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APRÍLOVÉ POČASIE – Charakteristická premenlivosť aprílového počasia je nielen vyjadrená v množstve 
ľudových pranostík, ale má svoje reálne opodstatnenie a zdôvodnenie. Často sa striedajú studené dažďové 

a snehové prehánky so slnečným a teplým počasím. V apríli je dlhodobo najnižší tlak vzduchu v roku. 
Premenlivosť počasia je daná veľkým rozdielom medzi teplotou oceánu a pevniny – oceán je ešte veľmi 

studený, pevnina sa rýchlo zohrieva. Vari najčastejšie hovoríme, že aprílové počasie je bláznivé.

Pokračovanie na strane 3

Vždy sa dá začať po novom
 Svet obletela v uplynulých dňoch zaujímavá správa: Vatikán
priradil k hlavným siedmim ťažkým hriechom, ktoré pred 1400
rokmi zostavil pápež Gregor Veľký, sedem nových. S pýchou, la-
komstvom, závisťou, hnevom, smilstvom, obžerstvom a lenivosťou 
sa tak v jednom hriešnom koši ocitlo aj obchodovanie s droga-
mi a ich užívanie, manipulácia s genetickými materiálmi, vedec-
ké experimentovanie na ľuďoch v rozpore s etikou, život v nad-
mernom bohatstve, správanie vedúce k sociálnej nespravodlivosti
a chudobe vo svete, ako aj toľko skloňované znečisťovanie ži-
votného prostredia.

 Apropo, životné prostredie. Ľudia, ktorým záleží na budúcnos-
ti našej modrej planéty, zaiste so zadosťučinením prijali zvesť, že 
Vatikán je s nimi na jednej vlnovej dĺžke. Navyše, ten so svojím 
novým počinom prišiel v čase príprav na Deň Zeme, do ktorého
sa zapájajú stovky miliónov ľudí po celom svete.

 Pre Deň Zeme je v kalendári vyhradený 22. apríl. V tento deň  
roku 1970 vedci vyzvali ľudstvo, aby spoločnými silami chránilo 
Zem so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Ich apel sa opieral o sním-
ky z kozmu dokumentujúce krehkosť a zraniteľnosť tejto planéty.

 Znečisťovanie životného prostredia však má rôzne podoby. 
Počnúc nadmerným vypúšťaním exhalátov do ovzdušia, ktoré sa 
zásadným spôsobom podpisujú pod očividné klimatické zmeny, 
cez zamorovanie morí a oceánov až po - napríklad - neriadené 
skládky v blízkosti obytných domov.

 Téma nelegálnych skládok je, žiaľ, aktuálna aj pre našu mestskú 
časť. A po dôkazy netreba chodiť do najzastrčenejších kútov. Stačí 
sa prejsť po Zátiší či Mierovej kolónii, kde likvidácia skládok už 
roky oberá pokladnicu s verejnými financiami o desiatky až stovky 
tisíc korún.

 Ľudstvo ako celok sa bojí o osud našej Zeme. Obávame sa dô-
sledkov globálneho otepľovania, topenia sa ľadovcov, čakáme, že 
najväčší znečisťovatelia konečne vstúpia do seba. Pred blížiacim 
sa Dňom Zeme však zostaňme na chvíľu v mikrosvete našej mest-
skej časti a zamyslime sa: Nepoškodzujeme aj my sami svojím
konaním prostredie, v ktorom žijeme? Hoci aj tým, že na prechádz-
ke s našimi štvornohými domácimi miláčikmi si nerobíme ťažkú
hlavu z kôpok, ktoré po nich zostávajú na verejných priestran-
stvách, že ich púšťame na ihriská určené deťom, že len zopár
krokov od našich obydlí sa zbavujeme nebezpečných odpadov, 
ktoré patria do špeciálnych zberní, že ... . 

 Tých „že“ je veľa. Stačí sa pozrieť do denných hlásení mestských 
policajtov či štatistík inšpektorov verejného poriadku. Takže, aj
medzi nami sú takí, ktorí by mali začať myslieť a konať po novom. 
Na to nikdy nie je neskoro.

Richard Frimmel
starosta

Ihrisko v areáli Kuchajdy už budujú
Na území bratislavského Nového Mesta by onedlho mali pribudnúť 
dve viacúčelové ihriská – jedno v areáli Kuchajdy, druhé v areáli Zá-
kladnej školy s materskou školou na ulici Za kasárňou. Na jedno
i druhé vyčlenilo miestne zastupiteľstvo na svojom rokovaní 19. feb-
ruára po 850-tisíc korún.

Pokračovanie na strane 2

� Poslanci pri predajoch zvyšovali ceny  � Stavebná uzávera na Kolibe-Strážach bez ozveny

� Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva

vzniku požiarov v lesoch

Spúšťanie linky na výrobu suchých stavebných materiálov bolo spojené 

i s prehliadkou nového závodu firmy Weber-Terranova. Prítomným ho 

predstavil generálny riaditeľ firmy Daniel Baláž (s mikrofónom v ruke). 

Prehliadku si nenechali ujsť ani významní hostia – prezident koncernu 

Saint-Gobain Weber Jean-Luc Gardaz (vľavo) a starosta mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel; viac na strane 2.

Foto: M. Novák

Kontrola na referáte miestnych daní 
dopadla dobre

Kontrola činnosti referátu miestnych daní a poplatkov Miestneho 
úradu Bratislava-Nové Mesto za roky 2006 a 2007 dopadla dobre. 
Vyplýva to zo správy, ktorú na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
19. februára predložil miestny kontrolór Ján Dúbravec. Zastupi-
teľstvo ju schválilo bez pripomienok.
 Kontrola sa uskutočnila v druhom polroku 2007. Zameraná bola 
na kontrolu správy dane za psa, správy dane za užívanie verej-
ného priestranstva, správu dane za predajné automaty, správu 
dane za nevýherné hracie prístroje, ako aj na postup správcu
dane pri plnení daňových povinností daňovníkov vyplývajúcich
im zo zákona 511/1992 Zb.
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Novomestského starostu Richarda Frimmela 

sme zastihli aj pri srdečnej debate s veľvyslan-

com Francúzskej republiky v SR Henrym Cunym 

(prvý zľava) a prezidentom koncernu Saint-Go-

bain Weber Jeanom-Lucom Gardaz.

