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Historický minikalendár – DECEMBER
 � 6. december 1774 – Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku

� 10. december – každoročné udeľovanie Nobelovej ceny za zásadný vedecký výskum, technické objavy či prínos pre ľudstvo;

všeobecne sa považuje za najprestížnejšiu dodnes udeľovanú cenu; založená bola v poslednej vôli Alfreda Nobela a udeľuje sa od roku 

1901 počas slávnostného večera, ktorý sa koná vždy v deň výročia jeho úmrtia (10. 12.)

� 21. december – Deň zimného slnovratu

� 31. december 2008 – koniec platnosti slovenskej koruny

Advent s pokojom v duši

Pokračovanie na strane 3

Desiaty november bol pre Základnú školu na ulici Za kasárňou slávnost-

ný. V tento deň dostala škola do užívania viacúčelové ihrisko postavené

z prostriedkov mestskej časti a príspevku z rezervy predsedu vlády. 

Pásku na ňom prestrihli (zľava) premiér Robert Fico a starosta Richard 

Frimmel v súčinnosti s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja

Vladimírom Bajanom.         Foto: Miloš Novák 

� Nové Mesto je na zimu pripravené

� Z rokovania Regionálneho združenia mestských častí

� Pracovníci miestnej kultúry oslávili svoj deň

Ako sme volili
 V Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja budú v novom 
volebnom období traja Novomešťania – poslanci miestneho zastupiteľ-
stva Rudolf Kusý a Ružena Apalovičová a starosta mestskej časti Ri-
chard Frimmel. Rozhodli o tom voliči v prvom kole regionálnych volieb, 
ktoré sa konalo 14. novembra.
 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto predstavovala v týchto voľbách 
samostatný volebný obvod, v ktorom sa do 44-členného krajského za-
stupiteľstva volili traja poslanci. V prvom kole bolo v zoznamoch zapí-
saných 34 528 voličov, z ktorých sa na voľbách zúčastnilo 8276. Tí v prí-
pade voľby poslancov odovzdali 8120 platných hlasov a v prípade voľby 
predsedu samosprávneho kraja 8062 platných hlasov. Celková účasť
na prvom kole volieb v Novom Meste predstavuje 23,97 percenta. Voleb-
ná účasť v celom Bratislavskom kraji však dosiahla len 19,46 percenta, 
čo je najmenej zo všetkých krajov.
 Bratislavský samosprávny kraj je jedným zo štyroch, v ktorom sa ne-
podarilo hneď v prvom kole zvoliť jeho predsedu. Do druhého kola urče-
ného na 28. novembra postúpili Pavol Frešo a Vladimír Bajan. Rozuzle-
nie ich volebného súboja sa odohrávalo v čase výroby nášho mesač-
níka.

(ak)

Viacúčelové ihrisko poslúži i verejnosti
 Otvorenie viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy s Materskou 
školou na ulici Za kasárňou, odkladané pre nepriazeň počasia, sa
10. novembra napokon stalo skutočnosťou. A to napriek nepríjemnému 
vetru a dažďu, ktorý akoby zázrakom ustal, keď sa schyľovalo k sláv-
nostnému odovzdaniu ihriska do užívania.

Žijeme rýchlo a hekticky, rýchlejšie a hektickej-
šie, ako by sme si často želali. V lavíne udalostí
si odrazu len uvedomíme, že za nami je ďalší 
týždeň, mesiac a rok sa šialeným tempom blíži
k svojmu záveru.
 Čas je však relatívny pojem. Dakedy aj okamih 
sa môže zdať večnosťou, inokedy hodiny letia 
ako minúty. Záleží to od toho, čo robíme, v akej 

situácii sa nachádzame. Napriek tomu sa žiada pripomenúť vý-
rok známeho maďarského básnika, prozaika, dramatika a esejistu
Gyulu Illyésa: Nejde o to, aby čas bol mojím pánom, ale o to, aby 
ja som bol pánom času.
 Myšlienka výraznej postavy maďarskej literatúry 20. storočia je
mimoriadne aktuálna v čase Adventu, do ktorého sme práve vstú-
pili. Toto štvortýždňové obdobie pred slávením Vianoc je predo-
všetkým časom duchovnej prípravy na najkrajšie sviatky roka. Po-
jem advent totiž pochádza z latinského slova adventus a znamená 
príchod. Čakanie na príchod Vianoc symbolizujú aj adventné vence 
so štyrmi sviečkami, ktoré sa zapaľujú postupne každú adventnú 
nedeľu. Pripomeňme si, že adventné vence si ľudia zapaľujú už 
takmer 150 rokov. Inšpirovali sa nápadom hamburského duchov-
ného Johanna Wichlerna, ktorý si v roku 1860 zavesil vo svojom 
dome na strop čečinový veniec s 24 sviečkami, po jednej na každý 
adventný deň.
 Adventný čas sa má prežívať v pokoji, rozjímaní. Nuž pokúsme
sa vystúpiť z každodenného kolotoča, v ktorom často nenachá-
dzame čas ani na drobné radosti na obšťastnenie seba a svojich 
najbližších. Nedovoľme, aby nás sedem dní v týždni pohlcovali len 
samé povinnosti, akokoľvek sa zdajú dôležité. Lebo v konečnom 
dôsledku zistíme, že tie najväčšie hodnoty, ktoré sú skutočným 
zmyslom ľudského bytia, nám akosi unikajú.
 Obdobie Adventu v našej mestskej časti býva bohaté na rôzne 
podujatia. Tradičné sú mikulášske a vianočné besiedky v školách, 
posedenia v kluboch dôchodcov, koncerty v Dome kultúry Kramá-
re a v Stredisku kultúry na Vajnorskej, kde zvyčajne nechýba ani 
mikulášska tanečná zábava. To všetko sú príležitosti, ktoré umož-
ňujú aspoň na chvíľu vymaniť sa z bežného stereotypu, prehodiť 
pomyselnú výhybku, uvoľniť sa i zamyslieť sa nad tým, čo dôle-
žité sme v živote zmeškali a čo máme šancu s pokojom v duši 
dobehnúť. Lebo Advent je nielen o čakaní na príchod Vianoc. Je 
predovšetkým o nás samých. O zamyslení sa nad tým, kto sme, 
ako a prečo žijeme, o prehodnocovaní našich skutkov, vzťahov,

o vnímaní svojich blízkych, bezprostred-
ného i vzdialenejšieho okolia. Je o tom, 
na čo pri divokom cvale času často 
zabúdame. Nuž teda, pokúsme sa pri-
tiahnuť mu opraty a poddať sa tomu, čo 
neodmysliteľne patrí k typickej predvia-
nočnej atmosfére.

Richard Frimmel
starosta
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Nové Mesto je na zimu pripravené
 Sneh či poľadovica by pre novomestskú zimnú službu nemali byť 
žiadnym problémom. Potvrdila to prehliadka jej pripravenosti, ktorá 
sa 30. októbra konala na pôde EKO-podniku verejnoprospešných
služieb (EKO VPS).
 Údržba komunikácií v zimnom období je v Novom Meste obzvlášť 
náročná, konštatoval starosta mestskej časti Richard Frimmel, ktorý 
je zároveň náčelníkom Štábu zimnej služby. Oproti iným mestským 
častiam ju sťažuje skutočnosť, že veľká časť územia je v kopcovitom 
teréne a v niektorých lokalitách, najmä na Kolibe, je množstvo strmých 
a úzkych uličiek neprístupných pre techniku, ktorá sa používa na zim-
nú údržbu.
 Nové Mesto má spracovaný operačný plán zimnej údržby ciest
III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev
na zimné obdobie 2009/2010. Pre jej operatívne a hospodárne ria-
denie má územie rozdelené na päť rajónov. V operačnom pláne sa 
uvádza, ktoré miestne komunikácie sa udržiavajú prednostne, ktoré
v druhom slede, tento plán obsahuje zoznam udržiavaných peších 
komunikácií a parkovísk, zoznam schodov, lávok, verejných priestran-
stiev a peších komunikácií udržiavaných ručne strediskom údržby 
zelene, ako aj zoznam komunikácií nezaradených do zimnej údrž-
by z technických dôvodov. Pri posledne menovaných komuniká-
ciách ide predovšetkým o slepé, krátke alebo úzke ulice, ktorých stav
bráni vjazdu mechanizmov. Pritom v niektorých prípadoch nemusí
ísť o celú ulicu, ale len jej časť.
 Vzhľadom na kopcovitý terén v Novom Meste v zimnom období
najväčšie problémy spôsobuje poľadovica. V takomte teréne sa preto 
na cestách III. triedy zriaďujú samoobslužné skládky zmesi kamennej 
drviny a škvary. Cesty pokryté ľadom sa však budú aj soliť. Ako in-
formoval riaditeľ EKO VPS Viliam Žákovič, podnik má zatiaľ objedna-
ných 100 ton soli, v prípade potreby objedná ďalšiu. V predchádza-
júcej zimnej sezóne sa v Novom Meste spotrebovalo až 450 ton soli.
 Čistenie komunikácií v zimnom období často komplikujú nespráv-
ne zaparkované vozidlá. Miestna samospráva preto mieni vyzvať lis-
tom občanov v kritických lokalitách, ako je Ľudová štvrť, na elimináciu 
tohto javu.
 Z prvého zasadnutia Štábu zimnej služby vyplynulo viacero úloh. 
Okrem iného aktualizácia zoznamu neudržiavaných komunikácií, za-
bezpečenie príslušného dopravného značenia na nich, ako aj zabez-
pečenie rozvozu posypového materiálu do tzv. soľných hniezd. Mest-
ská polícia dostala pokyn, že porušenie všeobecne záväzného na-
riadenia o dodržiavaní poriadku a čistoty v mestskej časti má v zim-
nom období riešiť sankciami, a nie pohovorom.

