, „jeseň života“ trávia členovia no-
vomestských klubov dôchodcov skutočne mimo-
riadne aktívne. Podujatie organizačne zabezpeči-
la Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v spoluprá-
ci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a Strediskom kultúry Bratislava-Nové Mesto.

Valéria Reháčková

15:3

Stretnutie vedúcich predmetových komisií
Dňa 14. októbra sa v Základnej škole s materskou školou Za kasárňou uskutočnilo pracovné 
stretnutie vedúcich predmetových komisií prírodopisu a chémie. Vedúca metodička pre mest-
skú časť Bratislava-Nové Mesto Ing. Renáta Dvončová informovala o pláne činnosti sekcie
na školský rok 2009/2010. Pedagógovia prediskutovali zmeny predmetových olympiád a po-
stupových súťaží v tomto školskom roku a pochvalne sa vyjadrili k pracovným zošitom z ché-
mie i biológie. „Pracovné zošity máme, ale učebnice nie“ – pomenovali najpálčivejší problém 
každej školy v súčasnosti. Skonštatovali tiež veľkú redukciu učiva v 8. a 9. ročníku. Ďalej sa
zaoberali možnosťami separovaného zberu v školách a rôznymi programami a aktivitami
vhodnými pre základné školstvo.
V záujme metodiky a aktuálnych informácií odporúčajú využívať najmä stránky www.zborovňa.sk
a www.spu.sk.

(VR)

Výnosná jeseň v Dexia banke
  V Dexia banke možno

v týchto dňoch opäť vý-
hodnejšie zhodnocovať 
peniaze. O podmienkach 
sporenia, ktoré ponúka 
Dexia banka Slovensko, 
sme sa rozprávali s Joze-
fom Čabalom, regionálnym 

riaditeľom pre retailové bankovníctvo.

� Čo by ste poradili ľuďom, ktorí rozmýšľajú 
nad tým, ako čo najlepšie a najvýhodnejšie 
zhodnotiť svoje finančné prostriedky?

– Dexia banka ponúka výhodné zúročenie pe-
ňažných prostriedkov, a to prostredníctvom
termínovaného vkladu Premium. Výnosná je-
seň v Dexia banke prináša možnosť získať
úrokovú sadzbu až do výšky 4 percent p. a.
To všetko bez poplatkov za zriadenie a vede-
nie. Navyše tento produkt patrí pod ochranu 
Fondu ochrany vkladov a teda klientov vklad
je chránený v plnej výške.

� Garantujete výšku úrokovej sadzby na ce-
lé obdobie viazanosti?

– S termínovaným vkladom Premium máte 
garantovanú úrokovú sadzbu na celé obdo-
bie viazanosti. Navyše môžete získať úrokový 
bonus 0,1 percenta. V prípade potreby môžete 
vybrať vo výročný deň 50 percent zo zostatku 
vkladu.

� A čo tak 18-percentný výnos za tri roky?

– Samozrejme, ponúkame aj modernú investič-
nú príležitosť s maximálnym možným výnosom 
až 6 percent ročne. Ide o štruktúrovaný vkla-
dový produkt Bonus Vklad VI. Tiež je chránený 
Fondom ochrany vkladov a garantuje návrat-
nosť investície pri splatnosti.

� Kde vás môžeme nájsť v prípade záujmu
o služby Dexia banky, prípadne ak sa bu-
deme chcieť poradiť, ako spravovať svoje 
osobné financie?

– Nájdete nás v našich bratislavských poboč-
kách v Auparku, Poluse, Karlovej Vsi, Ružinove 
a na Obchodnej ulici. Viac informácií získate
aj na www.dexia.sk. Naši zamestnanci vám
radi poradia a pomôžu s výberom produktov,
s ktorými môžete sporiť jednoducho a výhod-
ne.