Foto: M. Novák 

Ihrisko v areáli 
Kuchajdy už budujú

Dokončenie zo strany 1

 Výstavba ihriska na Kuchajde sa rozbehla

už v prvej polovici marca. „Dodávateľom 

prác na základe výberového konania sa 

stala Scansis Slovakia, s. r. o.,“ informovala

vedúca oddelenia výstavby a investícií no-

vomestského miestneho úradu Barbara Be-

ňová. „Stavebné práce by mali trvať 30 dní,

treba však rátať aj s poveternostnými vplyv-

mi,“ dodala. Na výstavbu tohto ihriska bude

použitá aj dotácia z rozpočtovej rezervy pred-

sedu vlády SR v sume 1,2 milióna korún, 

pričom tieto peniaze dostala mestská časť

k dispozícii koncom decembra 2007. Celko-

vá hodnota diela sa teda bude pohybovať 

okolo dvoch miliónov korún.

  O dotáciu 1,2 milióna korún z verejných pro-

striedkov sa mestská časť uchádza aj v prí-

pade výstavby ihriska ZŠ s MŠ Za kasárňou. 

Príslušnú žiadosť podala na Úrade vlády SR 

už 15. januára 2008. Podľa zástupcu starostu 

Mariána Vereša ihrisko v areáli školy by malo 

slúžiť aj verejnosti.

 Krátko pred redakčnou uzávierkou tohto 

čísla Hlasu Nového Mesta starosta Richard 

Frimmel spresnil, že obidve ihriská majú byť 

odovzdané do užívania do júna.

Alžbeta Klesnilová

B R A T I S L A V AB R A T I S L A V A

7.5.-10.5. 2008
XXIX. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU KVETÍN

Organizátor výstavy: KULLA, www.kulla.biz
Výstava bude otvorená: streda - sobota od 900 do 1900 hod.
VÝSTAVNÉ CENTRUM INCHEBA EXPO BRATISLAVA

Weber-Terranova mala dôvod na oslavu
Najprv skúšobne, od 13. marca už naostro
chŕli moderná veľkokapacitná výrobná linka
suché stavebné materiály v novovybudova-
nom závode firmy Weber-Terranova na Sta-
rej Vajnorskej ceste. Firma týmto začala písať
novú etapu svojej histórie. Pretože, ako po-
vedal jej generálny riaditeľ Daniel Baláž, do-
teraz vyrábala omietkové zmesi, lepidlá či fa-
rebné nátery len v mokrej podobe. Trh si ich 
však žiada aj v suchom stave a tie musela do-
vážať.
 Firma ako výrobca materiálov na povrchovú
úpravu stavieb začínala v roku 1990 pod ná-
zvom Terranova Industria. Po piatich rokoch
sa stala súčasťou francúzskeho koncernu 
Saint-Gobain Weber. Pri uvádzaní novej lin-
ky do života preto nemohol chýbať ani jej
prezident Jean-Luc Gardaz a práve on spustil 
výrobu na nej.
 Veľvyslanec Francúzskej republiky v SR
Henry Cuny pri tejto príležitosti vyzdvihol, že 
všetky francúzske firmy zastúpené na Slo-
vensku tu patria medzi prvých investorov.
V súvislosti s Terranovou konštatoval: „Tie-
to investície sú príkladom efektivity všetkých 
francúzskych investícií na Slovensku.“
 Na oslavu nového medzníka v živote firmy 
rád prijal pozvanie aj starosta mestskej čas-
ti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel.
„Weber-Terranova je jedným z podnikov
na území našej mestskej časti, s ktorým máme 
dlhodobo dobrú spoluprácu a ktorý podpo-
ruje aktivity novomestskej samosprávy,“ kon-
štatoval. „Veľmi ma teší spustenie novej pre-

vádzky, ktorá ešte zvýrazní jeho dôležitosť, a
to aj vzhľadom na budúcnosť. Pretože tento 
podnik zamestnáva ľudí nielen z našej mest-
skej časti, ale aj z okresu Bratislava III a má
zásluhy na tom, že nezamestnanosť v tom-
to okrese je najnižšia na Slovensku.“ Staros-
ta verí, že spolupráca medzi podnikom a sa-
mosprávou Nového Mesta sa bude rozvíjať aj 
v budúcnosti – či už v oblasti kultúrnych akti-
vít, alebo sociálneho programu.

 Sviatočnú udalosť zvýraznilo vystúpenie 
umelcov – sláčikového kvarteta Musica Slova-
ca, opernej divy Adriany Kučerovej, taneční-
kov súboru Lúčnica, ako aj členov orchestra 
Zlaté husle.
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Kontrola na referáte miestnych daní 
dopadla dobre

 V súvislosti so správou dane za psa treba povedať, že daň sa 

platí za psy staršie ako šesť mesiacov a ich evidencia je vedená 

priamo na referáte miestnych daní. Nie všetci držitelia psov si však 

plnia svoju povinnosť. K 31. decembru 2006 mali voči mestskej 

časti dlh v úhrnnej sume 337 720,- korún. Mestská časť zasiela

neplatičom výzvy na zaplatenie, v niektorých prípadoch ide do-

konca o výzvy pred exekúciou.

 V oblasti správy dane za užívanie verejného priestranstva boli 

pohľadávky k 31. decembru 2006 ešte vyššie – viac ako 1,7 milióna 

korún. Sumou vyše 745-tisíc Sk sa na nich podieľala firma Brastav. 

Dlh od nej vymáhal súdny exekútor, v roku 2007 však exekúciu 

zastavili pre nemajetnosť povinného.

 Do roku 2006 mestská časť vyberala aj poplatok za predaj al-

koholických nápojov a tabakových výrobkov, ako aj poplatok

zo vstupného. Tieto poplatky od roku 2006 už nevyberá, dlhy

voči mestskej časti však ešte zostali. K 31. decembru 2006 v prí-

pade poplatku za predaj alkoholických nápojov a tabakových

výrobkov predstavovali viac ako 3,2 milióna korún a pri poplatku 

zo vstupného vyše 1,3 milióna. Pohľadávky vymáha mestská časť 

aj exekučne.

 Útvar kontroly sa zaujímal aj o sankcionovanie za neskoré úhra-

dy. Zo správy predloženej na rokovanie zastupiteľstva vyplýva, 

že program sankcionovania jednotlivých miestnych daní sa bude 

uvádzať do praxe v tomto roku a bude sa využívať aj na sankcie

za predchádzajúce roky.

Alžbeta Klesnilová

Poslanci pri predajoch zvyšovali ceny
 Viaceré návrhy na predaj nehnuteľností vyvolali na rokovaní no-

vomestského miestneho zastupiteľstva 19. februára diskusiu pod-

farbenú aj emóciami. Bolo to tak i v prípade návrhu na predaj ne-

bytového priestoru na Ovručskej 5, ktorý doterajší nájomníci vy-

užívali na poskytovanie konzultačných služieb v oblasti chirurgie, 

dermatológie, homeopatie a fyzioterapie. V budúcnosti by tu však 

chceli mať liečebno-preventívny stacionár pre deti a mládež vo veku 

do 18 rokov s vrodenými metabolickými poruchami, ako je celiakia, 

diabetes či fenylketonúria, ktoré si vyžadujú osobitný režim hlavne

v stravovaní, ako aj pre deti a mládež s ľahším mentálnym a

zmyslovým postihnutím, napríklad autistov.