(ak)

   Novomestských seniorov pozdravil aj premiér
 Slávnostným koncertom pre seniorov vyvrcholila v Novom Mes-
te séria podujatí zorganizovaných v rámci Mesiaca úcty k starším. 
Koncert sa konal z iniciatívy starostu Richarda Frimmela 28. októbra
v Stredisku kultúry na Vajnorskej ul. a pozvanie naň prijalo 270 dám
a pánov zo všetkých ôsmich klubov dôchodcov.
 Medzi prítomnými starosta s potešením privítal vzácnych hostí – 
premiéra vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, podpredsedu Ná-
rodnej rady SR Tibora Cabaja, predsedu Bratislavského samospráv-
neho kraja Vladimíra Bajana, štátneho tajomníka Ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja SR Martina Glváča a predstaviteľa Kance-
lárie metropolitu Bratislavskej arcidiecézy Tibora Hajdu.
 Premiér zavítal medzi seniorov, pretože, ako povedal, svoje stretnu-
tie s nimi považuje za dôležité a potrebné. Predovšetkým preto, aby 
sa im poďakoval za spôsob, akým sa stavajú k veciam verejným. 
Okrem iného aj za spôsob, akým prijali zavedenie eura. „Euro nám 
zhodnotilo vklady, je to obrovská výhoda pre nás, pre Slovensko
do budúcnosti, či už ide o investície alebo ďalší rozvoj tohto štátu,“ 
konštatoval.

Premiér Robert Fico (prvý sprava) poďakoval seniorom za ich pozitívny 

postoj k veciam verejným.
Pokračovanie na strane 3

Potrebná je novela zákona o hlavnom meste
 Zákon o hlavnom meste Slovenska Bratislave nutne potrebuje 
aspoň malú novelu v súvislosti s prevodom majetku mesta do vlast-
níctva mestských častí. Zhodli sa na tom starostovia na zasadnutí 
Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Brati-
slavy, ktoré sa konalo 20. novembra.
 Podstatou malej novely by bolo doplnenie, že ide o bezodplat-
ný prevod majetku. A to takého, ktorý mestské časti nevyhnutne 
potrebujú na výkon svojich funkcií, napríklad ako zriaďovatelia
základných či materských škôl. Problém s prevodom skompliko-
vala novela zákona o majetku obcí, známa ako Žitňanskej novela. 
Tá totiž neberie do úvahy špecifiká hlavného mesta, kde sú dve 
úrovne miestnej samosprávy, pričom majetok pri prevode z jednej 
úrovne na druhú zostáva vždy majetkom obce. Regionálne zdru-
ženie poverilo starostu mestskej časti Rača a poslanca Národnej 
rady SR Jána Zvonára, aby na parlamentnej pôde konzultoval mož-
nosti prijatia takejto novely ešte v tomto volebnom období.
 Pre mestské časti je dôležité, aby budovy škôl, kultúrnych či 
iných zariadení, ktoré slúžia na výkon ich samosprávnych funkcií, 
dostali do svojho vlastníctva. Predovšetkým preto, že mnohé z nich 
si vyžadujú finančne náročné opravy, obce však v zmysle záko-
na môžu investovať len do svojho vlastného majetku. Vzhľadom
na špecifickosť situácie v Bratislave predseda regionálneho zdru-
ženia, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frim-
mel požiadal o stanovisko aj Ministerstvo financií SR, ale odpoveď 
zatiaľ nedostal.
 Starostovia hovorili tiež o dodatku k štatútu mesta, o ktorom mest-
ské zastupiteľstvo rokovalo 19. novembra. Kriticky poukázali na to, 
že niektoré ich požiadavky zastupiteľstvo napriek prísľubom neak-
ceptovalo. Na druhej strane kvitovali, že v rámci rozpočtového ur-
čenia príjmov mesta a mestských častí na rok 2010 a ďalšie roky sa 
podarilo presadiť princíp solidarity štyroch veľkých mestských častí 
voči siedmim malým mestským častiam vyjadrený percentuálne,
a nie konkrétnymi sumami. Podstatou tohto princípu je, že veľké 
časti prispejú malým sumou nie menšou ako 3 percentá z finanč-
ného balíka, ktorý by mali dostať po prerozdelení peňazí medzi 
mesto a mestské časti.
 Na zasadnutí združenia sa zúčastnili aj predstavitelia Inštitútu
pre dobre spravovanú spoločnosť. Prezentovali na ňom projekt 
webového systému, ktorý občanom v jednotlivých mestských čas-
tiach ponúka priestor na nahlásenie problémov a zároveň i priestor 
na diskusiu o ich riešení. Starostovia súhlasili so zavedením také-
hoto systému s podmienkou, že bude prepojený aj s magistrátom 
mesta. Svoju požiadavku vysvetlili tým, že občania nerozlišujú,
za čo je zodpovedná mestská časť a za čo mesto a v rámci uve-
deného systému by dostali informácie aj v tomto smere.

Alžbeta Klesnilová
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 V prítomnosti žiakov školy, ich učiteľov, poslancov novomestského 
miestneho zastupiteľstva, pracovníkov miestneho úradu a hostí pás-
ku slávnostne prestrihol starosta Richard Frimmel spolu s premiérom 
Slovenskej republiky Robertom Ficom, ktorý podporuje výstavbu ta-
kýchto ihrísk po celom Slovensku. Náklady na vybudovanie novootvo-
reného ihriska predstavujú 98,6 tisíca eur. Z nich viac ako 39,8 tisíca 
eur tvorí dotácia z rezervy predsedu vlády, zvyšok zaplatila mestská 
časť z vlastných zdrojov. 
 Na ihrisku s umelým trávnikom a večerným osvetlením sú osade-
né futbalové brány, vybavenie pre volejbal, využiť ho možno aj na iné
športy. Športovo založení občania istotne vítajú, že poslúži nielen
žiakom školy, ale aj verejnosti.
 Starosta Richard Frimmel v slávnostnom príhovore netajil dobrý po-
cit z toho, že takéto ihrisko sa podarilo otvoriť práve v škole na ulici
Za kasárňou, ktorú pokladá za vlajkovú loď novomestských škôl. 
Ocenil prístup premiéra a vlády k vybudovaniu ihrísk, ktorých výstav-
bu pokladá zároveň za dobrý program boja proti alkoholu a drogám.
Premiér Robert Fico vyjadril nádej, že aj na tomto ihrisku sa podarí
objaviť ďalšie športové talenty. Ako povedal, na Slovensku sa za po-
moci vlády postavilo už vyše 400 ihrísk a do júna 2010 ich má byť 623.
 Slávnostný výkop patril premiérovi, úloha brankára pripadla pod-
predsedovi vlády a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Na otvorení 
ihriska bol prítomný aj splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport 
Dušan Galis, štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Martin Glváč, poslanec NR SR a starosta mestskej časti Bra-
tislava-Rača Ján Zvonár a predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Vladimír Bajan.
 Novootvorené ihrisko je v bratislavskom Novom Meste už štvrté,
na ktorého výstavbu bola použitá dotácia z rezervy predsedu vlády. 
Prvé dve sú v školských areáloch na Kalinčiakovej a Jeséniovej ulici, 
tretie je v areáli jazera Kuchajda.

Alžbeta Klesnilová

Viacúčelové ihrisko poslúži i verejnosti
Dokončenie zo strany 1

Žiaci obdaro-

vali hostí trič-

kami s logom 

školy.

O koncert bol medzi novomestskými dôchodcami veľký záujem. Na-

svedčuje tomu pohľad do plnej sály.       Foto: Miloš Novák

Futbaloví nadšenci si vyskúšali ihrisko hneď po jeho otvorení. 

Foto: Miloš Novák

Dokončenie zo strany 2

Zároveň využil príležitosť, aby seniorom poďakoval za ich celoživotnú 
prácu, a to aj v období do roku 1989. Ubezpečil ich, že nikdy ne-
hľadel na toto obdobie ako na nejakú čiernu dieru. „Vy ste poctivo 
robili, vytvárali ste obrovské hodnoty, o ktoré sa dnes opiera celá 
Slovenská republika. Preto vždy budem pred vami dávať dolu klobúk
za to, čo ste pre tento štát urobili,“ povedal.
 Na koncerte vládla skvelá nálada. Napokon ako vždy, keď Novo-
mešťanom hrá a spieva populárny český skladateľ Jiří Zmožek.
Na pódium si ako spoluúčinkujúcich pozval svoju manželku Marcelu 
a kolegu Igora Mamojku. Spolu uvili krásnu kyticu z nesmrteľných 
Zmožkových hitov preslávených Karlom Gottom, Mariou Rottrovou, 
Hanou Zagorovou a ďalšími spevákmi, ktoré dokážu osloviť všetky 
generácie. 