 Klient získa pri ukončení viazanosti úroko-
vý bonus v stanovenej výške z priemerného
zostatku vkladu, pri splnení podmienky – po-
čas viazanosti neuskutoční výber. Priemerný 
zostatok je počítaný ako priemer zostatkov
na vklade k poslednému pracovnému dňu
pred výročným dňom. Výročný deň je deň 
uplynutia každých 12 mesiacov odo dňa
zriadenia termínovaného vkladu Premium. Ma-
ximálna výška bonusu je 5000 eur (150 630 Sk). 
Produkt je v ponuke od 15. októbra 2009. Bo-
nus Vklad garantuje výšku istiny pri splatnos-
ti, negarantuje získanie výnosu pri splatnosti.
S investíciou do Bonus Vkladu ako obchodu 
na peňažnom trhu je spojené riziko. Všetky 
podmienky a riziká spojené s týmto produktom 
sú opísané v Zmluve o štruktúrovanom de-
pozite. Bonus Vklad je v ponuke od 19. októbra 
2009.

Zhovárala sa Agáta Tomková
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
� Oddala sa mu prirýchlo, ustlal jej totiž na ružiach.

� Vydala sa za neho z lásky k sebe.

� Z kvitnúcej krásy našich žien majú najväčšiu 

 radosť externí opeľovači.

� Niektoré ženy sú také nedočkavé, že otehotnejú

 s nami bez nás.

� Parohy si nasadzujeme vždy sami, naše manželky 

 nám to len uľahčujú.

� Ženy hrajú s nami čistú hru. Berú nám iba tie 

 ilúzie, ktoré v nás vzbudili.

� Je to zvláštny pocit, keď vaša láska čaká vaše 

 dieťa so svojím manželom.

Napriek nepriazni počasia prišlo na Cvičnú lúku 
na Kamzíku dvestopäťdesiat ľudí

s jasným cieľom – zúčastniť sa Lesného behu Bratislavčanov, ktorý
pripravila Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v spolupráci s Lyžiar-
skym oddielom Pozemné stavby. Tí, ktorí sa prezuli do bežných ko-
pačiek, urobili dobre. Pretože kým pri prezentácii účastníkov len mier-
ne popŕchalo, po štarte najmladších kategórií už začalo výdatne pr-
šať a k tomu sa neskôr pridala i hmla. Zopár pretekárov sa na mokrej
trati pošmyklo, ale nevzdali sa, vstali a bežali ďalej, dokonca niekoľ-
kých na trati aj predbehli. 

Výsledky:
Superbaby dievčatá – 150 m:
1. Čabíková Tamara
2. Čabíková Martina
3. Adamuščinová Martina

Superbaby chlapci – 150 m:
1. Drgoň Oliver
2. Butka Timotej
3. Kováč Richard

Mladšie predžiačky – 250 m:
1. Dutková Eva
2. Fričová Nikol
3. Javorčeková Katarína

Mladší predžiaci – 250 m:
1. Vaverčák Michal
2. Klein Václav
3. Barišič Patrik

Staršie predžiačky – 350 m:
1. Balatoniová Daniela
2. Kleinová Kristína
3. Baričičová Nikola

Starší predžiaci – 350 m:
1. Kováč Patrik
2. Vlčko Andrej
3. Javorček Adam

Mladšie žiačky – 500 m:
1. Schlosserová Soňa
2. Vajdičková Laura
3. Bulišová Michaela

Mladší žiaci – 500 m
1. Takáš Timotej
2. Antal Andrej
3. Varjassi Tomáš

Staršie žiačky – 500 m:
1. Keszeghová Lucia
2. Tomeková Marika

Starší žiaci – 1000 m:
1. Bačík Dominik
2. Peschl Jakub
3. Doletina Viktor

Juniorky – 1000 m:
1. Dibáková Ingrid
2. Pechanová Rebeka
3. Obuchová Andrea

Juniori – 1500 m
1. Dag Biělak
2. Pivonka Martin
3. Mikuš Igor

Ženy – 1000 m:
1. Plávková Andrea
2. Husárová Ľubica
3. Oreská Ľuba

Muži – 2000 m:
1. Tréger Marián
2. Plávka Igor
3. Ambros Dušan

Lesný beh Bratislavčanov sa napriek vytrvalému dažďu vydaril. Ne-
príjemné počasie spôsobilo, že z 206 prihlásených pretekárov nastú-
pilo a preteky dokončilo 163 bežcov.
Vecné ceny, diplomy a občerstvenie zabezpečil Miestny úrad Bra-
tislava-Nové Mesto. Vďaka patrí aj pani kuchárke Ivete Fabušovej
zo Základnej školy s materskou školou Jeséniova, ktorá uvarila skve-
lý ovocný a čierny čaj a pripravila špekáčiky s horčicou a čerstvým
chlebíkom pre každého účastníka.
 Dvestopäťdesiat ľudí, súťažiacich a ich rodinných príslušníkov,
od najmenších detí až po kategóriu dospelých strávilo sobotné do-
poludnie v lone prírody, ktorá už celkom jasne ukázala, že leto, aj to 