 Napriek ušľachtilosti cieľa kupujúcich navrhovaná cena prísluš-

ného pozemku podľa znaleckého posudku, a to 5292,- Sk/m2, sa 

niektorým poslancom zdala nízka. Navrhli jej zvýšenie o 1000,- Sk

a pozmeňujúci návrh poslanci väčšinou hlasov schválili. Týmto zvý-

šením kupujúci zaplatia za nehnuteľnosť dovedna 4 238 889,- Sk.

 Rovnako o tisícku – na 5292,- Sk/m2 – zdvihli poslanci cenu po-

zemku aj v prípade kúpy priestorov bývalého kultúrneho strediska 

na Makovického 4. O kúpu požiadalo občianske združenie 3LOBIT, 

ktoré uvedené priestory doteraz využívalo ako kancelárie. Mieni tu 

však zriadiť centrum pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, kto-

rého súčasťou budú aj chránené pracovné miesta. Za nehnuteľ-

nosti na Makovického zaplatí 6 366 397,- Sk.

 Miestne zastupiteľstvo schválilo i predaj pozemku pri Tržnici, a

to v súvislosti s realizáciou stavby Delikates – rýchle občerstvenie. 

Aj v tomto prípade pri hlasovaní prešiel návrh na zvýšenie ceny

pozemku z navrhovaných 4500,- na 5500,- Sk/m2. Týmto celková 

cena za odpredaj dosiahla 6,325 milióna korún.

(ak)

Zo života mestskej časti

 Dobre naladený, ako vždy, za-
vŕšil 24. februára osemdesiaty
rok svojho života niekdajší dlho-
ročný predseda Klubu dôchod-
cov na Športovej ulici Bernard 
Priecel. V predvečer významného 
výročia si jubilanta uctil aj staros-
ta bratislavského Nového Mesta
Richard Frimmel. Milého hosťa 
na pôde miestneho úradu prijal
s krásnou kyticou a hrejivými slo-
vami uznania prežitého, dosiah-
nutého. Reč však čoskoro na-
brala pragmatický tón a skĺzla 
do tém, ktorými v súčasnosti žije 
mestská časť. Nečudo. Bernard 
Priecel je jedným z tých, kto-
rých starosta svojho času oslovil
s ponukou, aby sa stali členmi
Poradného zboru seniorov. Zbo-
ru, v ktorom sa stretli ľudia rôz-
nych profesií v produktívnom i 
dôchodcovskom veku, avšak
so spoločnou črtou – schopnos-
ťou vnímať impulzy zo svojho 
okolia, ochotných načúvať ná-
zorom ľudí a posúvať problémy
do roviny ich riešenia.
 Bernard Priecel, rodák z Noro-
viec v Topoľčianskom okrese, sa 
prisťahoval do Bratislavy v roku 
1949. Rok nato pojal za manžel-
ku svoju milú a žijú spolu dodnes. 
Zdravie im dnes neslúži, ako by 
si želali, napokon, náš jubilant sa 
už v pomerne mladom veku stal 
invalidným dôchodcom. Nekle-
sal však na duchu a robil, čo mu 
zdravotný stav dovolil: zabezpe-
čoval komparz pre kolibský film 
a Slovenskú televíziu, v treťom 

bratislavskom okrese sa anga-
žoval v sociálnej komisii, istý čas 
bol predsedom Zväzu invalidov 
obvodu Bratislava III, venoval sa 
charitatívnej činnosti, spolupra-
coval s Červeným krížom, orga-
nizačne vypomáhal hokejistom 
a futbalistom TJ Slovan, do leta 
roku 2007 stál na čele mimoriad-
ne aktívneho Klubu dôchodcov 
na Športovej ulici. A tak na prijatí 
u starostu bolo naozaj o čom ho-
voriť. Dnes spolu s oslávencom 
chceme veriť, že sa po boku svo-
jej životnej partnerky dožije ďal-
šieho vzácneho okamihu – dia-
mantovej svadby.

Starosta  si  uctil  jubilanta

Bernarda  Priecela

Novomestský starosta Richard 

Frimmel a dnes už osemdesiatnik 

Bernard Priecel (v popredí) absol-

vovali spolu nejedno podujatie aj 

v Klube dôchodcov na Športovej 

ulici.

Foto: archív

Marcové podujatia Knižnice Bratislava-Nové Mesto

V Mesiaci knihy aj Knižnica Bratislava-Nové Mesto pripravila pre svo-
jich čitateľov množstvo zaujímavých podujatí. Tento rok sme sa sústre-
dili najmä na propagáciu slovenskej pôvodnej tvorby jednak besedami
so súčasnými žijúcimi autormi, ako i pripomenutím si diela veľkého slo-
venského rozprávkara Pavla Dobšinského, ktorého 180. výročie naro-
denia pripadlo práve na tohtoročný marec. Z podujatí pre dospelých, 
ktoré sme pre našich čitateľov pripravili, spomenieme aspoň besedu
so spisovateľkou Vierou Švenkovou, ktorá sa konala 4. marca v Klube
dôchodcov na Športovej ulici. Medzi mimoriadne úspešné patrili stret-
nutia dôchodcov z klubu Zlatý dážď na Račianskej ulici so spisova-
teľkou Janou Šimulčíkovou (13. marca) a s manželským párom Keleovcov 
– známych cestovateľov a spisovateľov (31. marca).
Pre deti Knižnica Bratislava-Nové Mesto okrem množstva exkurzií a ho-
dín informatickej výchovy odštartovala už II. ročník spoločného podujatia
bratislavských verejných knižníc pod názvom Jarný maratón s knihou 
– 10. marca v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Maratón s knihou sa 
tiež niesol v znamení výročia Pavla Dobšinského. Jeho súčasťou bola aj 
čitateľská súťaž pre žiakov prvého stupňa základných škôl z mestskej
časti Bratislava-Nové Mesto pod názvom Čítam, čítaš, čítame...?, kde si 