Alžbeta Klesnilová

 Novomestských seniorov pozdravil aj premiér Skvelé okamihy s radošincami
 Na novú trpkú komédiu z pera Stanislava Štepku Mám okno sa
krátko po jej premiére húfne vybrali aj Novomešťania. V utorok
10. novembra vďaka miestnej samospráve okupovali hľadisko Rado-
šinského naivného divadla dokonca dvakrát. Podvečer si doň zasadli 
členovia klubov dôchodcov, večer pracovníci miestneho úradu, v ra-
doch divákov však nechýbal ani starosta Richard Frimmel, poslanci, 
ako aj hostia samosprávy.
 Hra Mám okno je kritickým pohľadom do rodiny, v ktorej žijú spolu
tri generácie. Alebo, lepšie povedané, vedľa seba. Lebo každá z nich 
žije viac-menej vo vlastnom svete s minimom pochopenia pre toho 
druhého, ak vôbec o nejakom pochopení možno hovoriť. Absencia 

Starosta Richard Frimmel (zľava) bol potešený, že pozvanie do diva-

dla prijali nielen členovia klubov dôchodcov, ale aj viaceré významné

osobnosti politického a verejného života.
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ÁNO po šesťdesiatich rokoch
 Šesťdesiat rokov kráčajú po spoločnej ceste životom Novomešťania 
Pavel a Anna Hložkovci. Keď si 29. októbra 1949 v Moravskom Lies-
kovom povedali svoje ÁNO, nemohli vedieť, čo všetko ich na nej čaká. 
Verili však, že láska blčiaca v ich srdciach a vzájomná dôvera im po-
môžu prekonať aj tie najkrušnejšie chvíle. Nehynúca láska ich v sobotu 
7. novembra priviedla do novomestskej sobášnej siene, aby potvrdili 
svoj sľub daný pred 60 rokmi.
 Diamantová svadba sa konala v úzkom rodinnom kruhu. Na obrade 
v sobášnej sieni boli prítomní synovia Peter a Vladislav s manželkami 
Vierou a Ľudmilou a štyria vnuci – Peter, Adam, Vladislav a Martin.

Skvelé okamihy s radošincami
Dokončenie zo strany 3

empatie a komunikácie dáva vyrásť bariéram obludných rozmerov, 
aké sa len ťažko prekonávajú. No najväčšou tragédiou je, že sa to 
deje v rodine, ktorá predovšetkým by mala byť oporou – v dobrom 
i zlom.
 Typicky štepkovská komédia v réžii Ondreja Spišáka, ktorej ústred-
nú postavu otca stvárnil samotný autor, priaznivcov radošincov ani 
tentoraz nesklamala. Rovnako ako predstavenie To najlepšie z RND, 
ktoré Novomešťania videli 21. októbra. Pod týmto titulom radošinci 
uvádzajú divadelno-hudobno-filmovú koláž najúspešnejších scén a 
piesní, ktoré vznikli počas 45-ročnej existencie divadla. Na predsta-
vení bol prítomní aj predseda Národnej rady SR Pavol Paška, metro-
polita Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský a ďalší hostia.

(ak)

Úspech mal nielen najnovší titul Mám okno, ale aj koláž nazvaná To naj-

lepšie z RND. Odmenou pre hercov okrem nadšeného potlesku boli aj 

krásne kytice.         Foto: Miloš Novák

Obrad v sobášnej sieni zavŕšili manželia Hložkovci prípitkom na zdravie, 

šťastie a lásku.            Foto: M. Novák

Pracovníci miestnej kultúry oslávili svoj deň
 Pre mnohých Novomešťanov, ale aj ľudí z iných mestských častí je 
úplne samozrejmé, že chodia do rôznych kurzov, na koncerty, výstavy 
či zatancovať si do Strediska kultúry na Vajnorskú ulicu, resp. na vy-
chýrené poetické večery a iné podujatia do Domu kultúry Kramáre. 
Rovnako samozrejme vnímajú stále kvalitnejšie a modernejšie služby 
novomestskej knižnice, ktorá navyše úzko spolupracuje so školami 
a klubmi dôchodcov. Jednoducho, miestna kultúra sa dostala ľuďom 
hlboko pod kožu a zásluhu na tom majú ľudia, ktorí v nej pracovali a 
pracujú. Jedným i druhým poďakoval starosta mestskej časti Richard 
Frimmel na oslave, ktorá sa konala v Stredisku kultúry 5. novembra
pri príležitosti Dňa pracovníkov miestnej kultúry.
 „Vaša práca nie je ľahká,“ prihovoril sa oslavujúcim starosta. „Mnohí
z vás sú v práci aj po večeroch a cez víkendy, keď iní si užívajú voľno. 
No cítiť z nej lásku ku kultúre, blízky vzťah k tomu, čo robíte.“
 Starosta využil toto podujatie na ocenenie dobrej práce jednotlivcov
i jedného kolektívu. Ďakovné listy pri príležitosti 20-ročného pracov-
ného jubilea si prevzali Daniela Bišťanová a Alena Štokingerová. Prvá
z nich je manažérkou Strediska kultúry pre kurzovú, krúžkovú a vzde-
lávaciu činnosť, druhá pracuje na oddelení propagácie a tlače ako gra-
fička. Trojicu pracovných jubilantov uzatvára vedúci ekonomického
oddelenia Michal Beneš, ktorý v Stredisku kultúry pracuje 10 rokov.
Pamätný list udelil starosta kolektívu Knižnice Bratislava-Nové Mesto
pri príležitosti 30. výročia otvorenia Knižnice na Pionierskej ul. za kva-
litné poskytovanie vedomostných, kultúrnych a informačných služieb 
obyvateľom. Za celý kolektív ho prevzala riaditeľka knižnice Irena Ga-
látová. Starosta ocenil i doterajšiu prácu jubilanta Ondreja Chudíka, 
prevádzkara DK Kramáre, ktorý sa v tomto roku zaradil medzi šesťde-
siatnikov.
 Napriek nesporným úspechom riaditeľka Strediska kultúry Margita 
Krajačová konštatovala: „Rok 2009 bol pre nás náročný. Museli sme
sa popasovať so zatekaním vody, mali sme problémy s vykurovaním,
ale za pomoci miestneho úradu sa nám ich podarilo vyriešiť.“ Nemálo 
starostí bolo aj so zasklením galérie, ale výsledok stojí za to. Predo-
všetkým – Stredisko kultúry získalo väčší a dôstojnejší výstavný priestor.
 Medzi pracovníkov miestnej kultúry prišli v rámci osláv ich sviatku aj 
poslanci – Dagmar Arvayová, Silvia Ciuttiová a Ján Reháček. Dobrú 
náladu pomohli rozvíriť známe speváčky Gréta Švercelová a Nora Bla-
hová. Všetci si užívali svoj deň plnými dúškami.

Alžbeta Klesnilová

Ocenená grafička Alena Šokingerová (sprava) a manažérka vzdelávania 

Daniela Bišťanová

Pamätný list z rúk 

starostu Richarda 

Frimmela prevzala 

za kolektív Knižni-

ce BNM riaditeľka 

knižnice Irena Ga-

látová.

Foto: M. Novák  
Pokračovanie na strane 5
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 „Manželstvo je ako loď bez kompasu, ktorú nie každý dokáže viesť, 
ale vy ste dokázali,“ prihovoril sa jubilujúcim manželom sobášiaci, po-
slanec novomestského miestneho zastupiteľstva Ján Reháček. Oce-
nil, že spoločný život tejto dvojice je pretkaný úctou, toleranciou, že 
bolo a je v ňom veľa spoločných menovateľov a jedným z nich bola
aj práca. Vyše 30 rokov pracovali manželia Hložkovci v podniku miest-
neho hospodárstva Obnova, čo dodnes pripomínajú vzácne ocene-
nia ich práce. Pani Anna pri príležitosti odchodu do dôchodku dostala
od prezidenta vtedajšieho Československa Medailu za obetavú prá-
cu a pánu Pavlovi po 30 odrobených rokoch udelili Pamätnú medailu 
mesta Bratislavy za záslužnú prácu.
 Keď sa manželia zapisovali do Pamätnej knihy mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto, sobášnou sieňou sa niesla hudba a slová lásky
zo skladateľského pera Gejzu Dusíka. Sila vzácneho okamihu vyčarila 
na tvárach úsmev, ale do očí vháňala slzy. Neubránil sa im ani star-
ší syn Peter, ktorého sme sa opýtali, čo si na svojich rodičoch cení 
najviac. „Predovšetkým lásku, ktorú nám dali, a starostlivosť. Venovali
sa nám maximálne,“ povedal s dojatím v hlase.
 Manželia Hložkovci sú už osemdesiatnici, ale obaja sú v dobrej 
kondícii – psychickej i fyzickej. „V Juri máme záhradku a to nás drží
pri živote,“ prezradil pán Hložka. Želáme im, aby si ju užívali ešte dlho 
a v dobrom zdraví. Predovšetkým dobré zdravie im do ďalších rokov 
želajú aj ich najbližší.