babie, je definitívne preč. Bratis-
lavský Kamzík je však miestom, 
kde si môžete zašportovať, po-
prechádzať sa, v ktoromkoľvek 
ročnom období. Stačí opustiť po-
hodlné domáce kreslo, televíziu, či 
počítač a vyjsť z bytu. Tak, ako to

 urobili tí, ktorí si zabehli niektorú 
z tratí Lesného behu Bratislavča-
nov v sobotu 10. októbra 2009.

Valéria Reháčková

Po pretekoch špekáčiky s čajom 

náramne chutili.

Foto: M. Movák

NA CEZPOĽNOM BEHU VYNIKAJÚCA ÚČASŤ ŠKÔL 
 Dňa 30. septembra Kuchajda od rána sršala smiechom a vravou detí. 
Cez bránku vchádzali rozprávajúce deti a mládež: „No, ty si určite behal 
už ráno okolo domu, aby si vyhral“ – doberalo si spolužiaka drobné 
chlapča. „Čo si, veď teraz musí vyhrať naša škola, nielen niekto z nás!“ 
– upozornil ho kamarát. Netrvalo dlho a areál bol plný veľmi príjemného 
džavotu. Učitelia telesnej výchovy preberali štartové čísla a organizá-
tori boli príjemne prekvapení. „Neviem, či nám čísla vystačia“ –  vyslo-
vil pozitívnu obavu vedúci súťaže Dušan Noga s organizátorom súťaže
z Centra voľného času BA III Jozefom Mathiasom. Popri jazere sa začali 
rozcvičovať a rozklusávať malé skupinky. Tieto deti význam rozohriatia 
organizmu pred výkonom poznajú.
 Dušan Noga vysvetlil účastníkom obvodného kola podmienky vyhla-
sovateľa, Ministerstva školstva SR – na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 
v Malackách, postupuje v každej kategórii najúspešnejšia škola.
 Na štart obvodného kola v Cezpoľnom behu chlapcov a dievčat 
nastúpilo stotridsať žiakov z deviatich škôl. „Taká účasť ešte nebola“ 
– skonštatovali spokojne Dušan Noga, Jozef Mathias a prítomní učitelia 
telesnej výchovy.

Výsledky vyhlásil vedúci súťaže Dušan Noga, ceny, športové trofeje, 
ktoré venovala Mestská časť Bratislava-Nové Mesto odovzdal školám 
na prvých troch miestach Vladimír Novák, vedúci referátu školstva, kul-
túry a športu.

Dievčatá:
1. miesto ZŠ s MŠ Jeséniova (v prvej desiatke mala až tri žiačky)
2. miesto Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická
3. miesto Gymnázium Hubeného

Chlapci:
1. miesto Gymnázium Hubeného
2. miesto ZŠ s MŠ Riazanská
3. miesto ZŠ s MŠ Za kasárňou

Poradie jednotlivcov – dievčatá:
1. miesto Hanušová Alexandra (ZŠ s MŠ Kalinčiakova)
2. miesto Birová Miroslava
 (Škola pre mimoriadne nadané deti a GymnáziumTeplická)
3. miesto Repková Michaela (ZŠ s MŠ Jeséniova)

Chlapci:
1. miesto Chvíla Adam (Gymnázium Hubeného)
2. miesto Srnánek Rastislav (Gymnázium Hubeného)
3. miesto Zajačik Adam (ZŠ s MŠ Riazanská)

Organizátorom Cezpoľného behu bolo Centrum voľného času detí

a mládeže Bratislava III. Spoluorganizátorom Mestská časť Bratislava-

-Nové Mesto a ZŠ Kalinčiakova.