Pokračovanie na strane 4
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 Klub dôchodcov na Vajnorskej ulici je deň čo deň dejiskom šachových súbo-
jov. A čo takto zmerať si sily v simultánke s naším mladým majstrom Slovenska 
Milanom Pacherom? – štuchol do striebrovlasej generácie vedúci oddelenia by-
tového a sociálnych služieb novomestského miestneho úradu Dušan Jahelka.
A, veru, Jaroslava Bukovčáka, Milana Homolu, Jána Granca, ale ani ďalších vy-
znávačov kráľovskej hry nemusel dlho presviedčať. Slovo dalo slovo a 12. marca 
sa v klube zvádzal zápas desiatich proti jednému.
 Výsledok hry – deväť výhier v prospech 17-ročného majstra a jedna remíza
– kvitovali nielen Milanovi fanúšikovia, ale aj ostrieľaní šachoví harcovníci v poli 
porazených. „Simultánku som hral po prvý raz, takže pre mňa je to nová skú-
senosť,“ podelil sa o dojmy Milan, ktorý si okrem dobrého pocitu z hry odnášal 
ako trofej aj výbornú tortu so šľahačkou.
 Počas hry medzi divákmi nechýbali ani Milanovi najbližší – mamička a starý
otec. Pri tejto príležitosti ocenili, že na raste Milanovej výkonnosti má svoj
podiel novomestská miestna samospráva a starosta. „Najmä v jeho začiatkoch 
mu poskytovali sponzorský príspevok, vďaka ktorému mohol vycestovať na za-
hraničné mládežnícke šampionáty,“ konkretizovala jeho mamička. Rodina je
za túto finančnú podporu dodnes vďačná.

(ak)

Zahrali si na desiatich šachovniciach

Sedemnásťročný Novomešťan Milan Pacher, študent 

Gymnázia na Novohradskej ulici a člen ŠK Slovan Bra-

tislava hrá šach od svojich piatich rokov, ale simul-

tánku si naostro vyskúšal po prvý raz až v Klube dô-

chodcov na Vajnorskej ulici. Na konte má tituly majstra 

Slovenskej republiky vo vekových kategóriách do 14, 16 

aj 18 rokov, je hráčom slovenskej extraligy dospelých, 

okrem iného hrá tiež za Austriu Viedeň rakúsku extrali-

gu. Pokiaľ ide o jeho ambície, spomenieme len, že zbie-

ra body na priznanie titulu medzinárodného veľmajstra.

Foto: M. Novák

Afriku nazývame čiernym kontinentom, no far-
ba pleti jej obyvateľov je asi to jediné, čo je
na tomto úžasnom kuse sveta čierne. Afrika je
najfarebnejším svetadielom. Hovorí sa, že je to
krajina šesťsto farieb a šesťsto odtieňov. 

Od kresťanov, cez moslimov až po kmeňové
prírodné náboženstvá – to všetko sa spája v ne-
konečnej zmesi zvukov, chutí, farieb a tancov.
A začiatkom marca sme mohli kúsok čara Afri-
ky zažiť aj v Stredisku kultúry BNM na Vajnor-
skej 21 vďaka pražskej skupine afrického výra-
zového tanca TiDiTaDe, ktorá pootvorila pomysel-
né okno do horúcej Afriky „horúcimi“ rytmami, dra-
vosťou sebe vlastnou. Hudobníci a tanečnice
sa už veľa rokov a s neustále stúpajúcou inten-

zitou venujú štúdiu západoafrickej hudby a 
tancu. Čerpajú inšpiráciu a skúsenosti od naj-
väčších žijúcich legiend tejto hudby a tanca 
prostredníctvom stáží v západnej Afrike (Guinea, 
Mali, Gambia, Senegal), ale aj v Európe, kde 
mnohí (nielen) africkí majstri žijú a vyučujú.

Skvelé tanečnice, drsných bubeníkov, jedno
dojča a množstvo afrických bubnov prijalo obe-
censtvo v Stredisku kultúry s nadšením. Rytmus 
bubnov sa dostal hlboko pod kožu každého, 
nezávisle od veku. Tí odvážnejší si na záver aj 
zatancovali spoločne s tanečnicami z TiDiTaDe. 
S technikou tanca nemal nikto problém. Žeby 
potvrdenie spoločných koreňov ľudstva?

A preto tak, ako v Afrike, aj u nás sa hranice
medzi publikom, hudobníkmi a tanečnicami
strácali a všetci sa stali na jeden večer účastník-
mi nevšedného zážitku.

Kto neodolal čaru afrického tanca natoľko, 
že sa mu chce venovať hlbšie, mal možnosť
na druhý deň navštíviť workshop afrického
výrazového tanca v Dome kultúry na Kramároch. 
Pod vedením tanečníc a bubeníkov zo skupiny 
TiDiTaDe sa učili správne držať telo, pracovať
s dynamikou a energiou, byť ladní. Učili sa vyu-
žívať možnosti ľudského tela prirodzeným spô-
sobom. Teda všetko to, čo dnešný vystresovaný 
človek veľmi potrebuje.

Ľubica Haliaková

Africký večer

Temperamentné tanečnice predvádzali v Stredisku 

kultúry na Vajnorskej ulici autentické africké tance

foto: M. Novák

Výstava pod týmto názvom sa ko-

nala v Stredisku kultúry BNM na Vaj-

norskej 21 od 4. do 15. marca 2008. 

Autorom obrazov je Ivan Cích, ktorý 

vystavoval pod umeleckým menom 

lad. van zich. 

Jeho umelecké fotoobrazy a zau-

jímavé šperky akcentovali najmä 

hlavnú myšlienku, a tou je láska, 

otvorenie sa jej jemným vibráciám 

prostredníctvom ružovo-zelených 

farieb atmosféry prýštiacej z vnútor-

ných myšlienkových predstáv auto-

ra, ktoré potom navonok prezento-

val svojimi očami umelca – fotografa 

a šperkára.

Autorova tvorba vyjadruje túžbu

po hľadaní, kráse a harmónii. Otvára 

našim očiam a srdcu bránu do sve-

ta, kde nie je nič zákerné, kompliko-

vané a neúprimné. Všetko sa har-

monicky dopĺňa. Je to svet svetla, 

krásy a lásky. Pozitívnych vibrácií, 

ktoré liečia.

Obrazy Pocta svetlu, Vďaka za svet-

lo, Energia lásky, Lúče života, Pre-

búdzanie, Dotyky lásky už svojím

názvom mnohé napoveda jú .

Na výstave sme mohli spoločne

s autorom na chvíľu prežívať to,

čo prežíval on pri svojom hľadaní. 

Svetlo z obrazov a šperkov rozsvie-

tilo aj naše duše.

Ľubica Haliaková

SVETLO v Stredisku kultúry
na Vajnorskej

Marcové podujatia Knižnice Bratislava-Nové Mesto

Dokončenie zo strany 3

deti mali možnosť preveriť svoje čitateľské zručnosti a znalosti o rozprávkach Pavla Dobšinské-
ho. V piatich náročných súťažných kolách napokon podľa rozhodnutia poroty najlepšie obstáli 
žiaci zo ZŠ Za kasárňou, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Česká a trojicu víťazov uzatvára 
ZŠ Kalinčiakova.
Vyvrcholením marcových podujatí bola Noc s Andersenom, ktorá sa konala v Knižnici BNM 
na Pionierskej ulici v noci z 28. na 29. marca. Naša knižnica sa tak pridala k mnohým slo-
venským, ako i zahraničným knižniciam, ktoré toto podujatie pravidelne v posledný marco-
vý piatok organizujú už niekoľko rokov. Viac o knižničnom nocovaní prezradíme v budúcom
čísle Hlasu Nového Mesta.

