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Z obsahu dne�ného èísla:

2006

l Zápis do �kôl
l Kolibèania dostali vianoèný darèek l Klub starostov: 16. december 2005 -

- Chceme by� ústretoví, a preto navrhneme primátorovi stretnutie
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l 14. februára je Valentína. Pripomenieme si Sviatok za¾úbených. Tradíciu, ktorá sa u nás
presadila iba nedávno. Zdá sa v�ak, �e sme si ju pomerne rýchlo osvojili

Komunitný projekt �PRE NA�E
DETI� zaèína

�Uvedomujeme si, �e mláde� vyh¾adáva nákupné centrá, kde trávi
ve¾a èasu. Aj to je dôvod, preèo ich chceme nasmerova� na kultúru a
vzdelávanie, vyvá�i� kultúru a komerènos�� - uviedla riadite¾ka Polus
City Centra Petra Klasová-Handlová.
Pripravili projekt �Pre na�e deti�, ktorý budú realizova� v spolupráci
s mestskou èas�ou Nové Mesto a Rado�inským naivným divadlom.
Pre deti od 6 do 15 rokov sú pripravené zaujímavé aktivity, budú
ma� príle�itos� trávi� svoj vo¾ný èas aktívne, zábavne, spoloèensky,
budú ma� priestor na sebarealizáciu, osobnostný rast, mo�nos� spo-
znáva� nové osobnosti, pripravova� sa aktívne na profesionálny �ivot.
Projekt �Pre na�e deti�, ktorého garantom je mestská èas� Bratisla-
va-Nové Mesto, obsahuje �es� programov: Granty, Creative, Forum,
Udalosti, Cinema a Nefajèi.
Granty. Úlohou �iakov je vypracova� kreatívny projekt obsahujúci
�pecifické potreby danej �koly, prièom svoj projekt bude musie� �iak

Prvé die�atko v roku 2006
Rudolf Bertok, 49 cm, 2900 g - prvý èlovieèik, ktorý uzrel svetlo sveta
v gynekologicko-pôrodníckej klinike Fakultnej nemocnice s poli-
klinikou akademika L. Dérera na Kramároch presne 1. januára
2006 o 11.50 h. Ani v tomto roku to nebolo tesne po polnoci, ale
aj tak bol prvý v roku 2006. Mamièke Patricii odovzdal prednosta
Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto ¼udovít Kollárik finanèný
dar 5000,- korún. Je to suma, ktorú dostávajú v�etky novorode-
né deti v Novom Meste od r. 2002.
Krásny spokojný �ivot a pevné zdravie praje aj redakcia Hlasu
Nového Mesta.

Valéria Reháèková
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Vá�ení spoluobèania!
Len máloktorá obec, mesto alebo mestská èas� sa za ten èas mô�e

pochváli� takou pozitívnou bilanciou rozvoja, ako na�a mestská èas�.
A vïaka doteraj�iemu pätnás�roènému vývoju som presvedèený,
�e Nové Mesto je perspektívnym novým centrom Bratislavy.

�ivot v�ak ide ïalej, a my Novome��ania nie sme zvyknutí spa�
na vavrínoch. Dúfam, �e sa nám v Novom Meste spoloène podarí
pokraèova� v aktivitách, ktoré máme v pláne. TriGránit, ná� spo¾ahlivý
partner pripravuje výstavbu �tvorve�ového architektonicky mimo-
riadne zaujímavého objektu s atraktívnym vonkaj�ím prostredím
s bohatou parkovou zeleòou �Lakeside Office Park� na Tomá�ikovej
ulici. Investor ho plánuje postavi� v �tyroch etapách v hodnote asi
100 mil. eur. Rozsiahla zmena èaká okolie Tomá�ikovej ulice. Ïal�ie
byty, predajne, re�tauraèné zariadenia, v podzemí i vonku parkovacie
miesta, ktorých je stále nedostatok pribudnú v okolí Vajnorskej
ulice. Týka sa to najmä lokality Bajkalská, kde investor Development
Cresco, a. s., plánuje vystava� tri obytné stavby �Tri ve�e�, roz¾ahlý
komplex budov moderného mestského centra, ktorého súèas�ou
je výsadba stromov a vytvorenie zelenej aleje.

Rozsah plánovaných aktivít v�dy limituje rozpoèet a rozumné
hospodárenie. U� na�i predkovia zvykli hovori� �Prikry sa len takou
perinou, na akú má��. Samospráva Nového Mesta sa tejto zásady
dr�í. Rozpoèet zásadne zostavujeme vyrovnaný. Aj minulý rok po-
va�ujem z tohto h¾adiska za úspe�ný. Predov�etkým preto, �e sme
dobre hospodárili, a do konca decembra sme rok ukonèili vyrovna-
ne, s miernym prebytkom (1 mil. Sk). Pre rok 2006 miestne zastupi-
te¾stvo schválilo vyrovnaný rozpoèet vo vý�ke 359 mil. 723 tis. Sk.

Na úrovni minulého roka ostáva oblas� sociálneho zabezpeèenia,
kultúry a �ivotného prostredia, k zní�eniu výdavkov sme museli
pristúpi� v oblasti cestných komunikácií 5 mil. 500 tis. Sk (v r. 2005 -
19 mil. 900 tis. Sk). Jediná oblas�, v ktorej sa u� pätnás� rokov nepri-
stúpilo k zní�eniu rozpoètu, ale naopak stúpa, je oblas� sociálna.
Pre rok 2006 je to suma presahujúca 16 mil. Sk (r. 2005 15 mil. 800 tis.
Sk, 2004 - 14 mil. Sk). Na opatrovate¾skú slu�bu sme vyèlenili
5,5 mil. Sk, na dávky sociálnej pomoci, stravovanie dôchodcov
a �a�ko zdravotne postihnutých obèanov 5,5 mil. Sk, príspevok
pri narodení die�a�a 1 mil. 400 tis. Sk...

Rizikom rozpoètu na tento rok je návrh prerozde¾ovania daní z príj-
mu fyzických osôb, ktorý bude urèený �tatútom hl. mesta SR Bra-
tislavy, vá�nym rizikom sú aj transfery zo �tátneho rozpoètu na pre-
nesený výkon �tátnej správy, preto�e sú poskytované neskoro
a ni��ie, ako je ich skutoèná potreba. Napriek úsiliu sa nám nepo-
darilo presadi� voèi Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, aby dane
z nehnute¾ností ostali v mestských èastiach. Ich výber sme vykoná-
vali pätnás� rokov s vysokou vý�a�nos�ou a najmä s pravidelným
bezprostredným kontaktom so v�etkými obèanmi. Nové Mesto
vlani odviedlo do rozpoètu hl. mesta za daò z nehnute¾ností takmer
103 miliónov korún! Uvidíme, èo v tomto smere uká�e rok 2006,
keï bude túto daò vybera� magistrát centrálne.

Na rozvojové programy sme vlani vyèlenili takmer 70 mil. Sk, na rok
2006 je to 46 mil. Sk. Tento rozdiel je spôsobený najmä nároènos�ou
rekon�trukcie sedaèkovej lanovej dráhy �elezná studienka - Kamzík
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Aforizmy Du�ana KOVÁÈA

l Za hlasom srdca mô�e ís� aj kat.

l Èlovek je u� raz taký. Pohotovej�ie reaguje
na nenávis� ako na lásku.

l Èasom aj �elezné zdravie hrdza zo�erie.

l Niektorí výrastkovia si myslia, �e v�etkých
prerástli.

l Kto h¾adá, ten nájde. Keï niè iné, aspoò
 objektívne príèiny.

v r. 2005. Na rekon�trukciu dvorov sme vyhradili 2,5 mil. Sk, na bu-
dovanie plôch pre statickú dopravu 3 mil. Sk, na rekon�trukciu
vnútroblokových komunikácií 2,5 mil. Sk, na obnovu pamätníka
padlých na Kamzíku 150 tis. Sk, na vytvorenie prírodnej galérie
mladých umelcov na Raèianskom mýte 5 mil. Sk, na vybudovanie
detského ihriska na lúke pri dolnej stanici lanovky 500 tis. Sk,
na vybudovanie nových �portovísk na Kuchajde 4 mil. Sk.