(VR)
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Zájazd na Moravu sa vydaril 
Jedným z cieľov našej cesty, na ktorú sme sa s cestovnou kanceláriou 
Viera tour vydali 17. septembra, bolo moravské mesto Zlín. Prv, než 
sme tam prišli, nás do jeho zvláštností zasvätil člen nášho klubu prof. 
Ladislav Hubenák (vďaka, Lacko!), aby sme sa dostali „do obrazu“.
V Zlíne sme chceli navštíviť zoologickú záhradu, no ešte predtým sme 
obdivovali kolóniu rovnakých pekných viliek, ktoré dal kedysi vybu-
dovať svetoznámy výrobca obuvi Baťa. 
 V areáli zoo sme najprv zamierili do krásneho zámku Lešná. Obývaný 
bol až do roku 1945, zrejme aj preto sú jeho zaujímavo riešené interiéry 
také zachované. Potom, napriek nepriaznivému počasiu, nasledovala 
prehliadka zoo, v ktorej sme videli veľa zaujímavého: voliéry s vtáctvom 
z celého sveta, obory so zvieratami rozdelené podľa jednotlivých sveta-
dielov. Bolo sa na čo pozerať, čo obdivovať.
 Našou ďalšou zastávkou bolo kúpeľné mesto Luhačovice. Pobudli 
sme na kolonáde, pozreli sme si aj obchodnú časť a potom sme vyrazili 
na cestu domov.
 Za krásne chvíle ďakujeme starostovi Nového Mesta Ing. Richardovi 
Frimmelovi, pracovníkom miestneho úradu JUDr. Dušanovi Jahelkovi
a Mgr. Gabriele Štempelovej, samospráve nášho klubu na čele s vedú-
cou Jolanou Zvarovou, ako aj CK Viera tour a ochotnému vodičovi.

Vojtech Námesný

Naša najvzácnejšia cvičenka
Klub dôchodcov na Sibírskej ulici má už od roku 2001 telovýchovný 
krúžok. Síce v stiesnených podmienkach, ale predsa. Raz týždenne sa 
ozýva z prehrávača pomalý, usmerňujúci hlas cvičiteľky sprevádzaný 
ukážkou cvikov prispôsobených veku, fyzickej zdatnosti po úrazoch, 
pri chorobe. Cvičenie je dobrovoľné. Niektorý cvik si cvičenka môže 
prispôsobiť, skrátiť podľa momentálnej disponovanosti. 
Najväčšie potešenie z pohybu nám dodáva pani Jozefína Debnáriková, 
narodená v roku 1919. Je kmeňovou členkou krúžku. Táto deväťdesiat-
ročná pani miluje hudbu, spev, má zmysel pre rytmus. Svojím typic-
kým humorom a láskavosťou je príkladom húževnatosti, nepoddajnosti 
telesným a iným životným ťažkostiam. Nech nám svojím príkladným 
životom ešte dlho slúži ako vzor!

Vlasta Kováčová

Kramárska liga: čierny deň favoritov
Zápasmi play-off ukončili v piatok 9. októbra VII. Ročník kramárskej ligy 
v minifutbale. Po viacerých týždňoch babieho leta prvý zamračený deň 
bol aj čiernym dňom favoritov.
V prvom semifinálovom zápase sa víťazi dlhodobej časti súťaže – Ká-
moši, oslabení o najlepšieho strelca Kramárskej ligy Juraja Reháčka, 
dlho trápili so štvrtým družstvom N. P. a vyhrali nad ním až po jedenást-
kovom rozstrele.
Druhé semifinále prinieslo prekvapujúco hladké víťazstvo družstvu Ako-
ináč, keď Včeličky mali až príliš veľké diery v obrane.
V zápase o tretie miesto chlapci z Kramárov, družstvo N. P., si po nad-
šenom výkone vybojovalo bronz a odsunulo tak Včeličky z Petržalky 
až na nepopulárnu štvrtú pozíciu. Za pozornosť stojí skutočnosť, že 
Včeličky viedli už 4:0, potom však N. P. nadelili Petržalčanom čistého 
„tenisového kanára“.
Finálový súboj priniesol urputný boj až do poslednej sekundy stretnu-
tia. Na jediný gól Kramárčanov z družstva Akoináč nedokázali chlapci 
z Tehelného poľa odpovedať, a tak Pohár starostu MČ Bratislava-Nové 
Mesto zostal v roku 2009 zásluhou družstva Akoináč na Kramároch.
O jeho víťazstvo sa zaslúžili kapitán družstva Michal Hrubý, Pavol Hey-
der, Martin a Marek Onderkovci a Igor Potančok.