Jana Vozníková
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Divadelné spomínanie
na Kramároch

97. Poetický večer pri sviečkach sa v Dome 
kultúry Kramáre niesol pod názvom Kde-
že je priepasť života a snenia. Prvý zo šies-
tich večerov v roku 2008 bol pozvánkou
do divadla a medzi divadelníkov. Spomienka
na 171. výročie smrti ruského spisovateľa
A. S. Puškina, ktorý zomrel na následky 
súboja 10. februára 1837, pripomenuli po-
slucháči Fakulty dramatických umení AU
v Banskej Bystrici, ktorí predniesli na javisku 
úryvky z diela Eugen Onegin, Malé tragédie, 
Mozart a Salieri.
Druhá časť večera bola rozprávaním o krá-
sach, strastiach a zábavách ochotníckeho 
divadla. Hosťami boli Ján Solovič, autor viac 
než 50 divadelných hier, režisér Anton Kret, 
divadelný kritik Polák a vydavateľ časopisu 
Kocúrkovo Milan Stano.
Zlatým klincom večera bola prezentácia kni-
hy Jána Soloviča Polstoročie ochotníckeho
divadla.

Margita Krajačová

Poslucháči Fakulty dramatických umení v Ban-

skej Bystrici priblížili návštevníkom 97. Poe-

tického večera na Kramároch ukážky z diela

A. S. Puškina

foto: M. Novák

Koncert Pavlíny Jíšovej
a Pavla Bobka

Tento koncert opäť dokázal, že spojenie 
nežnej romantickej blondínky a skúseného 
country speváka môže byť úžasným hudob-
ným zážitkom. Návštevníci koncertu si nie-
len vypočuli, ale aj zaspievali hity 70. rokov
z divadla Semafor v podaní Pavla Bobka (pô-
vodným povolaním architekta), ktorý v češ-
tine a v angličtine zaspieval staré známe hity 
Houston, Má dívka „N“, Oh Ruby, S tím bláz-
nem si nic nezačínej.
Pavlína Jíšová so svojou skupinou zaspievala 
romantické piesne, ktoré oslovili nejedného 
diváka poeticky romantickou náladou.

Margita Krajačová

Pavel Bobek a Pavla Jíšová na marcovom kon-

certe v SK BNM zožali zaslúžený úspech

foto: M. Novák

 Letečko na Kuchajde
Tradičné predveľkonočné zvyky pri jazere 

Kuchajda pripravili 12. marca spoločne Stre-

disko kultúry BNM na Vajnorskej 21, Refe-

rát školstva, kultúry a športu MÚ BNM a ŠD

pri základných školách v mestskej časti Bra-

tislava-Nové Mesto. V popoludňajších hodi-

nách si deti zo školských družín pri základ-

ných školách v našej mestskej časti spon-

tánne, hoci za premenlivého daždivého po-

časia, pripomenuli tradičný predveľkonočný 

zvyk – prinášanie letečka – konára z brezy 

alebo zlatého dažďa ozdobeného pestrofa-

rebnými vajíčkami, stužkami, vtáčikmi, retiaz-

kami, ktorý symbolizuje príchod jari. A vyná-
šanie kiselice – figuríny oblečenej do žen-

ského kroja, ktorá zasa symbolizuje zimu. 

Deti vlastnoručne zhotovili pekné ozdoby

na letečká, namaľovali kraslice, predniesli 

tradičné vinše, zaspievali piesne a vyskúšali 

si aj obradové tance s kiselicou, ktorú potom 

spoločne hodili do vody. Takto symbolicky 

vyhnali zimu a po daždivom dni nás v Bra-

tislave privítalo síce veterné, ale slnkom za-

liate ráno.

Judita Dózsová

Pár dní v predstihu priniesli školáci do našej 

mestskej časti letečko – symbol jari...

 ... a utopili kiselicu symbolizujúcu zimu

foto: M. Novák

Obvodné kolo vo volejbale
chlapcov a dievčat

Vyhodnotenie

Centrum voľného času detí a mládeže Bratis-

lava III v spolupráci s Miestnym úradom Bra-

tislava-Nové Mesto organizovalo v Športovej 

hale na Pionierskej ulici 6. marca obvodné 

kolo vo volejbale dievčat a 13. marca obvod-

né kolo vo volejbale chlapcov.

Vedúci súťaže v prítomnosti rozhodcov doze-

ral na dodržiavanie všetkých pravidiel jednot-

livých zápasov. V kategórii dievčat súťažilo

7 družstiev s 84 dievčatami.

Umiestnenie:
 1. miesto: ZŠ s MŠ Česká

 2. miesto: ZŠ s MŠ Cádrova

 3. miesto: ZŠ s MŠ Za kasárňou

V kategórii chlapcov súťažilo 9 škôl so 108 

žiakmi.

Umiestnenie:
 1. miesto: ZŠ s MŠ Cádrova

 2. miesto: ZŠ Tbiliská

 3. miesto: ZŠ s MŠ Za kasárňou

Víťazné družstvá získali pekné ceny – volejba-

lové lopty, ktoré venoval Miestny úrad Bratis-

lava-Nové Mesto.

Adriana Pavlikovská

Knihu Jána Soloviča Polstoročie ochotnícke-

ho divadla uviedli do života Mária Kráľovičová, 

Anton Kret a režisér poetických večerov Juraj 

Sarvaš (prvý zľava J. Solovič)

foto: M. Novák
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
� Èakať na koniec pracovnej doby môže
 len ten, ktorý poèas nej niè neurobil.
� Mal dôležitú náplò práce.
 Zdôvodòoval neplnenie plánu.
� ¼udia, ktorí sú schopní všetkého, sú   
 poväèšine neschopní len pracovať.
� Niektorí ¾udia pohnú rozumom len keï
 prikyvujú.
� Dobrá myšlienka môže uzrieť svetlo sveta
 aj potme.
� Silnými slovami oplývajú obyèajne slabosi.
� Kým sa nauèíme mlèať, povieme ešte ve¾a 
 hlúpostí.