Mestská èas� Bratislava-Nové Mesto so svojím i zvereným ma-
jetkom hospodári zodpovedne, èo pravidelne preukazuje pri ka�do-
roènom vyhodnotení rozpoètu. A svoj majetok zhodnocuje. Príkla-
dom je zámena parciel v katastrálnom území Nové Mesto v lo-
kalite medzi Nobelovou a Odborárskou ulicou (hodnota pozemku
o výmere 10 671 m2 je 49 mil. Sk) v súlade s aktualizáciou územ-
ného plánu zóny Nobelova schválenou Mestským zastupite¾stvom
hl. m. SR Bratislavy. Chceme získa� adekvátny poèet bytov pod¾a
ceny na 1m2 v perspektívne vybudovaných bytových domoch
pre na�ich obèanov. Výstavbou bytov (spolu v troch objektoch asi
282 bytov) v danej lokalite sa zaoberá Spoloènos� pre rozvoj bývania
pri Magistráte hl. m. SR Bratislava. Byty vo vlastníctve mestskej
èasti nebude mo�no odpreda� do osobného vlastníctva najmenej
15 rokov. Tieto novomestské nájomné obecné byty budú ma� svoje
zásady poskytnutia, napríklad, �e �iadate¾ musí ma� ku dòu podania
�iadosti trvalý pobyt v mestskej èasti minimálne tri roky, alebo pre-
chodný pobyt dlh�ie ako pä� rokov, nie je vlastníkom bytu alebo
rodinného domu a zlo�í finanènú zábezpeku vo vý�ke 200 tisíc
korún. Tento návrh bude e�te predmetom rokovania odborných
komisií, miestnej rady a miestneho zastupite¾stva.

Medzi rozvojové programy v�ak patrí nielen výstavba bytov, ale
v urèitom zmysle aj �prevádzkovanie dopravy�. V na�om prípade je to
konkrétne prevádzkovanie dráhy - �visutej osobnej sedaèkovej
jednolanovej obe�nej lanovej dráhy s neodpojite¾nými vozòami�. Práve
uskutoènenie tohto projektu pova�ujem za najväè�í úspech roka
2005. O prevzatie a sprevádzkovanie lanovky �elezná studienka -
Kamzík sme sa sna�ili od r. 1999. Koneène sa to podarilo, hlavné
mesto nám zverilo stavby a pozemky pod lanovkou, zrekon�truovali
sme ju a 30. septembra 2005, po jubilejných pätnástich rokoch
chátrania slávnostne otvorili prevádzku. Od 30. septembra do konca
januára sa òou odviezlo viac ako pätnás�tisíc náv�tevníkov bra-
tislavského lesoparku, okrem nich viac ako tisíc tristo osôb, ktoré sú
od platenia cestovného oslobodené, t. j. deti do 6 rokov a dô-
chodcovia nad 70 rokov.

Na ochranu �ivotného prostredia sme na rok 2006 schválili tak-
mer 2 mil. Sk (1 mil. 980 tis. Sk).Mestská èas� vynakladá nemalé
finanèné prostriedky na likvidáciu neorganizovaného skladova-
nia odpadu. Je to mimoriadne vá�ny zdroj ohrozenia �ivotného
prostredia z h¾adiska ohrozenia pôdy, vody, zdroj nákazy premno-
�ením hlodavcov. Pod¾a príslu�ného zákona o odpadoch je za od-
stránenie nelegálnych skládok komunálneho odpadu zodpo-
vedná obec - Hlavné mesto SR Bratislava. Ako ka�dý rok, aj v tomto
roku poskytneme formou bezplatnej slu�by obèanom v rámci
jarného a jesenného upratovania ve¾koobjemové kontajnery urèené
na be�né upratovanie v domácnostiach, na ktoré ka�doroène
z rozpoètu mestskej èasti vyèleòujeme viac ako pol milióna korún.
Zvlá�tnou kapitolou sú ochrancovia èistoty, pre ktorých sme vy-
èlenili 650 tis. Sk. Túto funkciu sme zriadili v roku 2001 v rámci
projektu �Aby bolo èisto� a v tomto roku pre nás v�etkých pracuje
18 spoluobèanov, väè�inou v dôchodkovom veku. Je to slu�ba,
ktorú vykonávajú denne a v území je výsledok ich práce skutoène
vidie�. Pre potreby majite¾ov psov máme na území MÈ rozmiest-
nených 43 zberných nádob na psie exkrementy, v ktorých sú pra-
videlne dopåòané vrecú�ka. Ich obsluha nás roène vyjde na 380 tis.
Sk. Túto mo�nos� v�ak nevyu�ívajú v�etci psíèkari. Stále je medzi
nimi ve¾a takých, ktorí spokojne vyu�ívajú plochy zelene, ale exkre-
menty po svojich  zvieratách zo zeme, z trávnika nezdvihnú, napriek
tomu, �e je to pod¾a v�eobecne záväzného nariadenia ich povin-
nos�.

Stále platí to staré známe, ko¾ko do �ivotného prostredia èlovek
vlo�í, to¾ko sa mu vráti. A to sa týka aj zelene. Mestská èas� sa
stará o zeleò vo svojom vlastníctve alebo v správe prostredníctvom

EKO-podniku verejnoprospe�ných slu�ieb. V roku 2005 to bolo
60 hektárov vrátane cestnej zelene pri komunikáciách III. a IV. triedy.
V roku 2006 nám pribudne do starostlivosti aj 12 hektárov od Istro-
chemu v Mierovej kolónii. Rozpoèet na starostlivos� o zeleò v mestskej
èasti Bratislava-Nové Mesto je roène pribli�ne 8 mil. Sk.

Ka�dý èlovek, �tát aj samospráva, ak chýbajú finanèné prostried-
ky, siahne najprv na peniaze na kultúru. U nás to tak nie je. Rozpoèet
na kultúru je v Novom Meste schválený rovnako ako vlani, vo vý�ke
21 mil. 950 tis. Sk. Tieto peniaze sú urèené na èinnos� Strediska kultúry
Bratislava-Nové Mesto, Domu kultúry Kramáre, dvoch osvetových za-
riadení, na èinnos� Kni�nice Bratislava-Nové Mesto na Pionierskej,
Stromovej, Kutuzovovej a Jeséniovej ulici. Mestská èas� Bratislava-
Nové Mesto je na Slovensku poètom kni�níc (na 40 tisíc obyvate¾ov
4 kni�nice!) raritou. Som spokojný s tým, a verím, �e aj obyvatelia
Koliby, �e sa nám podarilo e�te pred Vianocami zrekon�truova� a
odovzda� im do u�ívania nové stredisko kultúry v hodnote 2,9 milióna
korún. Ná� vz�ah ku kultúre a histórii vyjadrujeme aj vyèlenením finanè-
ných prostriedkov na obnovu pamätníka padlých v sedle pod vrcholom
Kamzíka - jedného z najstar�ích pamätníkov na turecké vojny s mest-
ským erbom z r. 1683. Plánujeme tie� vybudova� kultúrny stánok - vnú-
tornú galériu a pódium, prirodzene prepojené s parkom Raèianske
mýto. Uvedený objekt by mohol slú�i� na komorné vystúpenia umelcov
a v priestore okolo detských ihrísk by sa vytvoril priestor pre umiestne-
nie diel mladých profesionálnych tvorcov i amatérov. V na�ich akti-
vitách pre obèanov nás podporujú aj iné subjekty (o jednej z nich vás
v tomto vydaní informujeme).