Výsledky:
Kámoši – N. P. 1:1 (0:1), na jedenástky 2:0. Góly: Gregor, resp. H. Tóth, 
penalty premenili Strieš a Černil.
Akoináč – Včeličky 6:3 (2:2). Góly víťazov dali Hrubý 2, Heyder, Marek a 
Martin Onderkovci a Potančok po 1, za porazených Pecko 2 a Hrica 1.
O 3. miesto: Včeličky – N. P. 4:6 (4:1). Góly Včeličiek dali Pecko a Hrica 
po 2, za N. P. Vass, Tóth a Matula po 2.
Finále: Akoináč – Kámoši 1:0 (1:0). Víťazný gól strelil Martin Onderko.

Všetky zápasy mali dôstojný, slušný priebeh, rozhodca Martin Abrman 
(Bratislavský futbalový zväz) nevytiahol ani jednu kartu. Pohár starostu 
MČ Bratislava-Nové mesto prevzal z rúk Mgr. Valérie Reháčkovej ka-
pitán víťazného celku Akoináč Michal Hrubý. Prvé tri družstvá získali
tiež osobitnú odmenu – novú futbalovú loptu. Za najlepších strelcov 
vyhlásili a sošky futbalistov získali Juraj Reháček (Kámoši) so 17 pres-
nými zásahmi, Martin Vass (N. P.) a Milan Pecko (Včeličky skončili
na 2. a 3. mieste), obaja s 10 strelenými gólmi.

Juraj Silván

30. výročie otvorenia budovy na Pionierskej 12
Dňa 19. októbra 1979 bola slávnostne otvorená účelová budova
pre knižnicu obvodu Bratislava III s 90-tisícovým knižničným fondom. 
Sprístupnením knižnice boli položené základy pre intenzívny rozvoj 
služieb s knihou v treťom bratislavskom obvode. Činnosť knižnice sa
postupom rokov odborne zdokonaľovala a prebudovávala, až dosiahla 
súčasnú úroveň. Súbežne v priebehu rokov sa budovali pobočky kniž-
nice. Ich počet sa menil podľa využiteľnosti čitateľmi. V súčasnosti má 
knižnica tri pobočky: na Stromovej 18, Jeséniovej 51 (Koliba) a Kutu-
zovovej 15/a. Zrekonštruované priestory sú vybavené knižničným za-
riadením a výpočtovou technikou.
Za tri desaťročia sme v knižnici zaregistrovali 215 000 čitateľov, ktorí si 
vypožičali 5 861 000 kníh. Knižničné pracoviská navštívilo 1 081 830
používateľov. Pripravili sme 1277 literárnych podujatí.
Roky 1990 – 2008 boli pre knižnicu významným medzníkom. Nastúpil 
trend budovania modernej kultúrnej inštitúcie. Zaviedla sa automatizácia 
knižničných procesov a internetizácia pracovísk. Knižnica má webovú 
stránku pre deti a dospelých. Databázy kníh sprístupnila prostredníctvom 
internetu. V multimediálnej študovni sa konajú kurzy počítačovej gra-
motnosti seniorov.
Na stovky možno počítať kultúrno-vzdelávacie podujatia. V ostatných 
rokoch pribudli nové formy – súťaž o kráľa detských čitateľov, rôzne lite-
rárne, dejepisné, zemepisné, vlastivedné súťaže. Súťaž školských časo-
pisov medzi základnými školami, interaktívne čítanie s deťmi materských 
škôl, prezentácie kníh, spisovateľov a Noc v knižnici.
Bohatá bola a je knižnično-informačná a knihovnícka činnosť knižnice
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Nech naša knižnica vykročí do ďalšej tridsiatky tak, aby napĺňala humánne 
ciele vzdelanej spoločnosti.