Valentínsky turnaj v badmintone
V školskej telocvični ZŠ Riazanská v areáli Školak klubu mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto sa 16. februára uskutočnil turnaj
v badmintone. Na turnaji sa zúčastnilo 16 hráčov v dvoch kategó-
riách – dospelí a deti. Počas turnaja od 9.00 h do 13.00 h sa odohralo
30 setov. V príjemnej valentínskej atmosfére, bez zranení a s dob-
rým občerstvením sa turnaj skončil s nasledujúcimi výsledkami:
kategória DOSPELÍ:
 1. miesto Stanislav Blecha
 2. miesto Peter Gramblička
 3. miesto Peter Smola
kategória DETI:
 1. miesto Martin Franko
 2. miesto: Roman Hrabovský
 3. miesto Martin Tomík
Vecné ceny – valentínske čokolády a nápoje venovala mestská 
časť Bratislava-Nové Mesto. Sponzorsky sa podarilo zabezpečiť
termotašky. Účastníci turnaja vyjadrovali na adresu mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto veľkú spokojnosť a vďaku za možnosť zú-
častniť sa na takýchto podujatiach.

Adriana Pavlikovská

 �  ŠKOLSTVO  �

 Dve nové jazykové laboratóriá pribudli
v Základnej škole s materskou školou Za ka-
sárňou. S výučbou v nich začali 11. marca.
 „Jedno z laboratórií je zamerané viac-me-
nej na konverzáciu,“ informoval počas našej 
návštevy školy jej riaditeľ Milan Sčasný. „Uči-
teľ má k dispozícii ovládací panel, prostred-
níctvom ktorého sa môže prepínať na jed-
notlivých žiakov.“ Kým v tomto laborató-
riu sme videli monitor počítača len pred uči-
teľkou, v druhom ho mal pred sebou kaž-
dý žiak. „Toto je vybavené komplexnejšie,“
konštatoval riaditeľ. „Navyše, každý žiak
v ňom môže pracovať podľa svojich schop-
ností, a to na základe špeciálneho progra-
mu. V takomto laboratóriu aj slabší žiaci
majú dobrý pocit, že zvládajú učivo a je to 
pre nich dobrá motivácia do ďalšej práce.
Ak sa totiž majú prejaviť pred celým kolektí-
vom, často sa ostýchajú.“

 V oboch laboratóriách možno vyučovať aj 
iné predmety, napríklad chémiu či prírodo-
pis. Na výučbu prírodovedných predmetov je 

však zatiaľ určená už dávnejšie zriadená mul-
tifunkčná učebňa.
 Na vybavenie jedného z laboratórií prispe-
li rodičia žiakov sumou 150-tisíc korún. „To 
druhé sme si mohli dovoliť vybaviť na zá-
klade toho, že miestny úrad nám ku kon-
cu roka pridal 250-tisíc korún,“ vysvetlil ria-
diteľ. „Vďaka tomu sme tiež mohli dopl-
niť multifunkčnú učebňu o dve interaktívne 
tabule. Okrem toho sme zaviedli internet
do všetkých kabinetov pre učiteľov a pribudli 
v nich aj počítače.“ Celkove ide o novú tech-
niku za približne 1,5 milióna korún.
 Škola sa však môže pochváliť aj ďalšou
novinkou. Telemostom sa 10. marca pr-
výkrát  spojila s partnerskou školou vo Vied-
ni. Keďže všetko dobre fungovalo, školy sa 
hneď dohodli, že telemost budú využívať kaž-
dý týždeň, vždy v pondelok a utorok po jed-
nej hodine. „Vytvorí ho spoločné vyučovanie
– v angličtine ho v pondelok absolvuje
7. D trieda a ďalší deň v nemčine 5. D,“ po-
vedal Milan Sčasný.

Alžbeta Klesnilová 

Jazykové laboratóriá pomôžu najmä slabším

Toto jazykové laboratórium, kde sa pracuje so slúchadlami na ušiach,

má žiakom pomôcť zlepšiť úroveň konverzácie v cudzom jazyku.

Foto: M. Novák

Landovo turné sľubuje veľkú 
rockovú šou

 Fanúšikovia českého hudobníka Daniela
Landu sa môžu tešiť. Ten sa totiž chystá
na turné, v rámci ktorého bude po prvý raz 
koncertovať aj na Slovensku. Konkrétne 23. 5.
v košickej Steel Aréne a 25. mája v brati-
slavskej Incheba Expo Aréne. Jeho „Čes-
koslovensko 2008 tour“ sa však začína už 
22. apríla vystúpeniami v českých mestách.
 Daniela Landu v súvislosti s jeho aktivitami 
v minulosti, napríklad  účinkovaním v skupi-
ne Orlík, ktorej bol spoluzakladateľom, vní-
majú niektorí ako kontroverznú osobnosť.
Pre iných je však priam kultovou osobnosťou.
 Pred jeho cestou na Slovensko pripomeň-
me, že Landa má na svojom umeleckom
konte dva nekonvenčné muzikály – Krysařa
a Tajemství. Krysař sa hral aj na Slovensku
– v Bratislave a Prešove – a mal tu takmer
dvesto repríz.
 Pokiaľ ide o Československo 2008 tour,
podľa jeho organizátorov fanúšikovia sa mô-
žu tešiť na veľkú rockovú šou so svetelnými
a pyrotechnickými efektmi a projekciami.
Vstupenky na slovenskú časť turné si už
možno kúpiť v predajných sieťach TICKET-
P O R T A L  ( w w w . t i c k e t p o r t a l . s k )
a TICKET ART (www.ticket-art.sk).

(ak)

Komplexnejšie vybavené laboratórium umožňuje individuálnu prácu 

so žiakmi.            Foto: M. Novák
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MISS 2008

1. miesto Sarah Vavercak,

  ZŠ Za kasárňou

2. miesto Barbora Blahová,

  ZŠ Sibírska

3. miesto Katka Hudáková,

  ZŠ Riazanská

BOY 2008

1. miesto Matúš Vojáček,

  ZŠ Cádrova

2. miesto Oliver Žilák,

  ZŠ Jeséniova

3. miesto Martin Garaj,

  ZŠ Česká

42. ročník okresného kola Biologickej olympiády
Dňa 13. februára 2008 sa v ZŠ s MŠ Česká 10 konal už 42. ročník okresného kola Biolo-

gickej olympiády žiakov 8. a 9. ročníka v kategórii C.

Prírodovedná súťaž je veľmi náročná. Skladá sa z niekoľkých častí. V prakticko-teoretickej 

časti preukazujú žiaci svoje vedomosti a zručnosti. Vlastný projekt prezentujú v správe, 

posterom a komentárom pred komisiou. Všetci súťažiaci boli úspešní.

Prvé miesto patrí Andrejovi Turzovi zo ZŠ Tbiliská. Komisia udelila dve druhé miesta,

a to Natálii Meszárošovej zo ZŠ Tbiliská a Jakubovi Jankovčovi zo ZŠ s MŠ Česká.