Mestská èas� Nové Mesto je urèite výnimkou aj v oblasti �portu pre �i-
rokú verejnos�. Prevádzkuje dve vlastné �portové zariadenia sídlis-
kového typu - �portové ihrisko na Ladzianskeho a �kolak klub na Ria-
zanskej ulici. K týmto zariadeniam pribudli pri troch základných �kolách
�portové miniihriská. Budovanie ihrísk je síce finanène nákladné, ale
urèite menej, ako nároèná lieèba drogových resp. alkoholových závis-
lostí. V tejto súvislosti plánujeme vybudova� v areáli Kuchajda ïal�ie
�portové ihriská, napr. aj ihrisko na pétangue.
Na rekreaèný �port obèanov rôznych vekových a sociálnych skupín
vyèleòujeme na rok 2006 sumu 770 tisíc korún, z toho na dennú prevádzku
�kolak klubu 600 tis. Sk. Roène pripravujeme takmer 50 �portových
podujatí s úèas�ou pätnás�tisíc úèastníkov. V tomto roku spolu so Slo-
venským olympijským výborom sa napr.19. júna uskutoèní masové
podujatie, hlavný beh �Beh olympijského dòa� práve u nás, na Kuchajde.
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Komunitný projekt �PRE NA�E DETI�
zaèína
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prezentova� a obháji�. V r. 2006 sa uskutoènia tri kolá (prvý, druhý
a �tvrtý �tvr�rok), v rámci ktorých majú �iaci �ancu pre svoju �kolu
získa� prémiu 100 tisíc korún.
Prvé kolo bolo vyhlásené 20. januára, termínom dodania projektov
je 15. marec 2006, obhajoby projektov budú 25. marca a vyhlásenie
výsledkov sa uskutoèní 30. marca v priestoroch Polusu.
Creative (buï kreatívny) podporuje vo¾noèasové aktivity detí, existujúce
krú�ky zamerané na �urnalistiku, módnu tvorbu, keramiku, históriu...
Dvakrát do roka sa uskutoèní bienále najkraj�ích prác v Poluse.
Forum - besedy a diskusie v �kolách na témy - mladí a úspe�ní, práca
v reklamnej agentúre, modelingu, moderátor... Zo stretnutí deti pri-
pravia materiál do spolupracujúcich médií.
Events (udalosti) - zábavné podujatia - fa�iangový karneval (25. febru-
ára), Miss a Boy �kôl (17. marca), Ve¾ká noc v Poluse - výstava téma-
tických prác (1. - 17. apríla), vyná�anie Moreny a priná�anie leteèka -
ve¾konoèný program (8. apríla), stavanie mája (30. apríla) a ïal�ie (Deò
detí na Kuchajde, Mesiac knihy, Novomestský �kovránok).
Cinema - raz mesaène prehliadka filmov slovenskej a èeskej pro-
dukcie s odborným výkladom v Istropolis Cinema Center v Poluse
(Hodina modrých slonov, Jáno�ík, Jergu� Lapin, Sebechlebskí
hudci, Biela stu�ka v tvojich vlasoch, Otec ma zderie tak, èi tak, �ivý
biè, Èervené víno...).
Nefajèi - podpora zdravého �ivotného �týlu pod zá�titou Ligy proti
rakovine a osveta vo viacerých rovinách. Diskusie v �kolách, v Poluse,
výtvarná sú�a�, z ktorej najlep�ie práce budú v rámci putovnej výs-
tavy vystavené vo v�etkých �kolách v mestskej èasti Nové Mesto
a v Poluse.

Informácie o projekte sú uverejnené vo vstupnej hale Polusu,
v miestnom úrade Nové Mesto, v základných �kolách, v Rado�in-
skom naivnom divadle a na www.prenasedeti.polus.sk.

Valéria Reháèková

Základné �kolstvo sme prevzali v júli 2002. Po rozsiahlych
rekon�trukciách �kolských objektov, zanedbávaných celé
desa�roèia, dnes mô�eme skon�tatova�, �e novomestské
základné �kolstvo je stabilizované. Mestská èas� neplánuje
ru�i� �iadnu �kolu ani �kolské zariadenie. Výchovno-vzdelávací
proces sa bude naïalej realizova� v 8 základných �kolách, 11
materských �kolách, 8 �kolských kluboch detí. Poèet �iakov
na základných �kolách je 2821, èo je o 9 �iakov viac ako v pred-
chádzajúcom �kolskom roku, naplnenos� tried je 23,5 �iaka
na triedu (najviac v Z� Za kasáròou - 27,6 �iaka na triedu). Prevádzka
základného �kolstva je napriek vysokej úrovni komplikovaná,
preto�e �tát u� viac ako tri roky me�ká s poskytnutím sumy urèenej
na prevádzku �kôl na II. polrok 2002 vo vý�ke 5,2 mil. Sk. Napriek
tomu je pre rok 2006 naplánovaných 5 mil. 400 tis. Sk na zlep�enie
technického stavu budov.

Vá�ení spoluobèania,
stojíme na prahu nového roka, ktorý zatia¾ nie je nièím výnimoèný.
Je to prirodzené. Preto�e, ako povedal slávny básnik z obdobia
Caesara, Publilius Syrus, �aj tá najväè�ia vec rastie z malých za-
èiatkov�. Mo�no nám rok 2006 prinesie nieèo naozaj krásne. Prajem
vám, v�etkým obèanom Nového Mesta, aby sa tak stalo. Aby vám
priniesol ve¾a ��astia, osobnej, rodinnej a profesionálnej spokoj-
nosti, lásky, a predov�etkým zdravie. Preto�e, a ja verím, �e mi dáte
za pravdu, niè nie je dôle�itej�ie, ako pevné zdravie.

Richard Frimmel
starosta
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Zápis do �kôl
Zápis detí do prvých roèníkov �kolského roka 2006/2007 na ôsmich
základných �kolách (Z�) bratislavského Nového Mesta sa usku-
toèní v piatok 10. februára od 14.00 h do 18.00 h a v sobotu
11. februára od 8.00 h do 12.00 h.
Pod¾a zákona o sústave Z� sú zákonní zástupcovia detí, ktoré
do 31. augusta 2006 dovà�ia �iesty rok veku, a detí, ktorým bol od-
lo�ený zaèiatok povinnej �kolskej dochádzky o jeden rok, povinní
prihlási� ich na zápis do Z� spravidla pod¾a trvalého bydliska die�a�a.
V uvedených dòoch mô�u dosta� v �kolách informácie o úradnom
postupe aj rodièia detí, ktoré dovà�ia �iesty rok veku od 1. 9. do  31. 12.
2006, ak chcú po�iada� o predèasné za�kolenie die�a�a. Zákonný
zástupca pri zápise die�a�a povinne predlo�í obèiansky preukaz
(rodièa èi zákonného zástupcu), rodný list die�a�a a pod¾a potreby
preukázate¾ný doklad o zdravotnom stave die�a�a. Bli��ie infor-
mácie podá rodièom ka�dá Z�. Poru�enie zákonnej prihlaso-
vacej povinnosti sa trestá pod¾a paragrafu 31 zákona o priestupkoch.

Ka�dá z na�ich �kôl má vlastnú internetovú stránku a základné infor-
mácie o nich sú na stránke www.banm.sk. Záujem o na�e �koly
je ve¾ký, veï do nich prichádzajú �iaci zo 79 obcí na Slovensku.

Vladimír Novák

Aj tieto dve základné �koly v na�ej mestskej èasti, ktoré sa náhodne
dostali do objektívu fotografa, otvoria 10. a 11. februára 2006 svoje
priestory pre zápis budúcich prváèikov

foto: M. Novák

Z� Kalinèiakova

Z� s M� Za kasáròou
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Zameranie �kôl
v mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto

(zápis 10. - 11. februára 2006)

v Z� s M� Cádrova
tel.: 54 775 704
Zameranie �koly: �port - volejbal, hádzaná

cudzie jazyky: anglický, fancúzsky
bilingválne vyuèovanie vo francúzskom jazyku
na 1. stupni Z�

Záujmová èinnos�: tanec, pohybová príprava, výtvarný, dramatický
krú�ok, práca s poèítaèom, EKO-krú�ok, florbal, tenis

v Z� s M� Èeská 10
tel.: 44 372 631
Zameranie �koly: hudobná výchova od 1. roèníka
- deti získavajú vedomosti v oblasti sluchovej analýzy, intonaèných,
rytmických èinností, speváckych zruèností, teórie hudby atï.
V rámci vyuèovania sa �iaci uèia hra� na zobcovej flaute. �kola na-
cvièuje detskú operu a muzikál.
Jazyky: anglický, nemecký
Projekty: PSALMUS HUMANUS

Správaj sa normálne
Infovek
Zdravá �kola

Krú�ky: výpoètová technika, �urnalistika, hudobno-dramatický
krú�ok, volejbal, pohybové hry, výtvarný krú�ok, bábkarský
krú�ok

v Z� s M� Jeséniova 54
tel.: 54 654 594
Jazyky: anglický, nemecký od 1. roèníka
Krú�ky: výtvarný, keramický, taneèný, poèítaèový, dramatický,

jazykové krú�ky, roztlieskavaèky.
Organizujeme:

�koly v prírode, ly�iarske, plavecké a korèuliarske kurzy,
poznávacie pobyty �iakov v zahranièí.