Irena Galátová

Génius z Tajova
Večer poézie pri sviečkach, ktorý organizuje Juraj Sarvaš, sa konal
28. septembra v Dome kultúry na Stromovej ulici. Tentoraz bol večer 
venovaný dvom originálnym osobnostiam, a to vynálezcovi, kultúrnemu
dejateľovi, maliarovi a národovcovi Jozefovi Murgašovi a bardovi sloven-
skej prózy, publicistiky a esejistiky Ladislavovi Ťažkému.
Juraj Sarvaš sa zhostil svojej úlohy predstaviť život, technické vzdelanie 
a umelecké nadanie Jozefa Murgaša na výbornú. Plnú sálu Domu kultúry 
zoznámil s pohnutým osudom a údelom Jozefa Murgaša, svetového vy-
nálezcu bezdrôtovej telegrafie. V literárnom pásme spolu s ním účinkova-
li aj poslucháči FADU v Banskej Bystrici – J. Pivko, M. Šajgalík a J. Fede-
šová. Celý literárny večer o živote a tvorbe Jozefa Murgaša podfarbovala 
hudba, ktorú vyludzoval na fujare Pavel Fabík. Poetický večer spestrilo 
premietanie dokumentárneho filmu o živote Jozefa Murgaša.
Po programe nasledovala diskusia, v ktorej sa dojímavo predstavili naši 
krajania zo Spojených štátov amerických, a to manželia Bírešovci, ktorí 
sa podrobne rozhovorili o diele Jozefa Murgaša, o úcte, ktorú si získal 
pastoračnou činnosťou a tiež o jeho vynálezoch, ktoré dodnes obdi-
vujeme ako pozoruhodnosti svetovej techniky. Zmienili sa aj o tom, že 
Jozef Murgaš má vo Wilkes-Barre postavený dôstojný náhrobný kameň
a miesto jeho posledného odpočinku je predmetom obdivu a úcty Slová-
kov žijúcich v jeho blízkosti. 
Druhá časť večera bola venovaná tvorbe a celoživotnému dielu význam-
ného jubilanta slovenskej literatúry a verejného života – Ladislavovi Ťaž-
kému, ktorý sa 19. septembra dožil 85 rokov. Pozdrav jeho tvorbe zaznel 
z úst Antona Blahu. Spomenul najmä skutočnosť, že naša literatúra má
v Ladislavovi Ťažkom ojedinelého tvorcu, ktorý majstrovsky zobrazil osu-
dy ľudí počas druhej svetovej vojny v rôznych krajinách Európy. Jeho 
dielo prekračuje hranice Slovenska a radí sa medzi európskych autorov.
106. Poetický večer nezostal nič dlžný svojej tradícii, návštevníkov opäť 
obohatil a povzniesol. 

Anton Blaha
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Uznanie dlhu dlžníkom

Právnu poradňu pripravil poslanec Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

JUDr. Tomáš Korček

V praxi sa dosť často stáva, že veriteľ, ktorý požičia peniaze dlžníkovi 
po ňom požaduje vystavenie tzv. potvrdenia o uznaní dlhu. Samotné 
uznanie dlhu je upravené v § 588 Občianskeho zákonníka a znamená 
zmenu v postavení oboch strán, napriek tomu, že sa pôvodný závä-
zok (dlh) z hľadiska výšky nijako nemení. Dôvodom, prečo má veriteľ 
na takomto uznaní dlhu záujem je, že sa ním zlepšuje jeho postavenie
v prípadnom súdnom konaní proti dlžníkovi. Niekedy sa využíva aj
vtedy, ak pôvodne nedošlo k nijakému písomnému vyhotoveniu zmluvy 
o pôžičke. Čiže akési dodatočné suplovanie takejto zmluvy.