Alžbeta Klesnilová

Poetický pozdrav z Berlína
Taký bol názov 108. Poetického večera pri sviečkach, ktorý sa konal 
9. novembra 2009. Protagonista poetických večerov Juraj Sarvaš 
preniesol do Domu kultúry na Stromovej program, s ktorým hosťoval
v Slovenskom inštitúte v Berlíne. Ohlas v zahraničí bol vynikajúci. Ešte 
dlho po programe nikto neodišiel, dlho do noci sa debatovalo a spie-
valo. V priamom telefonickom spojení to potvrdil riaditeľ Slovenského 
inštitútu v Berlíne.
Podobne reagovali aj stáli návštevníci poetických večerov na Stro-
movej, medzi ktorými sme privítali hostí: starostu MČ BNM Richarda
Frimmela s manželkou, poslankyňu NR SR Katarínu Tóthovú, verej-
ného ochrancu práv Pavla Kandráča, prednostku Okresného úradu
v Galante pani Pilarikovú a poslancov miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto.
Juraj Sarvaš zarecitoval nezabudnuteľné verše slovenskej literatúry 
– verše Sládkoviča, Chalupku, Smreka, Válka. Zaspomínal na kolegov 
– pánov hercov Zvaríka, Pántika, Dočolomanského. Zazneli aj piesne
a verše o víne. Prekrásny zážitok sme mali zo spevu Angely Vargi-
covej, ako aj z hry na fujaru, pastiersku píšťalu či akordeón v podaní 
Mariána Veselského.
Slovenská poézia a pieseň si podmanili srdcia Nemcov v Berlíne rov-
nako, ako na 108. Poetickom večere na Stromovej.
Už sa tešíme na vianočný poetický večer.

Margita Krajačová

Medzi účastníkmi 

Poetického veče-

ra boli aj (zľava) 

ombudsman Pa-

vel Kandráč, prednostka Okresného úradu v Galante Anna Piláriková, 

poslankyňa NR SR Katarína Tóthová a novomestský starosta Richard

Frimmel s manželkou Alicou.

Foto: Miloš Novák

XI. FOTOSALÓN
Mesiac november sme si už tradične pripomenuli aj ako mesiac foto-
grafie, a to zvýšeným počtom fotografických výstav.
V galérii Strediska kultúry BNM na Vajnorskej 21 sa v rámci XI. Foto-
salónu  prezentovali úspešní členovia kolektívov fotoklubov a fotovi-
deoklubov, ako aj talentovaní a úspešní jednotlivci z Bratislavy. Tento 
rok vystavovali aj mladí fotografi, ktorí vyrástli v rodinách, kde aspoň 
jeden z rodičov, starých rodičov či blízkych príbuzných sa aktívne za-
oberá alebo zaoberal nejakou umeleckou činnosťou. Vystavovali teda 
fotografi vo veku 7 až 31 rokov, ktorí, ako to jablko, čo nespadlo ďa-
leko od stromu, pokračujú v rodinnej umeleckej tradícii, alebo sú ňou 
tvorivo ovplyvnení.
Objektmi ich fotografických záujmov boli rôzne témy, zážitky, postrehy 
a pocity z rôznych životných situácií v prostredí rodiny, práce, oddy-
chu. 
Väčšina vystavujúcich autorov sa úspešne zúčastnila rôznych foto-
grafických súťaží u nás aj v zahraničí. V tomto roku to boli napríklad 
súťaže: 4. ročník Ekológia v objektíve, AMFO 2009, REF 2009 – Ruži-
novská ekologická fotografia a ďalšie.
Výstavný priestor zaplnili svojimi fotografiami piati individuálne tvoria-
ci fotografi – Lívia Štokingerová (22 r.), Veronika Vanáková (27 r.), Ján
Dózsa ml. (31 r.), Juraj Dózsa (31 r.), Michal Veselský (29 r.) a se-
demnásti členovia Fotoklubu Koliba – ZŠ Jeséniova, Fotovideoklubu 
– Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Teplická 7, ako
i Fotoklubu Severka.
Fotosalón je známy vysokou umeleckou aj technickou úrovňou a
vzájomnou konfrontáciou vystavených fotografií z viacerých pohľadov. 
XI. Fotosalón zostal verný tejto tradícii.
Všetkým autorom želáme spokojných návštevníkov a záujemcov o ich 
fotografickú tvorbu. Nech vždy nájdu tú správnu motiváciu a dobrú 
techniku na ďalšiu kreatívnu aktivitu a už tradične DOBRÉ SVETLO!

J. Dózsová

10-ročný vystavujúci Marian Valovič so svojimi rodičmi

Aj silné autá majú po chlebe
 Ak ešte donedávna nedisciplinovaní vodiči silných vozidiel s veľ-
kými kolesami parkovali, kde sa im zapáčilo, lebo na kolesá ich
áut nebolo možné nasadiť bežné imobilizéry všeobecne známe 
pod pojmom papuče, teraz sa im to nemusí vyplatiť. Zásadný krok 
k tomu urobila samospráva bratislavského Nového Mesta, keď 
dala vyrobiť osem imobilizérov na takéto vozidlá. Mestskej polícii 
ich dala do užívania v prvej polovici novembra. Výroba imobili-
zérov vyšla mestskú časť na bezmála 2000 eur.

(ak)
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
� Starnutie je proces, v ktorom sa z budúcnosti 

 stáva prítomnosť a z prítomnosti minulosť.

� Človek si nájde čas na človeka až vtedy, 

 keď niečo od neho potrebuje.

� Najviac horí čas hasiacemu požiarnikovi.

� Podaktorí odpočívajú v pokoji už zaživa.

� Po zimnom odpočinku dobre padne jarná

 únava.

� Niektoré posudky pripomínajú pohrebné 

 reči. O nedostatkoch sa taktne pomlčí.

� Zo slov uznania a vďaky ešte nikto nezbohatol.

IDE O ZDRAVIE!
Telesná výchova a šport je na všetkých typoch škôl nezastupiteľ-
ný prostriedok zabezpečenia harmonického a zdravého vývinu detí
a mládeže, vrátane detí zdravotne oslabených.

„Chýba systém, východiská, finančné prostriedky. Je málo hodín povin-
nej telesnej výchovy, uvedomme si, že ide o zdravie a život mladej gene-
rácie“ – aj tieto vety zneli nástojčivo z úst viacerých účastníkov Národnej 
konferencie o školskom športe, ktorá sa konala 5. – 6. novembra 
2009 na Štrbskom plese pod záštitou podpredsedu vlády a ministra 
školstva SR Jána Mikolaja. Hlavnou témou bol „Slovenský školský 
šport: podmienky – prognózy – rozvoj“ v troch okruhoch: telesná a 
športová výchova na základných a stredných školách, na vysokých ško-
lách a centrá olympijskej prípravy a športovo talentovaná mládež.
 Mnohí zdôraznili skúsenosť z praxe, že síce existuje možnosť zvýšiť
počet hodín telesnej a športovej prípravy prostredníctvom školských 
vzdelávacích programov, ale v praxi túto možnosť vedenie škôl využíva 
len minimálne. Poukázali na to, že ak riaditeľ nie je telocvikár, uprednost-
ňujú jazyky, matematiku, informatiku a iné predmety. Počet hodín tým 
najmä na I. stupni základných škôl v súčasnosti výrazne poklesol – uvie-
dol aj Branislav Antala z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského Bratislava. 
 „Povinné sú len dve hodiny týždenne, ale môžu byť aj štyri, aj šesť. 
Rozhodnutie je na riaditeľoch škôl. Zmyslom reformy vzdelávania bolo 
okrem iného vytvoriť priestor. Motivujme, vytvorme podmienky a snažme 
sa dosiahnuť to, čo je lepšie“ – reagoval minister školstva SR Ján Miko-
laj na viackrát vyslovené sklamanie s dvoma hodinami povinnej telesnej
výchovy týždenne v štátnom vzdelávacom programe na všetkých stup-
ňoch škôl vo vystúpeniach účastníkov konferencie. 
 „Realita v školách, od materských po vysoké, je zlá. Podmienky pre te-
lesnú výchovu a šport sú v školách z roka na rok horšie, komercia vytláča 
telocvikárov a šport  zo škôl“ – uviedla Soňa Kršjaková (PdF UK).
 „Negatívom je, že menšia časť detí športuje, väčšia je málo, resp. vôbec 
nie fyzicky zdatná. Stúpa počet obéznych detí. Rodičia by si mali uve-
domiť, čo čaká takéto deti pri profesionálnej práci do 65 rokov a súčas-
nom životnom štýle. Výchova k športovej, čo i len rekreačnej činnosti
žiakov by mala byť jedným z poslaní školy“ (Ivan Luknár, riaditeľ gym-
názia PdC Piešťany).
 Je paradoxné, že ak lekár určí diagnózu skoliózu, často to znamená,  
že žiak je celkom oslobodený od telesnej výchovy, ale malo by to byť 
práve naopak – žiada si to špeciálne cvičenia na skoliózu. Je chyba, ak 
lekár miesto toho, aby dieťa  podporil a zaradil ho na vhodnú pohybo-
vú aktivitu, z aktivity ho vyradí. Rodičia škodia vlastným deťom, ak ich
z hodín telesnej výchovy ospravedlňujú. 
Božena Gerhátová z MŠ SR tiež uviedla, že je dôležité zamerať sa už 
na materské školy a I. stupeň základných škôl. Pripomenula, že Projekt 
Otvorená škola – oblasť športu a jeho realizácia – vyplýva z úloh stano-
vených Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2006-2010.
 „Koniec veku pohybu“ – tak pomenoval súčasnú situáciu Branislav 
Strečanský. „Televízia, internet, pohyblivé schody – to všetko vedie
k pasívnemu tráveniu voľného času. Aj odpoveď na otázku v prieskume 
„Prečo sa nehýbete? – „Nemáme čas!“ je veľavravná. Ešte nie je nesko-
ro. Žiakov treba rozdeliť podľa vzťahu k pohybu (hýbu sa radi, hýbu sa
neradi). A navrhnúť a realizovať pre učiteľov telesnej výchovy programy 
pre športovo talentovaných žiakov, pre pohybovo pozitívnych jedincov
a pre pohybovo negatívnych jedincov.
 „Cieľom pohybovej aktivity je ČLOVEK. Telesná výchova je len prostrie-
dok k celoživotnému zdraviu a obsahovo plnšiemu životu. Telesná vý-
chova a šport na všetkých typoch škôl by sa mala chápať ako proces 
zabezpečenia sociálno-biologickej potreby pohybu, rozvoja pohybových  
schopností a osvojenia si základných pohybových zručností, ako neza-
stupiteľný prostriedok zabezpečenia harmonického a zdravého vývinu 
detí a mládeže, vrátane detí zdravotne oslabených – apeloval Ján Junger, 
dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity.