Projekty: �kola podporujúca zdravie a  vo vhodnom poèasí prebieha
vyuèovanie v exteriéroch areálu lesoparku - Kamzík
Infovek

Komorné prostredie �koly umo�òuje takmer rodinnú výchovu detí.

v Z� Kalinèiakova 12
tel.: 44 461 382
Zameranie: ¾adový hokej, futbal, hádzaná, bejzbal
Jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský
Krú�ky: futbalový, hokejový, bejzbolový, hádzaná, stolný tenis,

�ikovné ruky, dramatický, výpoètová technika,
základy plávania, korèu¾ovania

Organizujeme:
�koly v prírode, ly�iarske kurzy, sú�a�e zamerané
na rozvoj tvorivosti, národného povedomia, ¾udovej
tradície, sociálnych zruèností

Projekty: Zdravá �kola
Úzka spolupráca s: HC Slovan Bratislava, �U Slovan Bratislava, �KP
hádzaná, STU Slávia Uk-Bejzbal, TK Kalinèiakova, SOV, Múzeum teles-
nej výchovy, NTC, FTV� UK a iné

v Z� s M� Odborárska 2
tel.: 44 258 140
Zameranie: výtvarná výchova
Jazyky: anglický
Krú�ky: módna tvorba, ekológia, anglický, nemecký jazyk, moderné
tance, pozemný a ¾adový hokej, volejbal, futbal, hádzaná, práca
s poèítaèom, turistika.
Organizujeme: �koly v prírode, ozdravovacie pobyty pri mori, pla-
vecké a ly�iarske kurzy.
Projekty: �kola podporujúca zdravie

SOCRATES
Infovek

Rodinné prostredie �koly a ni��í poèet �iakov v triedach.

v Z� s M� Riazanská 75
tel.: 44 253 122
Zameranie: futbal Inter Bratislava
Jazyky: anglický, nemecký, �panielsky od 1. roèníka
Krú�ky: �portový, výpoètová technika, výtvarný, taneèný,

hudobný, jazykový, matematika.
�portové stredisko plávania, �portový klub KARATE
Projekty: SOCRATES

v Z� s M� Sibírska 39
tel.: 44 253 786
Zameranie: anglický jazyk, roz�írené vyuèovanie matematiky

a prírodovedných predmetov, atletika 6. a 7. roèníkov
Jazyky: anglický, nemecký
Krú�ky: jazykové, �urnalistika, �onglovanie, �ikovné ruky,

zdravotnícky, stolný tenis, florbal, atletika.
Projekty: SOCRATES

�kola podporujúca zdravie

v Z� s M� Za kasáròou 2
tel.: 44 250 803
Zameranie �koly: roz�írené vyuèovanie jazyka nemeckého

a anglického od 1. roèníka.
Spolupráca s partnerskými �kolami v zahranièí v programe SOCRATES.
Projektové vyuèovanie s exkurzno-poznávacími zájazdmi do krajín EÚ.
Práca s poèítaèom od 1. roèníka.
Záujmová èinnos� v oblasti spoloèenských tancov v taneènom klube
Choreocentrum.
Záujmové útvary v HV, VV.
Kurzy: ly�iarske, plavecké, �koly v prírode.

Zo �ivota mestskej èasti

zhodli sa zástupcovia mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto, spoloè-
nosti Trigránit-Polus City Center a Akzent media, starosta Richard
Frimmel, marketingový mana�ér Polusu Radovan Okrucký a obchod-
ný riadite¾ Akzent media Igor Slanina.

Polus City Center aktívne podporuje zdravý vývoj detí Nového Mesta
u� dva roky a tento postoj partnera sa rozhodol e�te zvýrazni� spô-
sobom aktívneho úèastníka na dianí v Novom Meste. Na rok 2006
pripravil pre novomestské deti a mláde� projekt

�PRE NA�E DETI�
ktorým chcú vytvori� de�om a teenegerom ïal�ie mo�nosti zmyslu-
plného trávenia vo¾ného èasu, spoznávania známych osobností
na besedách s odborníkmi vo svojej profesii, mo�nosti sebarealizácie
a aktívnej prípravy na profesionálny �ivot. Plánujú zriadi� nové krú�ky
(TV + noviny, módna tvorba, 2 x mesaène sa z vytvorených prác usku-
toèní výstava �Bienále�). Nieko¾kokrát mesaène budú ma� �koláci
�ancu vidie� v Multikine Polusu kvalitné filmy zo slovenskej a európskej
produkcie.

Túto my�lienku podporila aj spoloènos� Akzent media a e�te
pred oficiálnym vyhlásením akcie darovala 21. decembra 2005 novo-
mestským �kolám 10 poèítaèov EGEM Pentium 4 v celkovej hodnote
300 tisíc korún s kompletným vybavením, ako povedal obchodný
riadite¾ Igor Slanina - �len zapoji� do zástrèky a spusti��.
Do �grantovej� sú�a�e Polusu sa mô�u prihlási� novomestské �koly
a ich �iaci, a získava� �pólusácke granty� vypracovaním projektu (mô�e
by� aj 20 projektov na jednu �kolu), prièom kreativite sa medze nekladú.
V sú�a�i prebehnú tri kolá (prvý, druhý a �tvrtý �tvr�rok), prièom hlavná
prémia bude 100 tisíc korún urèených  pre �koly na renováciu, nákup
zariadenia, vybavenia, uèebníc, poèítaèov...
Radovan Okrucký, marketingový mana�ér Trigránit Polus City Center,
oznámil, �e oficiálne vyhlásenie projektu plánuje Polus City Center
na 20. januára 2006.

Valéria Reháèková

Upriamime záujem detí smerom
na kultúru, �port a vzdelávanie

�portové stredisko zamerané na �portovú gymnastiku.

V�etky �koly zabezpeèujú popoludòaj�iu èinnos� v �kolskom
klube (�KD) a kvalitné stravovanie v �kolskej jedálni.

Vladimír Novák
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sa uskutoènilo v podveèer 23. decembra 2005 v banketovej sále
hotela Kyjev.

Starosta Richard Frimmel sa Novome��anom, ktorí �ijú v domácnos-
ti sami, sú bezdetní, bez partnerov a najbli��ej rodiny, prihovoril u�
po dvanástykrát. �Tentoraz vám mô�em poda� len ¾avú ruku, preto�e
som pred pár dòami utrpel úraz� - ospravedlòoval sa prítomným. �To
je e�te lep�ie, lebo tá je od srdca� - netajili spokojnos� hostia.

�Zajtra je �tedrý deò. Viem, �e myslíte na svojich blízkych, ktorí u�
nie sú medzi nami, ale dúfam, �e spomínate najmä na to pekné, �e
sa tro�ku rozveselíte. Veï aj v�edné dni priná�ajú pekné udalosti,
zá�itky. Aj v roku 2005 také urèite boli, a aj budúci rok vám urèite
nieèo pekné prinesie� - poprial im v�etkým starosta.

On sám pri spomínaní na �tvr�roèné spoloèné oslavy �ivotných
jubileí obèanov nad 70 rokov uviedol: �V roku 2005 prijalo toto poz-
vanie a� pä�desiat 90- a viacroèných Novome��anov. Jeho poznámka
na okraj �máte èo robi�, aby ste ich dobehli�- vyvolala smiech prítom-
ných spoluobèanov v dôchodkovom veku.

Piesne Mamkám, Cigánsky barón, Letelo vtáèa a ïal�ie si mnohí
z prítomných zanôtili spolu so Zdenkom Sychrom a Grétou �verce-
lovou. Pani Máriu Jakubíkovú známe melódie veru rozihrali aj do tanca.

Zo 150 hostí bolo prítomných 21 mu�ov, a aj z tých sa osmelilo a
prisadlo si k stolom obsadených dámami - rovesníèkami len nieko¾ko.
Èisto �pánsky stôl� vytvorili páni Rudolf Tibenský, Ladislav Nagy, Jozef
Fischer, Jaroslav Bukovèák, �tefan Eordeogh, Ernest Falb, Ladislav
Eke�i a Bohumil Polehòa, ktorí �ivo a spokojne komunikovali nielen
medzi sebou, ale aj s ka�dým, kto sa im prihovoril. �Verím, �e sa v ta-
komto zlo�ení stretneme opä� o rok� - rozlúèil sa s ka�dým osamelým
Novome��anom osobne so �elaním dobrého zdravia a u� tradiène
hodnotným praktickým darèekom pre ka�dého pod vianoèný stromèek.

Spokojnos� vyslovila aj pani Magdaléna Dole�alová, ktorá sa
nahlas zdôverila: �Som rada, �e som 20 rokov nezmenila bydlisko
a mô�em býva� v Novom Meste�.