O čo ide a ako na to? Samotné uznanie dlhu je zabezpečovacím inšti-
tútom, ktorým sa síce nemení samotný dlh, ktorý má dlžník, no napriek 
tomu je to pre veriteľa výhodné. Všeobecná lehota, po uplynutí ktorej 
sa premlčí dlh, je podľa Občianskeho zákonníka 3-ročná. V prípade,
že dlžník vystaví veriteľovi písomné potvrdenie o uznaní dlhu, predlžuje 
sa až na 10 rokov, pričom táto lehota začne plynúť dňom písomné-
ho uznania dlhu. To znamená, že pôvodná premlčacia lehota sa ruší 
a nahrádza novou, 10-ročnou premlčacou lehotou. Je to lehota, keď
sa môže veriteľ obrátiť na súd pri vymáhaní dlhu. Uznanie dlhu sa musí 
z formálneho hľadiska vyhotoviť v písomnej podobe s uvedením dá-
tumu uznania, musí byť dlžníkom podpísané, musí obsahovať presné 
určenie (uznanie) dlhu čo do dôvodu (napríklad pôžička uzatvorená 
dňa...) a výšky. Uznaním dlhu sa vytvára vyvrátiteľná domnienka, že
dlh v čase uznania existoval.

Dá sa uznať aj premlčaný dlh? Áno, aj v prípade, že došlo k márnemu 
uplynutiu príslušnej premlčacej lehoty, je možné uznať aj premlčaný 

dlh. V takom prípade sa odporúča, aby písomné uznanie dlhu obsaho-
valo výslovnú zmienku o tom, že dlžník si je vedomý premlčania dlhu. 
Čiže musí byť zrejmé, že dlžník vedel o premlčaní dlhu.

Čo v súdnom konaní po uznaní dlhu? Ako už bolo povedané, veriteľ 
má 10 rokov od uznania dlhu, aby sa so svojim podaním o vymoženie 
dlhu obrátil na súd. V samotnom súdnom konaní už nemusí preuka-
zovať (dokazovať), že dlh v čase uznania existoval, čiže je vo výhodnej-
šom postavení. Dlžník sa už nemôže brániť námietkou premlčania, ak 
o premlčaní vedel. Na druhej strane sa môže brániť tým, že dlh nevzni-
kol, alebo že v čase uznania už netrval, resp. bol neplatný alebo stra-
til platnosť. Ale tieto skutočnosti musí preukázať, čiže jeho postavenie
je o to náročnejšie a nevýhodnejšie.
 Ako je vyššie naznačené, treba si na takéto uznanie dlhu dávať veľký 
pozor. Ak už má dlžník pristúpiť k uznaniu dlhu, mal by sa prinajmenšom
dohodnúť s veriteľom na výhodnejšom splátkovom kalendári, než bol 
určený pôvodne, prípadne dohodnúť sa na znížení úrokov. Neodporú-
ča sa uznanie už premlčaného dlhu, prípadne suplovanie neexistujú-
cej písomnej zmluvy o pôžičke takýmto uznaním dlhu (tu sa odporúča 
radšej dodatočne spísať zmluvu o pôžičke a nie uznávať dlh!). Vždy je 
ale lepšie podpísanie uznania dlhu konzultovať s právnikom.

Odišiel Dr. František Srnanský
Novomestská samospráva zaznamenala v uplynulých dňoch
smutnú novinu – skon Dr. Františka Srnanského, ktorý dlhé
roky doslova žil s touto mestskou časťou. Odišiel po ťažkej chorobe vo veku 
64 rokov.
 Do svojich posledných dní bol členom-odborníkom finančnej komisie no-
vomestského miestneho zastupiteľstva. Predtým dve volebné obdobia, a to
v rokoch 1994 – 1998 a v rokoch 1998 – 2002, slúžil tunajšej samospráve
a občanom ako poslanec. Mnohí si ho však pamätajú aj ako zástupcu riadite-
ľa divízie dopravy v EKO-podniku verejnoprospešných služieb, kde pred od-
chodom do dôchodku pracoval. 
   Dr. Srnanský mal vzácny dar – vedel pracovať s ľuďmi, priblížiť sa im.
V našich mysliach ostane ako čestný a obetavý človek, ktorý neľutoval námahu,
ak išlo o druhých. Česť jeho pamiatke!
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac november 2009