 Na konferencii vystúpil aj Dušan Noga, riaditeľ Základnej školy Ka-
linčiakova. Škola si v roku 2010 pripomenie 40 rokov nepretržitého trva-
nia. Vo svojom príspevku „Športové triedy áno, či nie?“ rozobral pod-
mienky, vývoj športových tried v športovej škole, príčiny poklesu záujmu 
o školu zo strany rodičov a klubov. Uviedol, že v škole s ponukou špor-
tových tried nie je potrebné zaviesť 3 hodiny povinnej TV, lebo vytvorili 
priestor na absolvovanie tréningového procesu v rámci vyučovacieho 
procesu. Majú vlastný športový klub a vlastné športové prípravky. A to 
znamená aj znížené náklady na tréningový proces pre rodičov a kluby 
(bezplatné, alebo za prevádzkové náklady využívanie priestorov školy, 
pomôcok a vybavenia školy, prenájom ostatných športových priestorov 
je v dopoludňajších hodinách podstatne lacnejší, znížené mzdové nákla-

dy na kvalifikovaných trénerov...), uvoľňovanie žiakov na turnaje, sústre-
denia, zápasy a prispôsobovanie vyučovacieho procesu požiadavkám 
tréningového procesu, podľa potreby zohľadňovanie pri skúšaní, vyťa-
ženosť žiakov po náročných výjazdoch na zápasy a individuálny prístup 
vyučujúcich k športovcom na požiadanie trénera. Informoval o výsled-
koch experimentu, kedy pedagogický zbor absolvoval celý vyučovací 
a tréningový proces so svojimi žiakmi. Záverom skonštatoval: Športové 
triedy áno za predpokladu:
– zmeny prístupu k športovým triedam (súčasťou športových tried aj žiaci 
– nie výkonnostní športovci, garancia rodičom získať pre dieťa vzdelanie 
i po skončení aktívnej športovej činnosti),
– vlastného športovo-technického a materiálového vybavenia škôl (jasné 
a prehľadné pravidlá financovania MŠ, zriaďovateľ, klub, rodič),
– garantovania finančného zabezpečenia na prevádzku škôl so športo-
vými triedami so zohľadnením zvýšených nákladov,
– ochrany a zdravotného zabezpečenia učiteľov a žiakov športových 
tried (poistenie žiakov a škôl pri úrazoch, ochrana učiteľa za spôsobenú
škodu), 
– diferenciácie a konkretizácie „športová škola – škola so zameraním
na šport, športová trieda – trieda so zameraním na šport“,
– ujasnenia si zodpovedností medzi MŠ SR – zväzom – zriaďovateľom 
– klubom – rodičom.

 Na konferencii sa zúčastnilo 187 učiteľov telesnej a športovej výcho-
vy, zástupcov základných a stredných škôl, pedagogických fakúlt, FTVŠ 
UK Bratislava a Fakulty športu Prešovskej univerzity, katedier telesnej 
výchovy, vysokoškolských a telovýchovných športových klubov, národ-
ných športových zväzov, Slovenského olympijského výboru, Slovenskej 
asociácie športu na školách, Slovenskej asociácie univerzitného športu, 
centier olympijskej prípravy, ZMOSu, samosprávnych krajov, krajských 
školských úradov, metodicko-pedagogických centier či zástupcov Štát-
neho pedagogického ústavu. Odznelo 32 odborných vystúpení a viacero 
diskusných príspevkov so zameraním na školský šport v celom jeho 
spektre. 

Delegáti prijali tieto závery:
• Motivovať školy a zriaďovateľov škôl využívať školský vzdelávací 
 program na zvýšenie hodín telesnej a športovej výchovy.
• Pripraviť projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov telesnej a športovej 
 výchovy s cieľom ovplyvniť u žiakov ich pozitívny vzťah k pohybovým
 a športovým aktivitám a efektívne využiť potenciál športovo talento-
 vaných žiakov.
• Pripraviť program športových súťaží a projektov pre materské, základné 
 a stredné školy s cieľom vytvorenia širokej ponuky pohybových a špor-
 tových aktivít a následnou identifikáciou talentov.
• Pripraviť internetový portál školských športových súťaží a pohybových 
 aktivít. 
• Vytvoriť mapu športovej infraštruktúry a podporiť jej rozvoj prioritne
 v centrách olympijskej prípravy.
• V spolupráci so Slovenským olympijským výborom pripraviť komplex-
 ný program olympijskej výchovy a podporovať spoločný projekt MŠ SR 
 a SOV „Olympijské festivaly detí a mládeže“ v materských, základných, 
 stredných a vysokých školách.
• Zvýrazniť význam telesnej výchovy vo vzdelávaní študentov na vyso-
 kých školách a podporovať športové súťaže vysokých škôl. 
• Zohľadniť náročnosť vzdelávania učiteľov telesnej výchovy a trénerov 
 vo financovaní vysokých škôl.

Valéria Reháčková
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Futbalový turnaj rodičov ZŠ s MŠ Riazanská
Dňa 16. 10. 2009 sa uskutočnil štvrtý ročník futbalového turnaja o Po-
hár riaditeľa ZŠ s MŠ Riazanská 75 pod záštitou MÚ Bratislava-Nové 
Mesto. Na turnaji sa zúčastnili oteckovia žiakov ZŠ Riazanská, otec-
kovia detí MŠ Letná a MŠ Teplická. 
Turnaj otvoril príhovorom riaditeľ ZŠ s MŠ Riazanská Mgr. M. Ulmann. 
Zápasy vo veľkom počte sledovali a povzbudzovali rodinní prísluš-
níci a ich deti. Rady hráčov ZŠ Riazanská posilnil aj poslanec MZ MČ 
Bratislava-Nové Mesto Jozef Kuna, ktorý má dcéru vo 4. ročníku. Hralo 
sa systémom každý s každým 2 x 15 minút.
Na 1. mieste sa umiestnili a pohár získali oteckovia detí MŠ Letná. 
Druhé miesto obsadili oteckovia žiakov ZŠ Riazanská a 3. miesto
pripadlo oteckom detí MŠ Teplická.
Všetci účastníci dostali diplomy za umiestnenie a za účasť.
Športové sobotňajšie dopoludnie bolo spríjemnením víkendu a nieslo 
sa v duchu hesla „futbal vždy víťazí“.

 Anna Trstenská

Na Kramároch sa ujal uličný basketbal (streetball)
Paralelne s Kramárskou ligou v minifutbale sa na vedľajšom ihrisku 
Športového ihriska Ladzianskeho hral v roku 2009 turnaj trojčlenných 
družstiev v streetballe. 