U� pätnáste vianoèné �tedroveèerné posedenie
pre osamelých novomestských dôchodcov

23. december 2005 -
predveèer �tedrého dòa
patril osamelým Novo-
me��anom, dôchodcom,
ktorých u� tradiène poz-
val do hotela Kyjev sta-
rosta Richard Frimmel

foto: M. Novák

Starosta Nového Mesta
Richard Frimmel poprial
osobne zdravie a ��astie
v novom roku v�etkým,
ktorí prijali pozvanie
na �tedroveèernú veèer

foto: M. Novák

Podanie ¾avou rukou so sta-
rostom Novome��anom ne-
vadilo - �Veï je to od srdca,
to je e�te lep�ie� - reagovali

foto: M. Novák
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Kolibèania dostali vianoèný darèek
Obyvatelia Koliby dostali 21. decembra popoludní vianoèný dar-

èek - nové kultúrne stredisko v hodnote 2,9 mil. korún.
My�lienka zrekon�truova� priestory bývalej predajne ovocia a ze-

leniny bola navrhnutá po prvý raz pred troma tý�dòami. V èase, keï
novomestská samospráva rozhodla, �e kni�nica na Bellovej sa nezru�í,
ale presunie do priestorov pri Klube dôchodcov na Jeséniovej.
Úprava klubu dôchodcov v pláne investièných akcií na rok 2005 bola
zahrnutá.
A tak v priebehu dvoch tý�dòov rekon�trukciou pôvodnej predajne
ovocia a zeleniny a spojením s klubom dôchodcov vzniklo na Kolibe nové
kultúrne stredisko, ktoré bude slú�i� v�etkým vekovým kategóriám
obèanov. Zateplenie objektu, rekon�trukcia in�talácií, nové plastové
okná, nové vnútorné vybavenie interiéru, to v�etko v hodnote 2,9 mil. Sk
sa zrealizovalo aj vïaka mimoriadnej aktivite a kvalitnej vzájomnej
koordinácii zástupcov mestskej èasti - prednostu ¼udovíta Kollárika,
vedúceho oddelenia výstavby a investícií Mariána Vere�a a Petra
Baligu so spoloènos�ou Insta.
Vedúca klubu pani Helena Mosná netajila spokojnos�: �V�dy sme
boli spokojní, ale teraz budeme e�te viac. Je to tu krásne. A budú sem
môc� chodi� starí rodièia aj s vnúèatami. A �iaci zo �koly�. Mária Ma-
jerská z Kni�nice Nové Mesto sa pripojila: �Budeme tu nielen po�ièia-
va� literatúru, ale aj organizova� besedy so spisovate¾mi, s èitate¾mi...�

Ústretový prístup prejavili k spoluobèanom aj zástupcovia spoloè-
nosti Omega Plus, s. r. o., Jozef Biro a Ladislav Slaninka, ktorí vzh¾a-
dom na skutoènos�, �e lokalita Koliba je jediná v Novom Meste, kde
nie je zavedená káblová televízia, vyhoveli opakovaným �iadostiam
Kolibèanov sledova� novomestskú televíziu. Ako vianoèný darèek
im práve pri príle�itosti otvorenia kultúrneho strediska venovali DVD
prehrávaè s kazetami s tý�denným preh¾adom vysielania Televízie
Nové Mesto, ktoré im budú pravidelne dodáva�. Okrem toho ka�dý
mesiac aj nový film (tentoraz im venovali kreslený film �Herkules�).
Naviac majite¾ firmy Delikates Imrich Juri�ta im daroval k Viano-
ciam televízny prijímaè.

Starosta Richard Frimmel, ktorý stredisko slávnostne otvoril, pova-
�uje spojenie klubu a kni�nice za ideálne. Obe in�titúcie budú ma�
spoloènú kanceláriu, spoloènú novú kuchynku s vybavením. V kni�-
nici - poboèka Kni�nice Bratislava-Nové Mesto, ktorá bude od ja-
nuára otvorená trikrát v tý�dni (v pondelok, stredu a piatok
od 11.00 h do 17.00 h), bude èlenom klubu a èitate¾om k dispozícii
4,5 tisíc kni�nièných jednotiek, noviny, èasopisy. Klub dôchodcov,
ktorý má stojedenás� èlenov, je otvorený v pondelok a� piatok
od 11.00 h do 16.00 h.

Valéria Reháèková
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Klub starostov 16. december 2005

Chceme by� ústretoví, a preto navrhneme
primátorovi stretnutie

Ak si mesto berie len niektoré kompetencie (napr. daò z nehnute¾ností, daò z výherných
hracích prístrojov a ïal�ie), ktoré mu priná�ajú finanèné príjmy, malo by si vzia� aj kompe-
tencie, ktoré nie sú lukratívne a sú nepopulárne voèi obyvate¾om (napr. kontrola v oblasti
ochrany nefajèiarov, opakované sociálne dávky...) - vyjadrili svoj názor bratislavskí sta-
rostovia, ktorí sa stretli 16. decembra v Lamaèi, v diskusii k prená�aniu kompetencií
z hlavného mesta na mestské èasti.

V súvislosti s návrhom Dodatku �tatútu hl. m. SR BA, ktorým sa prená�a pôsobnos�
obce pri ochrane nefajèiarov na mestské èasti poukázali na skutoènos�, �e ide o celo-
mestský problém, prièom kontrolné mechanizmy má v rukách hlavné mesto - mestská
polícia, ktorá jediná má právo kontrolova� a sankcionova� neplnenie zákona o ochrane
nefajèiarov. V opaènom prípade mô�e dôjs� k nejednotnosti v oblasti sankcionovania,
mô�e sa paradoxne sta�, �e na jednej strane Dunaja fajèiar pokutu dostane, na druhej nie.

Nesúhlasia ani s usmernením z magistrátu, ktoré pri�lo v uplynulých dòoch v súvislosti
s vydávaním licencií na výherné prístroje, pod¾a ktorého ich bude v súlade so �tatútom
vydáva� hlavné mesto, èím chce odobra� mestským èastiam aj tento príjem. Poukázali pritom
na zákon o hlavnom meste, ktorý jasne hovorí, �e v�etky veci miestneho významu patria
mestským èastiam.

Mestské èasti zabezpeèujú viaceré kompetencie celomestského významu - vydávajú
súpisné èísla, zabezpeèujú pohreby osôb, ktoré nemá kto pochova�, a preto naopak
nevidia dôvod v odobratí kompetencie súvisiacej s èinnos�ou miestneho významu. Obèan
má v�dy najbli��ie do mestskej èasti, v ktorej �ije, a to by mal bra� do úvahy aj magistrát
pri navrhovaní prenosu kompetencií spolu s faktom, �e samosprávu v Bratislave tvorí
18 samosprávnych orgánov - hl. mesto Bratislava a 17 mestských èastí. Mestské èasti
teda nie sú deta�ované pracoviská hlavného mesta a mali by im osta� kompetencie
zaruèujúce princíp subsidiarity.

Starostovia chcú by� ústretoví a navrhnú primátorovi Bratislavy Andrejovi Ïurkovskému
stretnutie v prvej januárovej dekáde, aby spoloène prediskutovali prenos kompetencií
z hlavného mesta SR Bratislavy na mestské èasti (aj v sociálnej oblasti), a aby opä�
otvorili aj otázku Zákona o hlavnom meste SR Bratislave.

Je pre nich nepochopite¾né, �e napriek jednoznaènej podpore mestských èastí a
ponuke odborného právneho servisu ne�iada primátor Bratislavy schváli� zákon v NR SR.

Pracovnou verziou  návrhu �zákona o hl. m. SR Bratislave�, ktorú pripravila právna
skupina zdru�enia, sa zaoberalo Regionálne zdru�enie mestských èastí 17. decembra
2004 za úèasti primátora, prièom mali záujem pripravi� návrh spoloèný, teda ako jednotný
návrh hlavného mesta Bratislavy.

Zákon akcentoval postavenie Bratislavy ako hlavného mesta, preto�e na rozdiel od ostat-
ných miest Slovenska má jednoznaène iné postavenie - je sídlom najvy��ích orgánov �tátu,
zahranièných in�titúcií, je centrom hospodárskeho, kultúrneho, vedeckého, spoloèenského
a politického �ivota, a z toho vyplývajú aj povinnosti a zodpovednos� za vytváranie ade-
kvátnych podmienok pre ich pôsobnos�. Táto skutoènos� by mala by� zoh¾adnená vo vy-
èlenení finanèných prostriedkov v �tátnom rozpoète. Rovnako daò z príjmu motorových
vozidiel by mala by� príjmom mesta.

Valéria Reháèková

Tohoroèné zimné
radosti na Kamzíku

Snehová nádielka je tento rok �tedrá. A tak
sa Kamzík stal cie¾om víkendovej trasy detí,
mláde�e i dospelých. Sánkovanie, ly�ova-
nie alebo prechádzka po vr�diacom snehu
je príjemným zá�itkom

foto: M. Novák

Cesta vedúca k Cviènej lúke bola poèas
víkendov plná. Za �portom sa ¾udia vybra-
li pe�o od koneènej zastávky trolejbusu,
ale mnohí sa autami doviezli a� takmer
k ly�iarskemu a sánkarskemu svahu

foto: M. Novák

�Èo sa za mladi nauèí�, v starobe akoby si
na�iel�, alebo mo�no ��portom k zdraviu� si
povedal mladý otecko a vzal svoju drobnú
ratoles� na ly�e. Dôle�ité je, �e sa mu venuje
súèasne s pohybom na èerstvom vzduchu

foto: M. Novák

Motiváciou vzniku tohto príspevku bol ve¾mi záva�ný novoroèný prejav starostu Richar-
da Frimmela, ktorý ve¾mi komplexne a zodpovedne zhodnotil dianie v MÈ BNM v minulom
období a naèrtol  i jej perspektívy do budúcnosti. Do tohto diania patria okrem iných aj
základné �koly a spoloèenské organizácie. A práve tu sa mi �iada poïakova� sa
za dlhodobú podporu a spoluprácu mestskej èasti Bratislava-Nové Mesto a dvom
patronátnym �kolám - Z� Rriazanská a Z� Za kasáròou, s na�ou uliènou 26. základnou
organizáciou Slovenského zväzu protifa�istických bojovníkov Bratislava-Nové Mesto.
Na�a organizácia vyu�íva kultúrne a osvetové strediská patriace k mestskej èasti Nové
Mesto.
Vysoko si vá�ime pochopenie a podporu pracovníkov Miestneho úradu BNM, poslan-
cov miestneho zastupite¾stva, ako aj vedenia na�ich patronátnych základných �kôl
vo forme poskytovania v�estrannej pomoci a vyslovujeme im za to úprimné poïakovanie
i presvedèenie, �e aj v budúcnosti sa u nich stretneme s podobným pochopením.