 2. 11.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný
  4. 11.  17.30 h Klub – cesta za poznaním
  5. 11.  16.00 h  Deň pracovníkov miestnej kultúry; pre pozvaných
  7. 11.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH KRIŽOVIANKA 
   – tradičné podujatie pri dobrej dychovke pre všet-
   ky generácie obľubujúce tento žáner
  9. 11.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný
11. 11.  17.30 h  Klub – cesta za poznaním
14. 11.   VOĽBY
16. 11.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný
18. 11.  8.30 h, 9.45 h, 11.00 h
   Niekoľko slov o džeze – vývoj, ukážky: swing,
   be-bop, west-coast
18. 11.  13.30 h  Tvorivé dielne – textilné figúrky pre potešenie aj 
   ako darček pod stromček; pre deti zo ŠD pri ZŠ
18. 11.  17.30 h  Klub – cesta za poznaním
19. 11.  16.00 h  Klub priateľov opery
21. 11.  17.00 h  Čaj o piatej s HS COLOR – tanečné podujatie
   pri populárnej hudbe 60. – 90. rokov
23. 11.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný
24. 11.  17.00 h  Bratislavský včelársky spolok – pravidelné stret-
   nutie členov a záujemcov o poradenské služby
25. 11.  10.00 h  Slávnostné uvítanie novorodencov z MČ BNM; 
   pre pozvaných
25. 11.  15.00 h  Životné jubileá; pre pozvaných
25. 11.  17.30 h  Klub – cesta za poznaním
26. 11.  19.00 h  Koncert NEZMAŘI a Miki Ryvola – ďalší z kon-
   certov 8. ročníka Folk country sála alebo koncerty 
   na vaše želanie
27. 11.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
(28. 11.)   VOĽBY
30. 11.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný

Výstavy
 3. – 15. 11. XI.  FOTOSALÓN „Jablko nepadlo ďaleko od stro-
   mu...“ – výstava mladých, na fotosúťažiach úspeš-
   ných fotografov
   Vernisáž: 3. 11. o 17.00 h
18. – 30. 11.  ASTROFOTO – výstava fotografií pri príležitosti 
   Medzinárodného roka astronómie
                   Vernisáž: 18. 11. 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
 7. 11.  8.00 h – 12.00 h
  VSZ mincí, medailí, filatelie, plagátov, odznakov, kníh, 
  gramoplatní, bankoviek, vyznamenaní, telef. kariet
21. 11.  8.00 h – 12.00 h
  VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych potrieb, želez-
  ničných, automobilových, leteckých a lodných modelov, 
  hudobných nástrojov

Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda od 16.00 h do 19.00 h a
1 hodinu pred podujatím v SK BNM, Vajnorská 21, tel.: 02/4437 3771

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/5477 1148
 http://www.skvajnorska.sk; e-mail: dkkramare@chello.sk
 7. 11. 16.00 h Rozprávka – divadelné predstavenie s Elou a Hopom; 
vhodné pre deti od 3 rokov; súťaž o Super diváka
 9. 11. 19.00 h 107. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom
11. 11. 16.30 h Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
14. 11. VOĽBY

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

Inzercia

� Domáce ošetrovanie a rehabilitácia. www.haris.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

� Rýchle pôžičky.   
 0903/758 386
 Proficredit 

18. 11.  17.00 h  Prezentácia súčasných slovenských autoriek 
   – J. Šimončíková, V. Švenková, V. Komorovská,
   V. Sabolová; v programe vystúpia: M. Zimková,
   M. Dacejová-Schloserová, M. Laiferová
21. – 22. 11. 9.00 h – 16.00 h
   Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
24. 11.  10.00 h  Rozprávkové dopoludnie – pre deti z MŠ na Re-
   víne
25. 11.  16.30 h  Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
(28. 11.)   VOĽBY

Dopravná výchova detí v predškolských a školských zariadeniach

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pokračuje aj v tomto školskom 

roku. Dňa 9. októbra na ihrisku Rešetkova-Osadná svoje vedomosti

pod odborným vedením mestskej polície ukázali deti z materskej školy 

Rešetkova a Osadná.

Foto: M. Novák
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