Dňa 5. júna začalo o víťazstvo srdnato bojovať systémom každý s kaž-
dým 5 trojčlenných družstiev (poradie podľa ich umiestnenia v turnaji): 
1. Kórejčania: Jae Sung Yang, Jong Chan Moon, Chung Hwan Oh
2. Blackberry: Tomáš Orda-Oravec, Samo Sámel a Zoltán Ferenc
3. Vyžehlené vlasy: Peter Slovák, Ivan Kadlečík a Peter Trnka
4. Dada-klub: Noro Obst, Richard Schwartz, Miro Bombilaj, striedal Maťo 
 Potančok 
5. LIBA: Dano Brossmann, Marek Marcin, Tomáš Horn
Dňa 19. júna hrali turnaj štyri družstvá. Dominovali chlapci z Dada-klubu.
Víťazom hracieho dňa 25. septembra sa stalo družstvo Kakaové ven-
čeky (Maroš Čižmár, Richard Šuba, Michal Zubeka, Marcel Nothart)
pred družstvom Mužné hrude (Peter Slovák, Martin Potančok a Pavol 
Podobník) a družstvom Liba (Tomáš Horn, Marek Marcin, Tomáš Marcin 
a Martin  Fekár).  
Poradie 9. októbra:
1. miesto:  družstvo „Vitrix“ (Peter Slovák, Dano Brossmann, Peter Trnka)
2. miesto: „Maroš tím 10“ (Maroš, Horn, T. Marcin)
3. miesto: „Korea Kramáre“ (Denis, M. Marcin, Potančok)

Zápasy mali prekvapujúco dobrú úroveň. Družstvá povzbudzovali po-
četní mladí diváci. Vyzdvihnúť treba skutočnosť, že chlapci z Kramárov
si zorganizovali tento turnaj úplne sami, s minimálnou podporou ve-
dúceho súťaže KL v minifutbale Juraja Silvána. Vedúcou turnaja bola
Alexandra Vrbová. Ambíciou chlapcov je hrať od budúceho roka pravi-
delnú Kramársku ligu podľa vzoru minifutbalovej súťaže. 

(vr)

O stolný tenis záujem je 
Potvrdila to účasť 70 žiakov (46 chlapcov a 24 dievčat), ktorí sa
15. októbra v Športovej hale na Pionierskej zúčastnili Obvodného 
kola v stolnom tenise jednotlivcov, ktorého organizátorom bolo Cen-
trum voľného času detí a mládeže, BA III, mestská časť Bratislava-No-
vé Mesto a Slovenská asociácia športu na školách. Súťaže sa mohli
za každú školu zúčastniť maximálne 4 žiaci a 4 žiačky (do Krajského 
kola postupuje  za školu družstvo).
Dievčatá:
1. miesto: Barbora Čelesová, ZŠ Osloboditeľská
2. miesto: Dinara Gafurová, ZŠ Riazanská
3. miesto: Viktória Ščastná, ZŠ Česká
Do Krajského kola postupuje družstvo ZŠ J. Pavla II., Osloboditeľská.

Chlapci:
1. miesto: Tomáš Lintner, Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická
2. miesto: Dominik Štefanička, Gymnázium Školských bratov, Čach-
tická
3. miesto: Filip Trifkovič, ZŠ s MŠ Cádrova
Do Krajského kola postupuje družstvo Gymnázium školských bratov, 
Čachtická.

Prví traja v každej kategórii získali športovú trofej venovanú mestskou 
časťou Bratislava-Nové Mesto.

Valéria Reháčková

Žičlivá radosť žiačok 

ZŠ s MŠ Jeséniova

Silvia Rajnicová sa 

takto tešila, keď zá-

pas vyhrala kama-

rátka Veronika Nem-

cová.

Zápas o 1. a 2. miesto

Tomáš Lintner (víťaz)

a Dominik Štefanička

Sezóna 2009/2010, jesenná časť súťaží 
Bratislavského futbalového zväzu

Otvorením letného prípravného obdobia 10. augusta 2009 vstúpila fut-
balová prípravka pri ZŠ Kalinčiakova už do svojej tretej sezóny. Do súťa-
že organizovanej BFZ sme prvý raz prihlásili dve družstvá. Chlapcov na-
rodených v roku 1999 a 2000, ktorí tvorili družstvo staršej prípravky, sme 
prihlásili do súťaže PMB a našich najmenších, narodených v roku 2001 
a 2002, do súťaže PMC. Celá letná príprava sa uskutočnila na ihrisku
v areáli našej školy. Materiálne zabezpečenie bolo dobré a v dostatoč-
nom množstve, horšie to bolo a je s kvalitou hracej plochy. Počas letných 
prázdnin bol problém zohnať súpera na prípravné zápasy, máloktoré 
družstvo trénovalo s dostatočným počtom hráčov. Preto sme prípravné 
zápasy odohrali len s ŠK Slovan a FC Ružinov.
Samotná jesenná časť dlhodobej súťaže prípraviek sa uskutočnila
od 6. 9. do 1. 11. 2009. Všetky domáce zápasy sme odohrali na ihrisku 
Slávie Ekonóm. Tento klub nám vyšiel v ústrety a do budúcna sa črtá
s nimi užšia spolupráca. Obe prípravky nesklamali a vo svojich súťažiach 
patria k absolútnej špičke. Staršia prípravka v súťaži PMB-2 z deviatich 
odohratých zápasov šesťkrát zvíťazila, raz remizovala a len dvakrát
svojmu súperovi podľahla. Skóre má vysoko aktívne (64:21) a získala
19 bodov. Najlepšími hráčmi boli David Juras, Machal Herák, Alex
Vavrušek, Erik Znášik a Maxi Kozák. Ani jeden hráč z kádra nesklamal
a ako kolektív dosiahli v jesennej časti veľmi dobré výsledky. Nedostatky 
sú na poste brankára a na jar je potrebné zlepšiť hlavne obrannú činnosť 
celého mužstva, neinkasovať toľko gólov ako teraz. 
Ešte väčšiu radosť máme z mladšej prípravky, ktorá v súťaži PMC-2 
hrala s mužstvami, ktoré mali chlapcov starších často o dva až tri roky. 
Majú dobrú bilanciu: osem zápasov, päť víťazstiev, jedna remíza a dve 
prehry. Skóre je aktívne (30:22) a získali 16 bodov. V tomto družstve je 
veľa šikovných a hlavne perspektívnych chlapcov, ktorí sú veľkým prísľu-
bom do budúcnosti. K najšikovnejším patria Filip Knoška, Simon Gold-
schmidt, Samko Cerula, Paľko Majdák, Maroš Krdoš, Riško Petráš, Peťo 
Majerčák. Pochváliť však treba všetkých, čo nás v tejto vekovej kategórii 
reprezentovali. Negatívom bolo, že dve víťazstvá boli kontumačné, keď-
že sa súper nedostavil. Tým sa súťaž trocha dehonestuje. 
Na záver chcem poďakovať rodičom našich chlapcov, ktorí ich vo svojom 
voľnom čase (sobota, nedeľa) vozia na zápasy, riaditeľovi ZŠ Kalinčiako-
va Dušanovi Nogovi za snahu o vytvorenie čo najlepších podmienok
pre činnosť mužstva a osobnú účasť na zápasoch a Petrovi Znášikovi, 
ktorý obetavo vykonával funkciu vedúceho mužstva.

Ján Marko

Vyhodnotenie futbalových prípraviek ZŠ Kalinčiakova
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Prezentácia kníh slovenských 
spisovateliek

Dňa 18. novembra sa v Dome kultúry na Stromovej konalo stretnutie 
pri príležitosti prezentácie kníh štyroch slovenských autoriek, členiek 
spolku slovenských spisovateliek Femina.
Prezentáciu v spolupráci so združením Femina pripravila Knižnica
Bratislava-Nové Mesto.
Na úvod sa prítomným hosťom a spisovateľkám – autorkám prezen-
tovaných kníh – prihovoril zástupca starostu MČ BNM Marián Vereš. 
Vo svojom príhovore ocenil význam a prácu knižníc a zároveň zaželal 
autorkám veľa dobrých nápadov na ďalšie úspešné knihy.
Každá z kníh týchto autoriek, Pauly Sabolovej, Jany Šimulčíkovej, 
Viery Švenkovej a Vladimíry Komorovskej, je venovaná inej čitateľskej 
kategórii.
Od básničiek pre najmenších (Blcha v cirkuse – Paula Sabolová), cez 
problematiku partnerských vzťahov (Jed nášho milovania – Jana Ši-
mulčíková, Rozmarné sebalásky – Viera Švenková) až po čitateľsky 
náročné stvárnenie rôznych životných príbehov a susedského spolu-
nažívania (Papendeklová idylka – Vladimíra Komorovská).
Ukážky z prezentovaných kníh prišli prečítať deti zo ZŠ Cádrova, 
herečka Mária Schlosserová, vo vynikajúcej dramatizácii poviedok
Viery Švenkovej a Vladimíry Komorovskej sa predstavila pani
Milka Zimková, v hudobných vstupoch zase klavirista Tomáš Seid-
mann.
Každá z autoriek má síce svoj osobitý rukopis, jedno však majú spo-
ločné. Ich literatúra tvorí protipól „lacných“, ako na bežiacom páse 
chrlených románov, ktoré sa v ostatnom čase na slovenskom knižnom 
trhu objavujú v hojnom počte. Napriek náročným témam nechýba
v ich knihách humor, ani priestor na zamyslenie a pozastavenie sa
nad obyčajnými každodennými problémami bežných ľudí. Všetky pre-
zentované tituly čakajú na čitateľov v našej knižnici a so spisovateľ-
kami sa určite v najbližšom období stretneme aj jednotlivo, na pripra-
vovaných autorských besedách.