Jaroslav Urban

Poïakovanie za spoluprácu
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Turnaj Trojkrá¾ový v minifutbale - vyhodnotenie
Tradièný turnaj v minifutbale sa uskutoènil 6. januára 2006 v �kolskej telocvièni Z� Riazanská,
v areáli �kolak klubu MÈ BNM.
V dvoch kategóriách mlad�ích a star�ích hráèov sa zúèastnilo 10 dru�stiev, èo predstavuje
do 100 hráèov. Poèas turnaja od 9.00 h do 15.00 h sa odohralo 24 stretnutí. Zápasy rozho-
dovali kvalifikovaní rozhodcovia bratislavského futbalového zväzu.
Vo fantastickej sviatoènej atmosfére, bez jediného zranenia, pri slu�nom priebehu stretnutí
a dobrom obèerstvení hradenom úèastníkmi, sa turnaj skonèil takto:
Kategória �mlad�í� - do 39 rokov: 1. miesto Spáèi

2. miesto Ufóni
3. miesto Zora

Kategória �star�í� - od 40 rokov: 1. miesto Doktori
2. miesto �kolak klub
3. miesto Coop Jednota

Vecné ceny vo forme darèekových ko�ov venovala mestská èas� Bratislava-Nové Mesto.
Peter Blaho

Klub pozemného hokeja KPH Raèa oznamuje
V �portovej hale Mlados� na Trnavskej ulici sa v dòoch 24. 2. - 26. 2. 2006 uskutoèní turnaj
Pohár majstrov európskych krajín �ien. Vstup na jednotlivé zápasy je vo¾ný, preto zve-
rejòujeme aj nasledujúce termíny jednotlivých zápasov.
24. 2. o 12. 00 h: KPH Raèa - HK Triglav Predanovci (slovinský majster)

17.00 h: KPH Raèa - ABC TEAM (fínsky majster)
25. 2. o 11.00 h: KPH Raèa  Penarth ladies (majster Walesu)
O ostatných zápasoch sa rozhodne pod¾a výsledku predchádzajúcich zápasov.

Vladimír Margolien

Úspe�ný 4. roèník podujatia Folk country sála alebo koncerty na va�e �elanie je u� minulos�ou.
Na 10 koncertoch sa zúèastnilo 2000 náv�tevníkov, preto plynulo pokraèujeme 5. roèníkom.
U� 23. 2. 2006 vystúpi známa èeská skupina NEØE� a presne o mesiac, 23. 3. 2006, e�te zná-
mej�ia kapela KAMELOT. V apríli bude u nás vystupova� známy èeský pesnièkár Karel Plíhal,
ktorého si mnohí pamätajú z filmu Rok ïábla, kde vystupoval spolu s Jaromírom Nohavicom.
V máji nás nav�tívi známa moravská kapela FLERET, ktorá vystupuje ako Dvorná kapela
Vala�ského krá¾ovstva. Jej vystúpenie je zárukou dobrej muziky, veselej a príjemnej atmosféry
spojenej s ochutnávkou dobrej moravskej slivovice. Po letnej prestávke v organizovaní kon-
certov, kedy mnohé kapely úèinkujú na rôznych letných festivaloch, sú na jeseò pripravené
ïal�ie zaujímavé vystúpenia. U� v septembri, 28. 9. 2006, vystúpi Franti�ek Nedvìd, v októbri
�alman a spol., v novembri to bude koncert Vlastu Rédla a celý roèník ukonèíme vianoèným
koncertom èeskej skupiny NEZMAØI.

Veríme, �e plánovaný program uspokojí na�ich náv-
�tevníkov, ktorí e�te vo väè�om poète budú nav�te-
vova� Stredisko kultúry na Vajnorskej 21. Napokon,
v oblasti folku a country ide o �elanie mnohých
náv�tevníkov, ktorí ho konkrétne vyjadrili v ankete.
Tak�e doslova ide o koncerty na �elanie na�ich
náv�tevníkov.

Franti�ek Repa

Mnohí úèinkujúci na folkových koncertoch ve-
dia vytvori� výbornú atmosféru a vypreda� ve¾kú
sálu Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto

foto: M. Novák

Folkový spevák �alman pravidelne vystu-
puje na koncertoch v Stredisku kultúry
Bratislava-Nové Mesto        foto: M. Novák

5. roèník Folk country sála alebo koncerty na va�e �elanie

Ka�dý rok sa v predvianoènom èase v klube
na Ministerstve obrany SR na Kutuzovovej
ulici v Bratislave schádzajú darcovia krvi
na slávnostný aktív, aby si prevzali bronzové,
strieborné, zlaté i diamantové plakety profe-
sora Jana Janského. Aj teraz sa zvítali spolu
s dlhoroènou predsedníèkou Územného
spolku SÈK Bratislava 3 MUDr. Valériou
Lipkovou, riadite¾kou tohto spolku Soòou
Kroèilovou aj zástupkyòou starostu MÈ BNM
Doc. Ru�enou Apalovièovou. Ako ináè, pri�la
aj zástupkyòa Národnej transfúznej slu�by
SR MUDr. Klára Sviteková. Tentoraz v�ak nie
ako dlhoroèná lekárka transfúznej slu�by, ale
ako jediná z prítomných �ien, ktorá získala
diamantovú plaketu prof. J. Janského. Má u�
za sebou 60 odberov krvi, z toho ve¾akrát
darovala krvné do�tièky.

Ako jediná z prítomných �ien získala e�te
zlatú Janského plaketu Anna Stovièková
z Bratislavy.
Medzi darcami krvi, ktorí získali bronzovú
plaketu bolo i ve¾a mladých tvárí. Patrí k nim
napríklad Stanislav Èáp, strá�majster doprav-
nej polície. K darcovstvu, spolu so sestrou, ho
priviedol otec, ktorý práve získal striebornú
plaketu J. Janského.
Na slávnostnom aktíve bolo udelených:
39 bronzových, 46 strieborných, 13 zlatých,
1 diamantová plaketa profesora Jana Jan-
ského.

Ako sme sa neskôr, poèas slávnostnej ve-
èere dozvedeli, Národná transfúzna slu�ba
hodlá roz�íri� nielen èas na darovanie krvi
aj na popoludnie, ale aj zvý�i� poèet miest,
kde bude mo�né uskutoèòova� v bezpeè-
ných podmienkach aj mobilné odbery. Padol
návrh, �e jedným z takých miest by mohol
by� aj Miestny úrad Bratislava III na Junáckej
ulici. A èo na to hovorí zástupkyòa starostu
Ru�ena Apalovièová? �Osobne nemám niè
proti tomu, treba v�ak, aby Národná trans-
fúzna slu�ba predlo�ila projekt, uviedla svoje
predstavy, ako by odberové miesto malo vy-
zera�, aké podmienky by malo spåòa�. Pre-
to�e na miestny úrad chodí denne ve¾a ¾udí
z rôznych dôvodov. Miesto na odber krvi by
malo by� oddelené, aby sa zachovali pre-
dov�etkým hygienické podmienky...� Dali
sme jej plne za pravdu.

V Bratislave sa uva�uje aj nad tým, �e by
to mohli by� napríklad aj ekumenické centrá.
Je to cesta, ako postupne odstráni� ka�do-
roèný nedostatok krvi a krvných preparátov
poèas sviatkov a dovoleniek. Ale je to aj
jedna z mo�ností rozvoja darcovstva krvi
na Slovensku.

Margita �krabálková

Najkraj�ie chvíle
s darcami krvi
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V mesiacoch september a� december 2005 prebehol piaty
roèník projektu �portová �anca, ktorý realizuje Pedago-
gicko-psychologická poradòa s Centrom výchovnej a psy-
chologickej prevencie Bratislava III. Ide o projekt, v rámci
ktorého sa stretávajú dru�stvá zlo�ené z chlapcov 7. a 8. roè-
níkov Z� v tre�om bratislavskom okrese. Jednotlivé dru�stvá
sú�a�ia v tzv. futbalovej minilige o Putovný pohár CvaPP. Pro-
jekt je podporený Protidrogovým fondom. Jedným z cie¾ov pro-
jektu je nominova� chlapcov do úlohy reprezentantov svojej
�koly, teda nielen �e majú bojova� v drese �koly, ale predo-
v�etkým ju majú svojím správaním reprezentova�.
Do projektu bolo zapojených 12 základných �kôl. I keï sú
medzi nimi i �portové �koly, jednotlivé dru�stvá tvorili chlapci
z ne�portových tried. Aj pre tento fakt je ka�doroène poradie
jednotlivých �kôl prekvapením (jeden rok sa �kola nachádza
na posledných miestach, o rok neskôr je ví�azom a pod.).
A ktoré �koly u� stáli na prvom mieste? V �kolskom roku
2001/02 - Z� Oslobodite¾ská, v �k. roku 2002/03 - Z� Riazanská,
v �k. roku 2003/04 - Z� Kalinèiakova, v �k. roku 2004/05 -
Z� Riazanská. Posledný roèník získala prvenstvo Z� Za kasár-
òou. Pravdou v�ak je, �e u� teraz sa mnohé �koly pripravujú
na ïal�í roèník, lebo veria vo svoje ví�azstvo.

Jana Lednická

Projekt �portová �anca

�KOLSTVO
1234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890123

Deò zdravého �ivotného �týlu v Základnej
�kole s materskou �kolou na Odborárskej

ulici 2 v Bratislave
V poslednom èase sa èoraz väè�í poèet �kôl pokú�a priblí�i�
skutoènému �ivotu, ktorého súèas�ou je i zdravie èloveka a
problematika zdravého �ivotného �týlu vôbec. Výnimkou u� nie
je ani základná �kola s materskou �kolou na Odborárskej ulici,
kde sa 23. novembra 2005 uskutoènil VIII. roèník projektu
Zdravá �kola Deò zdravého �ivotného �týlu v znamení pohybu.
A ako vyzeral takýto �pecifický deò? �iaci si s �èistým svedomím�
mohli zabudnú� doma v�etky svoje zo�ity i knihy a spokojne
sa mohli venova� len tomu, èo súvisí so zdravím èloveka. Aby
deò pre�ili èo najpríjemnej�ie, u� v predstihu si skrá�lili svoje
triedy a nama¾ovali mno�stvo obrázkov na tému zdravie èloveka
a pohyb. Takto pripravená �kola u� len mohla oèakáva� hostí
z najrozmanitej�ích oblastí �ivota.
Kto sa pri�iel k nám podeli� so svojimi skúsenos�ami? Najväè-
�ími hviezdami dòa boli moderátori z TV Markíza. Okrem skú-
seností z mediálneho prostredia nám porozprávali aj nieèo
o svojom zdraví, stravovacích návykoch, o tom ako si udr�a�
pre nich potrebnú �tíhlu líniu.
Ve¾kú pozornos� vzbudila aj náv�teva chovate¾ov z bratislav-
skej zoologickej záhrady. Vïaka nim klokan, nosá¾ a veverièka
�iakom porozprávali, ako treba �i�, ak sa chcú do�i� vysokého a
zdravého veku.
Priamo o pohybe nám rozprával cyklista, horolezec, futbalista
èi cvièite¾ka aerobiku. Ka�dý zo svojej vlastnej perspektívy. �ia-
kov zaujali aj mladí ¾udia, ktorí boli v minulosti drogovo závislí.
Ich výpoveï zanechala v �iakoch autentický zá�itok, �e drogy
skutoène nièia v�etko hodnotné v na�om �ivote. Deò zdravého
�ivotného �týlu sa teda niesol v duchu netradièného vyuèovania.
Z reakcií na�ich �iakov sme sa dozvedeli, �e aj takýto spôsob
vzdelávania sa im páèi a sú s ním spokojní. Fakty s konkrétnymi
príkladmi zo �ivota podlo�ené osobnými skúsenos�ami sú tým
najlep�ím uèite¾om. A aké sú reakcie �iakov na my�lienku, �e by
ka�dý deò vyuèovanie prebiehalo takýmto spôsobom?
Barbora: �Páèi sa mi, keï je hodina hravá a bez zbytoèného
stresu. Takéto vyuèovanie si viem predstavi� naozaj ka�dý deò.�
Kristián: �Myslím si, �e keby sme ka�dý deò za�ívali to, èo dnes,
urèite by sme si ove¾a viac z hodín odniesli.�

Hanka: ��kola by bolo ove¾a �iv�ia, �iaci by sa viac te�ili do �koly a urèite
by boli aj lep�ie pripravení do praktického �ivota.�
Èo doda� na záver? Vá�me si svoje zdravie, ako najlep�ie vieme, a nebojme
sa o òom hovori� aj v �kolských laviciach, preto�e ako sa hovorí, èo sa v mla-
dosti nauèíme, na staré kolená ako by sme na�li.

¼ubica Daneková

Deò zdravého �ivotného �týlu v Zá-
kladnej �kole na Odborárskej ulici.
Náv�teva chovate¾ov z bratislavskej
zoo vzbudila u �iakov mimoriadny
záujem

foto: ¼. Daneková

Rovnako ich zaujali i uká�ky výcviku
slu�obných psov

foto: ¼. Daneková
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Na�a M� patrí pod Z� Riazanská a zriaïovate¾om je mestská èas�
Nové Mesto. Má �tyri triedy, z toho jednu �peciálnu triedu pre deti
so �peciálnymi pedagogickými potrebami. Je zameraná na �portové
aktivity a enviromentálnu výchovu.
V spolupráci s rodièmi sme sa rozhodli zúèastni� výberového kona-
nia pre grantový program ENVIROPROJEKT 2005, ktorý bol vyhlásený
v nadväznosti na závery 3. zasadnutia medzirezortnej komisie pre vý-
ber, hodnotenie a finanènú podporu enviromentálnych projektov
M� SR.
Hlavným cie¾om projektu bolo zvý�i� záujem o pestovanie a ochranu
zelene, vyu�itie druhotných surovín, podpora vytvárania kladného
vz�ahu ku zvieratám.
Ná� projekt sme nazvali Zelená brána a po získaní grantu sme spolu
s rodièmi vytvorili ekozáhradku. Deti vyrobili kàmidlá pre vtáèiky a
denne sa o ne starajú. Zakúpili sme farebné kontajnery na separo-
vaný odpad. Zorganizovali sme náv�tevu poníkov, po¾ných a vodných
�ivoèíchov, kde sa deti vozili a kàmili zvieratká. Nakúpili sme kvetiná-
èe, ktoré si deti vyma¾ovali. Zasadili do nich rastlinky a starajú sa o ne.
V spolupráci s rodièmi deti zhotovili hraèky z odpadového materiálu,
ktoré boli zaradené do sú�a�e o najkraj�í výrobok a v�etky deti boli
za svoju prácu odmenené. Rodièia nám pomohli pri hrabaní lístia a
upratovaní záhrad, za èo im patrí vïaka. Chceme sa poïakova� aj
starostovi Nového Mesta Ing. Richardovi Frimmelovi, ktorý nám podal
pomocnú ruku pri zabezpeèovaní ve¾kokapacitného kontajnera na od-
voz odpadu.
Celé jesenné obdobie sa v na�ej M� nieslo v duchu starostlivosti
o prírodu. Ka�dú èinnos�, ktorú deti vykonávali, sme dokumentovali.
Na�ou snahou bolo zvý�i� enviromentálne povedomie detí, skvalitni�
�ivotné prostredie, zvý�i� záujem detí o prírodu a budova� pozitívny
vz�ah k zvieratám.

Zo �ivota M� Teplická

... ale aj o zvie-
ratká. Na poníkoch
sa s rados�ou aj
povozia

Deti v spolupráci
s rodièmi vyèa-
rovali z odpado-
vého materiálu
takéto prekrásne
dielka

Deti z M� na Tep-
lickej ulici sa sta-
rajú nielen o svoje
kvetinky...

¾ Ochrana pred úèinkom nebezpeèných chemických
látok

Nebezpeèné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré
svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biolo-
gickými vlastnos�ami mô�u spôsobi� ohrozenie �ivota, zdravia,
majetku alebo �ivotného prostredia.
V prípade havárie spojenej s únikom nebezpeèných chemických
látok pôsobia na okolie v podobe plynov alebo výparov.