Jana Vozníková

15:3

Knižnica na Českej nielen pre školákov
 Keď spisovateľ napíše knihu, je to len slovo a je na čitateľoch, aby to 
slovo ožilo. Aj takéto slová odzneli 26. októbra pri otváraní inovovanej 
knižnice v Základnej škole na Českej ulici, na ktorej vybavenie získala 
škola európske peniaze.
 „Využili sme výzvu ministerstva školstva a zapojili sme sa do pro-
jektu nazvaného Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc,“ uvied-
la riaditeľka školy Iveta Kopásková. „Na uskutočnenie projektu Ino-
vovaná školská knižnica pre každého, ktorý vypracovali učiteľky Na-
dežda Hergottová a Andrea Pavlíková, sme získali vyše 3300 eur. Ďal-
šími financiami a knižnými darmi prispeli rodičia žiakov.“
 Nová knižnica vznikla zlúčením žiackej a učiteľskej knižnice. Získa-
né peniaze mohla škola použiť na nákup počítačovej techniky, note-
booku, multifunkčného zariadenia, kobercov, nových kníh. Za pozor-
nosť stojí gesto rodiny Nagyovcov, ktorá prispela knižným darom v hod-
note 330 eur a knižnicu obdarovala aj epedami na sedenie. „Deti treba 
podporovať v čítaní,“ povedala na margo daru Lucia Nagyová, ktorá
má v škole na Českej dvoch synov.
 Dušou knižnice je Nadežda Hergottová. Pri otváraní inovovaných 
priestorov avizovala zriadenie Klubu zanietených čitateľov. A čo je dô-
ležité, knižnica poslúži nielen žiakom a učiteľom, ale aj rodičom ško-
lákov a priateľom školy, medzi ktorých patria i členovia blízkeho klubu 
dôchodcov. 

(ak)

Rekonštrukcia ihriska – Základná škola
s materskou školou Odborárska 2

Počas letných prázdnin sa rekonštruovalo ihrisko v areáli Základnej
školy na Odborárskej ulici 2. Rekonštrukciu podporil Fond Západo-
slovenskej energetiky Nadácia Pontis, ktorého prostriedky pochádza-
jú z 2 % daní Západoslovenskej energetiky, a. s.
V spolupráci s MÚ Bratislava-Nové Mesto, rodičmi a žiakmi školy sa 
podarilo upraviť areál, obnoviť asfaltový povrch ihriska, kúpiť a namon-
tovať nové basketbalové koše, a tým opäť vytvoriť deťom priestor
pre šport a voľnočasové aktivity. Športový areál využívajú nielen žiaci 
školy, ale aj deti a mládež z okolia školy. 
Veríme, že pravidelné športovanie v areáli ihriska prispeje k zmyslupl-
nému využívaniu ich voľného času, že budú vytvorenú hodnotu ochra-
ňovať pred poškodzovaním a udržiavať podľa vlastného estetického
i hodnotového vnímania.

Ľubica Daneková

Realizácia projektu „ IHRISKO PRE VŠETKÝCH“

� Pani Vargicová, priblížte nám svoje začiatky. Kto vás 
inšpiroval k tomu, aby ste sa stali opernou speváčkou?
� Inšpirovala ma moja mama, ktorá spievala v Zbore 
slovenských učiteľov. Svoje zanietenie pre hudbu pre-
niesla na mňa a najmä jej zásluhou som si vybrala štú-
dium operného spevu. Až do príchodu na Konzervatórium nepatril svet 
opery medzi moje záujmy, ale rýchlo ma opantal... Výhrou pre mňa 
bol prístup profesorky Figurovej, ktorá veľmi citlivo usmerňovala moje 
kroky celých šesť rokov. Počas ročnej pauzy medzi konzervatóriom
a VŠMU som získala štipendium Slovenského hudobného fondu, ktoré 
ma výrazne posunulo ďalej a priviedlo k profesorke Hudecovej. Súčas-
ťou štipendia bolo účinkovanie v malých rolách v rámci Opery SND. 
Toto obdobie považujem za svoj vstup na domovské javisko. Úloha 
1. chlapca v Mozartovej Čarovnej flaute znamenala absolútny debut
a predznačila následné dianie. V 3. ročníku na VŠMU prišla ponuka
od režiséra Bednárika na postavu Olympie v Hoffmannových povied-
kach od Jacqua Offenbacha. Vtedajší šéf opery profesor Hrubant sú-
hlasil a naviac predostrel ponuku na Kráľovnú noci v Mozartovej Ča-
rovnej flaute. Tá je dodnes najnáročnejším partom v mojom koloratúr-
nom repertoári.
� Kedy sa vám podarilo preniknúť na svetové operné pódiá?
� V podstate bezprostredne po skončení VŠMU, keď som dostala 
trvalé angažmán v Opere SND a odspievala prvú Violettu vo Verdiho 
Traviate. Vzala si ma pod krídla umelecká agentúra a sprostredkovala 
vystúpenia na operných galakoncertoch v Mníchove či Passau. Neskôr 
zásluhou Petra Dvorského nasledovali vystúpenia v Japonsku, české 
festivaly a Praha. Po príchode mojich troch detí na svet prišli najzaují-
mavejšie ponuky z viedenskej agentúry týkajúce sa Salzburgu, Viedne 
a Metropolitnej opery v New Yorku.
� Spomínali ste svoje tri deti. Ako možno skĺbiť poslanie opernej spe-
váčky s rodinou?
� Je to možné, i keď náročné. Niekoľko rokov cestoval manžel i deti 
spolu so mnou a bola som spokojná, keďže rodina je mi všetkým.
V školách nám vychádzali v ústrety a deti zvládli všetko k spokojnosti. 
Dnes už nie je možné cestovať spoločne, vždy to však aspoň niekomu 
vyjde. Nevyhnutnou podmienkou vycestovania detí je pomoc manžela, 
ktorý dozerá na naše ratolesti.
� Čoskoro bude mať obnovenú premiéru Čarovná flauta. Aké vystú-
penia vás okrem toho čakajú?
� Okrem Čarovnej flauty ma čaká novoročný galakoncert v Salzburgu. 
V Bratislave spievam ešte v Traviate a Dcére pluku. Na jún budúce-
ho roka je plánovaná inscenácia Belliniho Puritánov, v ktorej budem
spievať prvýkrát vo svojej kariére.
� Pani Vargicová, v mene čitateľov Hlasu Nového Mesta vám ďakujem 
za rozhovor a prajem pevné zdravie i mnoho umeleckých úspechov.
� Ďakujem a vašim čitateľom želám mnoho výnimočných zážit-
kov u nás v opere.

Zhováral sa Andrej Alberty

 Rozhovor s osobnosťou...
  Dnes s Ľubicou Vargicovou
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Správa domu

Právnu poradňu pripravil poslanec Miestneho

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

JUDr. Adrián Kucek

V poslednom období pribúda zo strany čitateľov stále viac otázok, kto-
ré sa dotýkajú problémov so správou bytov a nebytových priestorov.
Z týchto dôvodov sme sa preto rozhodli venovať sa v tomto článku 
problematike správy domov. V zmysle zákona o vlastníctve bytov a ne-
bytových priestorov sa môžu občania rozhodnúť, či správu domu zve-
ria spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v tom-kto-
rom dome alebo uzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou 
alebo fyzickou osobou (ďalej len „správca“), najmä však s bytovým 
družstvom. Zmluva o výkone správy (ďalej len „zmluva“), jej zmena 
alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Aj v prípade, ak
za zmluvu hlasovala tesná väčšina vlastníkov, je táto zmluva záväzná
pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Zmluva musí byť doručená každému vlastníkovi. Z bežného života 
prichádza viac otázok týkajúcich sa práv a povinností správcu a pre-
to z tohto dôvodu sa budeme venovať najmä otázkam súvisiacim
s činnosťou správcov. V prvom rade treba povedať, že správu domu 
môže vykonávať len jeden subjekt a preto nie je možné dohodnúť
súčasne viaceré formy správy domu. Prostriedky, ktoré získa správca
z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome 
a prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „majetok 
vlastníkov“), musí viesť správca oddelene od účtov správcu v banke, 
a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majetok vlastníkov nie je 
súčasťou majetku správcu a správca ho nesmie využiť na úhradu zá-
väzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia so správou domu. V prípade, 
ak by počas doby platnosti zmluvy o výkone správy bol na správcu
vyhlásený konkurz alebo proti jeho majetku vedené exekučné kona-
nie, nemôže byť do týchto konaní zahrnutý majetok vlastníkov. Zákon 
pre tieto prípady osobitne chráni majetok vlastníkov. Správca musí
nakladať s majetkom vlastníkov transparentne a nesmie tento majetok 
využiť vo svoj vlastný prospech alebo prospech tretej osoby. V prípade, 
ak by sa tak stalo, je možné toto konanie kvalifikovať ako trestný čin 
porušovania povinností pri správe cudzieho majektu. Správca zodpo-
vedá vlastníkom za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku neplnenia 
si povinností alebo nedostatočného plnenia povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy. V tejto súvislosti je na mieste upriamiť pozornosť na čin-
nosť správcu pri obstarávaní služieb a tovaru pre vlastníkov, nakoľko 
je povinný zo zákona dojednať čo najvýhodnejšie podmienky. Správca
je povinný najmenej jedenkrát v roku predložiť vlastníkom správu
o svojej činnosti za predchádzajúci rok, najmä o finančnom hospo-
dárení. Z dôvodu právnej opatrnosti by som odporúčal tieto lehoty 
v zmluve skrátiť, pričom nie je výnimkou, že správca podáva vlastní-
kom takúto správu jedenkrát za kalendárny štvrťrok. Samozrejme, že 
v takýchto prípadoch sa vlastníci nevyhnú osobitnému spoplatneniu 
týchto správ zo strany správcu, ale na druhej strane majú aktuálnej-
ší prehľad o stave a nakladaní s ich majetkom a činnosti správcu. 