¾ Pri vzniku havárie
- Ak ste vonku, èo najrýchlej�ie opustite ohrozený priestor. Pamä-

tajte, �e nebezpeèná látka sa �íri v smere vetra. Ak sa nachá-
dzate v smere vetra a ste v èasovej tiesni, okam�ite vyh¾adajte
ukrytie v budovách.

- Ak ste v byte, zostaòte vnútri.
- Uzatvorte a utesnite okná, dvere, vetráky.
- Vypnite ventiláciu.
- Sledujte správy v hromadných informaèných prostriedkoch.
- Zbytoène netelefonujte.
- Budovu opustite len na základe pokynu.
- Vezmite si evakuaènú bato�inu a improvizované prostriedky

ochrany. Improvizované prostriedky ochrany sú urèené na ochranu
dýchacích ciest, oèí a povrchu tela.

- Improvizované prostriedky sa pou�ívajú najmä pri:
� úniku z priestoru kontaminovaného nebezpeènou látkou,
� prekonávaní kontaminovaného priestoru,
� evakuácii obyvate¾stva.

¾Ochrana hlavy
- èiapka, �atka, �ál
- uterák, vreckovka
- okuliare

¾Ochrana trupu
- kabát, bunda, kombinéza, nohavice, nepremokavý plá��

¾Ochrana rúk, nôh
- rukavice, èi�my, vysoké celé topánky

R. Müllerová

Poïakovanie za dar
V Bratislave Na Revíne 15 bývam od 2. februára 1975. Hoci som
dos� èasto pou�íval auto, nevyhol som sa ceste MHD, ktorá
zaèínala a konèila na Stromovej ulici.
Dolu sa zbehne e�te ¾ahko, ale hore ten vy�e pol kilometer po scho-
doch býval niekedy dos� krutý.
Svojho èasu sme sa nádejali, �e bude prepojenie na Kolibu
cez most nad Magurskou, odkia¾ by sme to mali domov blízko.
Nestalo sa.
Teraz pri�lo zavedenie miniautobusovej linky è. 44. Mô�em Vám
poveda�, �e to bol pre mòa a urèite aj pre mnohých obyvate¾ov
tejto èasti jeden z najkraj�ích darèekov za posledných 31 rokov.

Ïakujem.
Ján Mikula

Civilná ochrana informuje!
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4. 2. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 z Ivanky,
podujatie, na ktorom do tanca a na poèúvanie
bude hra� dychová hudba 11 z Ivanky

7. 2. 17.00 h Projekt zdravia - predná�ky o zdraví
11. 2. 17.00 h Èaj o piatej s HS UNI, taneèné podujatie pri hudbe
60. - 90. rokov, s kultúrnym programom a �rebovaním vstupeniek
17. 2. 19.00 h Sen noci orientálnej, bohatý kultúrny program
na orientálny spôsob, uká�ky bru�ných tancov a taneèných kom-
pozícií, zábava a tanec
18. 2. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH �arfianka,
spoloèenská zábava pri dychovej hudbe pre mladých i star�ích,
�rebovanie vstupeniek
23. 2. 19.00 h Koncert HS NEØE�, koncert v rámci 5. roèníka
Folk country sála alebo koncerty na va�e �elanie
25. 2. 17.00 h Èaj o piatej s HS Saturn, spoloèenské, taneèné
podujatie pri hudbe 60. - 90. rokov s kultúrnym programom a �re-
bovaním vstupeniek

Výstavy
6. 2. - 17. 2. Ladislav Zacharides: Z mojej tvorby, výstava obrazov

21. 2. - 3. 3. Lovec reality - Laco Lesay, reportá�ne fotografie

Náv�tevný èas výstav: po - pia: 14.00 h - 18.00 h, so: poèas iných aktivít

Výmenné stretnutia zberate¾ov (VSZ)
4. 2. 8.00h - 12.00 h

VSZ �eleznièných, automobilových, lodných a leteckých
modelov

18. 2. 8.00 h - 15.00 h
Medzinárodné výmenné stretnutie zberate¾ov minerálov
a fosílií

Predpredaj vstupeniek: po - str. 16.00 h - 19.00 h a 1 hodinu pred
podujatím

Pravidelná èinnos�:
Jazykové kurzy: 2. semester (január, február)

-  angliètina, nemèina, talianèina
  (1 a 2 x tý�denne, 60 vyuèov. hodín)
-  pre zaèiatoèníkov, pre mierne pokroèilých
-  pre pokroèilých  konverzácia
-  pre deti anglická konverzácia

Výtvarné kurzy: - keramika - modelovanie, glazovanie, toèenie
  na kruhu, vypa¾ovanie v peci (pre deti i dopelých)
- ma¾ovanie na hodváb
- aran�ovanie kvetov
- iné: príprava �iakov Z� (4. roè.) na pohovory
  na osemroèné gymnáziá, matematika, slovenský
  jazyk
- hra na klavír a hudobná teória

Slu�by
Prenájom priestorov na semináre, spoloèenské posedenia, prezen-
tácie... (sála/350 miest, uèebne/20 miest, predsobá�na sieò/40
miest, galéria,...)

l Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. èíslo: 5477 1148
8. 2. 17.00 h Klub Venu�a, pravidelné stretnutie èleniek Ligy

proti rakovine
9. 2.   9.00 h Danka a Janka, divadelné predstavenie pre M�

na Revíne a o 10.30 h pre M� Cádrova (predsta-
venia sa uskutoènia v M�)

11. 2. 16.00 h Paskudárium, stretnutie s Elou a Hopom v pred-
stavení o neposlu�ných de�och a o ich polep�ení

13. 2. 17.00 h Kreslo pre hos�a: Jozef Benedik
20. 2. 19.00 h 85. Poetický veèer pri svieèkach

s Jurajom Sarva�om
22. 2. 17.00 h Klub Venu�a, pravidelné stretnutie èleniek Ligy

proti rakovine

PRIPRAVUJEME V MARCI

DECOUPAGE - servítková technika - 1-dòový víkendový kurz,
bli��ie informácie na tel. èísle: 5477 1148, 0907 442 473

Predpredaj vstupeniek: pondelok a streda od 16.00 h do 18.00 h
Vstupné sa vráti len v prípade zru�enia predstavenia

Pravidelná èinnos�
Jazykové kurzy: - angliètina pre dospelých - mierne pokroèilých

  a konverzácia
- angliètina pre deti M� Cádrová

Výtvarná výchova:
- detské tvorivé dielne pre deti do 3 rokov s mamièkami
- výtvarné dielne pre deti od 5 do 10 rokov

Pohybové kurzy, krú�ky:
- cvièenie detí do 3 rokov s mamièkami
- bodyforming

Hudobné kurzy: - hra na zobcovú flautu, klavír, gitaru, spev

l Osvetové stredisko Makovického 4, tel. èíslo: 4425 0771
Kurzy: joga, orientálne bru�né tance, aerobik pre �eny, relaxaèný
tanec, taneèná �kola GALA, �achový klub Slovan

l Osvetové stredisko Ovruèská 5, tel. èíslo: 4425 2840
Hudobné kurzy: spev, hudobná teória, hra na gitaru
Výtvarné kurzy: ma¾ba, kresba, modelovanie a iné techniky, ateliér

neprfesionálnych výtvarníkov
Praktické: �kola strihov a �itia pre zaèiatoèníkov i pokroèilých
Jazykové: angliètina pre najmen�ích

Inzercia
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l Predám lacno stolíkový �ijací stroj Veritas. Cena dohodou.
Tel. èíslo: 0903 257 728

l Mladá rodina kúpi stavebný pozemok v Raèi. Podnikanie.
Tel. èíslo: 0903 709 565, 02/642 88783

l Doopatrujem star�ieho osamelého pána alebo paniu za ubyto-
vanie. Mám �a�ko telesne postihnutú priate¾ku. Nájom budem
plati�. Robím v�etky domáce práce. Tel. èíslo: 0902 067 784

l Uèite¾ka slovenèiny douèuje �iakov aj pripravuje na prijímacie
pohovory. Uèí tie� dospelých a cudzincov. Tel. èíslo: 4425 2161

l Oprava práèok. Tel. èíslo: 0907 795 713, 4487 1305

l Håbkové èistenie kobercov, sedaèiek.
Tel. èíslo: 02/4425 9038, 0903 195 861

l Predám murovanú gará� s alarmom pri Riazanskej.
Tel èíslo: 02/5296 1865

l Novozvolený poslanec BSK (VÚC) RNDr. Peter Fla�kár (è. 16)
ïakuje v�etkým volièom, ktorí ho podporili vo vo¾bách.