Vlastníci by preto mali starostlivo dbať na obsah zmluvy, nakoľko táto 
môže do budúcnosti zamedziť vzniku nežiaducich situácií, najmä 
problémov v komunikácii so správcom a v neefektívnom plnení požia-
daviek vlastníkov zo strany správcu. V prípade, ak zmluva nie je do-
statočne vyvážená v otázke práv a povinností správcu zohľadňujúc 
záujmy vlastníkov, je možné ju zmeniť na návrh vlastníkov. V prípade, 
ak by správca nesúhlasil s dodatočnou úpravou zmluvy alebo ak by
sa rozhodol sám vypovedať zmluvu, je oprávnený ukončiť výkon sprá-
vy domu až v momente, kedy vlastníci uzavrú zmluvu s novým správ-
com. Táto „ochranná lehota“ vlastníkov je v trvaní jedného roka. Zá-
verom by som chcel teda uviesť, že pre efektívnu a účinnú kontrolu 
správy domu je zásadne dôležité aktívne a dôsledne uplatňovať prá-
va vlastníkov voči správcovi.

Urgentný príjem detí na Kramároch
 V zimnom období stúpa úrazovosť detí, čo sa odzrkadľuje najmä
v preplnených čakárňach na pohotovosti. Situácia v Detskej fakultnej 
nemocnici s poliklinikou na Kramároch sa v tomto smere mení k lep-
šiemu - od 12. novembra je v prevádzke druhá časť práve budované-
ho Oddelenia urgentného príjmu. Okná a podlahy v ambulancii boli 
vymenené za nové, všetky steny sú nanovo vymaľované. Ambulancie
a čakárne sú vybavené germicídnymi žiaričmi zabezpečujúcimi zdrav-
šie prostredie. V druhej fáze prestavby pribudlo na oddelení operačné 
lôžko a v čakárňach televízory, ktoré majú spríjemniť deťom čakanie.
 „Zriadenie urgentného príjmu je ústretovým krokom DFNsP k zabez-
pečeniu plynulosti starostlivosti o detských pacientov,“ povedal riaditeľ 
DFNsP Daniel Žitňan. „Jedným z hlavných cieľov je skrátenie čakacej 
doby a oddelenie akútnych pacientov od pacientov chronicky chorých, 
ktorí prídu na kontrolu, resp. plánovanú hospitalizáciu.“
 Do budúcna je naplánované zriadiť aj oddychovú časť, kde by
boli umiestňované dehydrované deti. Nemocnica si prestavbu hradila 
zo svojich a sponzorských zdrojov.

(pp)

Vynovené priestory 

urgentného príjmu 

detí na Kramároch

Foto: tv

  Diamantová svadba
 Vo vzácnej harmónii prežívajú svoj spoločný život manželia 
Karel a Jiřina Hrnčířovci z Račianskej ulice, ktorí si vernosť
sľúbili pred 60 rokmi. Svoju diamantovú svadbu oslávia 10. de-
cembra v úzkom rodinnom kruhu. Ku gratulantom sa pripája 
aj redakcia Hlasu Nového Mesta. Jubilantom na ďalšej ceste 
životom praje veľa zdravia, šťastia a lásky.             (ak)

exkluzívne vianočné jedličky 
vianočné ozdoby 
adventné vence a svietniky
interiérové a exteriérové dekorácie
darčeky pre celú rodinu 
živé ryby
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac december 2009

 2. 12.  13.30 h  Tvorivé dielne – textilné figúrky pre potešenie aj 
   ako darček pod stromček – pre kolektívy detí ŠD 
   pri ZŠ
  2. 12.  17.30 h  Klub – cesta za poznaním
  3. 12.  16.00 h  Klub Patchwork
  4. 12.  14.00 h  Mikulášsky podarúnok – pre deti ŠD pri ZŠ s MŠ 
   z mestskej časti BNM; vstup voľný
  5. 12.  17.00 h  Mikulášska zábava s HS V-KVARTET – tradičná 
   Mikulášska zábava s príchodom Mikuláša; žre-
   bovanie vstupeniek o zaujímavé ceny
  7. 12.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný
10. 12.  19.00 h  Folk country Vianoce so skupinou RANGERS 
   alias PLAVCI – 8. ročník Folk country sála alebo 
   koncerty na vaše želanie
12. 12.  17.00 h  Vianoce pri dychovke s DH ŠARFIANKA – po-
   sledná tanečná zábava pri dobrej dychovej hud-
   be v roku 2009; žrebovanie vstupeniek o pekné 
   ceny
14. 12.  18.00 h  Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný
15. 12.  17.00 h  Bratislavský včelársky spolok – pravidelné stret-
   nutie členov a záujemcov o poradenské služby
16. 12.  17.30 h  Klub – cesta za poznaním
17. 12.  16.00 h  Klub priateľov opery
17. 12.  17.00 h  Ezoterické Vianoce
18. 12.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
19. 12.  17.00 h  Vianočný čaj o piatej s HS BLUE STARS – po-
   sledný Čaj o piatej v roku 2009; pri vianočnom 
   stromčeku, so žrebovaním vstupeniek o vianočné 
   ceny
21. 12.  18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
   nových záujemcov; vstup voľný
26. 12.  17.00 h  Štefanská zábava s HS KARTAGO – tradičná
   tanečná zábava na druhý sviatok vianočný
   pri dobrej hudbe, pri sviečkach a so žrebovaním 
   vstupeniek
31. 12.   S I L V E S T E R  2 0 0 9

Výstavy
 1. – 18. 12.  DUK predstavuje
                     Vernisáž: 1. 12. 2009 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 (VSZ)
12. 12.  8.00 h – 12.00 h
  VSZ mincí, medailí, filatelie, plagátov, odznakov, kníh, 
  gramoplatní, bankoviek, vyznamenaní, tel. kariet
19. 12.  8.00 h – 12.00 h
  VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych potrieb, želez-
  ničných, automobilových, leteckých a lodných modelov, 
  hudobných nástrojov; prezentácia a predaj včelárskych 
  produktov

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
  2. 12.  16.30 h  Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
   s Mikulášom
  4. 12.  10.00 h  Dohviezdny večer – vianočné predstavenie divad-
   la PIKI; pre pozvaných
  4. 12.  15.30 h  Mikuláš, čo v tom vreci máš? – stretnutie detí
   z MŠ na Revíne s Mikulášom; pre pozvaných
  5. – 6. 12.  8.00 h – 15.00 h
   Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
 5. 12.  17.00 h  Stretnutie detí s Mikulášom – pre verejnosť; di-
   vadlo PIKI; súťaž o Super diváka

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

Inzercia
� Priestory na Budyšínskej ul. č. 8 patria záujemcom o kozmetic-
 ké služby francúzskej kozmetiky Payot. Studio Eternity ponúka
 tieto služby: elektrokozmetiku, depilácie, líčenie, permanentný 
 mejkap čiže mikropigmentáciu obočia, pier, očných liniek, manikú-
 ru, pedikúru, relaxačno-reflexnú masáž, lymfodrenáž, bankovanie 
 a telové zábaly na zoštíhlenie.
 Otváracie hodiny: po – pia  9.00 – 20.00 h kontakt: 02/5441 9335
  so           9.00 – 14.00 h             0911 353 816
 e-mail: recepcia@eternitystudio.sk            www.etenitystudio.sk

� Opravím WC, vodovod, upchaný odtok.
   Tel. číslo: 0904 572 977 – Non stop.

� Tepujem koberce, sedačky, postele.
   Tel. číslo: 0903 195 861 02/4425 9038   

� Oprava TV, OVP, OTF.
   Tel. číslo: 0903 356 466

� Domáce ošetrovanie a rehabilitácia
   www.harris.sk, Tel. číslo: 02/622 45 607
   Prijmeme sestry a opatrovateľky.

� Kadernícke služby do domácnosti pre imobilných a starších obča-
 nov. Objednávky 0905 480 925

� Rýchle pôžičky.   
 0903/758 386
 Proficredit 

14. 12.  19.00 h  109. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom 
   Sarvašom a jeho hosťami
16. 12.  16.30 h  Vianočný koncert pre členky Klubu Venuša Ligy 
   proti rakovine
18. 12.  16.30 h  Vianočná besiedka detí z MŠ na Revíne
   – pre pozvaných
19. 12.  16.00 h  Dohviezdny večer – vianočná rozprávka divadla 
   PIKI; vyhodnotenie súťaže Super divák s Elou
   a Hopom (vhodné pre deti od 3 rokov)
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