Na treťom mieste skončil Jakub Pokorný zo ZŠ s MŠ Za kasárňou.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce vedomosti a za záujem prejavený o prírodu 

okolo nás.

Danuše Bakošová

Príťažlivý týždeň mali možnosť prežiť pred jarnými prázdninami 

dvanásti školáci zo Sibírskej ulice, ktorí našli zaľúbenie vo fyzike.

A to vďaka projektu Inteligentné textílie, ktorý je jednou z aktivít

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Podľa vyjadrenia

Tomáša Molnára z uvedenej fakulty ide o projekt, v rámci ktorého 

fakulta spolupracuje s univerzitami v Írsku, Škótsku i v ďalších kra-

jinách.

 A čo vlastne žiaci robili? Struč-

ne povedané – učili sa, čo všetko

sa dá urobiť s textíliami v kombi-

nácii s elektronikou. Museli pre-

niknúť do podstaty takých poj-

mov, ako je dióda či vodivá niť,

učili sa programovať a šiť, až napo-

kon spod ich rúk vyšlo napríklad

tričko s blikajúcim nápisom LION 

či svietiaca kabelka.

(ak)

Niet nad pocit, ako keď sa dielo 

darí...

Foto: M. Novák

Foto: M. Novák

� Víťazi akcie MISS a BOY 2008

V rámci projektu Inteligentné textílie sa žiaci učili aj programovať.

Foto: M. Novák

Na Sibírskej vyrábali inteligentné 
textílie

LION
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Právnu poradňu pripravila advokátka JUDr. Zuzana 
Olexová, poslankyňa Miestneho zastupiteľstva mest-

skej časti Bratislava-Nové Mesto.

§ „PRÁVNA PORADÒA“

Vyporiadanie majetku medzi
bývalými manželmi

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patri 
podľa § 143 Občianskeho zákonníka všetko, čo na-
dobudli manželia alebo niektorý z manželov počas 

trvania manželstva, s výnimkou
1) vecí získaných dedičstvom alebo darom,
2) vecí, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania
  len jedného z manželov, a
3) vecí vydaných v rámci reštitúcie jednému z manželov (samozrejme 
  pokiaľ vydaná vec predtým patrila iba jemu, resp. jeho rodine).
Okrem toho však existujú aj iné osobitné nároky, ktoré napriek tomu, 
že nie sú vymenované v predmetnom ustanovení, vzhľadom na svo-
ju povahu nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva. Ide napríklad
o nároky na odškodnenie za bolesť a sťaženie spoločenského uplat-
nenia, autorské práva, ktoré vzhľadom na svoj osobno-majetkový
charakter sú bez súhlasu autora vylúčené z právneho obehu, alebo 
veci získané trestným činom, prípadne odplatou za ne.
Súdna prax dospela tiež k záveru, že pokiaľ jeden z manželov na-
dobudne vec v rámci vysporiadania predchádzajúceho manželstva,
hoci už počas trvania nového manželstva, veci, ktoré mu pripadnú
z predošlého manželstva sa nestávajú predmetom spoluvlastníctva
v novom manželstve, hoci inak by pod vyššie uvedenú definíciu bez-
pochyby spadali.

Máloktoré spory bývajú také rozvláčne a náročné na dokazovanie
vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva.
Čo keď si jeden z manželov vzal pôžičku, ktorú spláca aj po rozvode, 
ale peniaze sa minuli počas manželstva na spoločný majetok?
Čo keď jeden z manželov vlastnou prácou viac prispel na zhodno-
tenie veci?
Čo keď jeden z manželov, ktorý mal vec vo výlučnom vlastníctve,
túto počas manželstva predal a neskôr možno za tie isté peniaze,
čo však ťažko preukázať, manželia kúpili inú nehnuteľnosť?

Prvou podstatnou zásadou je, že pokiaľ sa počas manželstva niečo 
vynaložilo zo spoločných prostriedkov na výlučný majetok jedného
z manželov, alebo naopak, jeden z vlastného vynaložil na spoločné,
pri vyporiadaní sa na to musí prihliadať. Môže ísť napríklad o situá-
ciu, kedy jeden z manželov pred uzatvorením manželstva vlastnil
byt, ktorý ostal jeho výlučným vlastníctvom, avšak počas manželstva bol
zo spoločných prostriedkov zhodnotený, alebo naopak, jeden pro-
striedky získané dedením vynaložil na zhodnotenie spoločnej nehnu-
teľnosti.

Druhou podstatnou zásadou je, že v otázke ocenenia sa vychádza
zo stavu v dobe zániku manželstva, avšak z cenových relácií platných 
v dobe vyporiadania. Keďže vyporiadanie majetku sa nezriedka ťahá 
desaťročia po rozvode manželstva, je výhodou zdokumentovať stav 
spoločných vecí v čase rozvodu.
To sa môže týkať najmä práv k nehnuteľnostiam, práv k obchodnému 
podielu v spoločnosti, alebo k členskému podielu v bytovom druž-
stve.

Aj keď iba jeden z manželov bol spoločníkom v obchodnej spoločnos-
ti, je tento podiel súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva a musí 
byť vyporiadaný vychádzajúc z pravidla, že podiely oboch manže-
lov sú rovnaké. Hoci obchodný podiel súd prisúdi tomu z manželov,
ktorý figuruje ako spoločník v spoločnosti, tento je povinný druhého 
z manželov riadne vyplatiť. Trhová hodnota obchodného podielu by 
mala zachytávať aj zisk zročný v budúcnosti.

Pokiaľ jeden z manželov má vec vo výlučnom vlastníctve a následne 
získa za túto vec výmenou alebo z výťažku predaja inú vec, transfor-
máciou novozískaná vec ostáva vo vlastníctve tohto manžela. Hoci
to môže znieť jednoducho, v praxi v prípade speňaženia napríklad
jednej nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve a následnej kúpe novej 
nehnuteľnosti môže byť ťažko preukázateľné, z akých prostriedkov 
bola nová nehnuteľnosť kúpená a je vecou pôvodného výlučného 
vlastníka, aby finančné súvislosti medzi predajom pôvodnej a kúpou 
novej nehnuteľnosti bol schopný preukázať.

Mnoho problémov napriek citlivosti tejto otázky môžu ušetriť tzv. 
„predmanželské zmluvy“, t. j. dohody o zúžení bezpodielového spo-
luvlastníctva, ktorým zákon medze nekladie. Potrebné však je, aby 
taká dohoda bola spísaná formou notárskej zápisnice, a v prípade, 
že sa týka nehnuteľností, boli práva z nej vyplývajúce zapísané do ka-
tastra nehnuteľností.

Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku

požiarov v lesoch
Lesné požiare sa zväčša začínajú horením pôdneho pokrytia. Spo-
ločným znakom týchto požiarov a procesu ich rozvoja je postupné
šírenie plameňa. V prvej fáze vzniká pozemný požiar, ktorý za urči-
tých podmienok môže prejsť do korunového požiaru. V machovitej 
pôde sa požiar môže preniesť do hĺbky, čím vzniká podzemný po-
žiar.

Za posledné roky sme svedkami ničivých, priam katastrofálnych po-
žiarov, ktoré možno prirovnať k požiarnej búrke, kde sa v dôsledku 
lesných požiarov ničia celé obce, no neraz sú plameňmi ohrozované 
aj väčšie mestá i celé rekreačné oblasti. Celosvetová zmena klima-
tických podmienok len napomáha procesu horenia a vysušené les-
né porasty enormne zvyšujú rýchlosť šírenia sa ohňa s jeho ničivými 
účinkami na flóru a faunu. Posledné požiare vo Francúzsku, na Py-
renejskom polostrove, v Chorvátsku na Jadrane, v Kalifornii doka-
zujú nielen ľahostajnosť, ale doslova ničenie hodnôt.
Slovensko v oblasti výskytu lesných požiarov nie je nijakou výnim-
kou. Rozsiahle lesné požiare – v Lozorne, v Slovenskom raji, vo Vy-
sokých Tatrách, v Slánskom pohorí či v Malej Fatre – máme zaiste 
ešte v živej pamäti.

Lesné požiare spôsobujú každoročne značné materiálne, ako aj 
nezanedbateľné ekologické škody. Ak máme tieto straty obmedziť
na minimum, musíme v prvom rade predísť požiarom, venovať po-

zornosť ich príčinám a zavádzať dôsledné preventívne opatrenia. Po-
žiare vznikajú z neopatrnosti alebo neúmyselne podcenením po-
žiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa, ako ohňa
v lese, pálenie haluziny, fajčenie, alebo z nedokonalosti a porúch
technických zariadení. Lesné požiare sa vyznačujú rýchlym šírením
sa na veľkých plochách. Vypaľovanie trávy škodí porastom, ohrozuje 
vtáctvo a zver, hubí užitočný hmyz a je častou príčinou požiarov. 
Riziko zvyšuje najmä sucho, tiež drevinová skladba a lokalizácia le-
sov. Najohrozenejšie sú mladé ihličnaté porasty a porasty v bezpros-
trednom susedstve poľnohospodárskych a rekreačne exponova-
ných lokalít.
Z uvedeného vyplýva, že aj občania musia byť oboznámení s po-
vinnosťami, aby si počínali tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov
a plnili príkazy a zákazy týkajúce sa požiarnej ochrany na označe-
ných miestach.
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru môže uložiť
pokutu do 500 000,- Sk právnickej osobe a fyzickej osobe – podni-
kateľovi, ktorý poruší povinnosť tým, že:
- vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov, zakladá oheň v priesto-
roch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, alebo
spaľuje horľavé látky na voľnom priestranstve bez písomného sú-
hlasu okresného riaditeľstva. Pri určovaní pokuty sa prihliada
najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania a na roz-
sah spôsobenej škody.

Svojou opatrnosťou a ostražitosťou môžeme preklenúť nastávajúce 
obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Ružena Müllerová
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Preventívny projekt bratislavskej polície

PÓLA RADÍ DEŤOM pokračuje aj v roku 2008

Už niekoľko rokov realizuje Policajný zbor na území hlavného mesta
Bratislavy úspešný preventívny projekt pre deti, ktorý sa nazýva Póla 
radí deťom. Aj v tomto roku policajti realizáciu projektu naplno rozbeh-
li a v súčasnosti už pracovníci prevencie navštevujú školské a pred-
školské zariadenia, ktoré o projekt prejavili záujem.
Aj na území tretieho bratislavského okresu zapustila dobrá myšlienka
svoje korene, čoho dôkazom je pozitívny ohlas školských a predškol-
ských zariadení. Vzhľadom na doterajší povzbudivý vývoj by sa mal
naďalej rozširovať počet zapojených základných a materských škôl.
Kým v školskom roku 2006/2007 sa projektu na území okresu Bra-
tislava III zúčastnilo 7 školských a predškolských zariadení, v školskom 
roku 2007/2008 by ich počet mal vzrásť na 9.
Projekt je z hľadiska veku určený pre 5- až 7-ročné deti. Cieľom je 
odovzdať im vhodným a pre ich vek primeraným spôsobom dôležité 
informácie týkajúce sa ich zdravia a bezpečnosti.
Vzhľadom na rozsah tém, ktoré je potrebné s deťmi prejsť, je projekt 
rozdelený na dve stretnutia, pričom každé trvá asi 45 minút. V úvo-
de dostávajú deti od policajta pracovný zošit a motivačný darček.
Počas prvého stretnutia policajt poskytuje dôležité informácie o zá-
kladných povinnostiach účastníkov cestnej premávky s dôrazom kla-
deným na chodcov a cyklistov, rozpráva sa s deťmi na tému, čo je 
závislosť, ako sa správať na ulici voči cudzím ľuďom, čo je šikanovanie, 
ako sa správať, ak je dieťa doma samé. Na druhom stretnutí sa deti 
oboznamujú s prácou polície, dôležitými telefónnymi číslami, na ktoré 
môžu v prípade hroziaceho nebezpečenstva zatelefonovať (158, 155, 
150, 112), a na záver si môžu popozerať a chytiť do ruky policajnú 
výzbroj a výstroj.
Počas trvania projektu deti aktívne pracujú s pracovným zošitom
a riešia úlohy, ktoré sa v ňom nachádzajú. V zošite je preto veľa obráz-
kov, ktoré sa pri riešení úloh vyfarbujú, krúžkujú alebo preškrtávajú.
Pre lepšie zapamätanie si dôležitých informácií slúžia deťom aj pekné 
básničky.
Policajný zbor realizáciou uvedeného projektu, ako aj iných preven-
tívnych projektov, napríklad Správaj sa normálne, Vieme, že, a iných
dokazuje, že mu výchova a budúcnosť mladej generácie nie je von-
koncom ľahostajná.

Lukáš Navara

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Bratislave III

Stavebná uzávera na Kolibe-Strážach bez ozveny

Optimálna dodávka tepla k spokojnosti 
zákazníka

Väčšina bytových domov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je záso-
bovaná teplom zo sústavy centralizovaného zásobovania teplom (CZT) 
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s. (BAT), ktorá je najväčším do-
dávateľom tepla na území Bratislavy.
Vo väčšine prípadov BAT predáva teplo na výstupe z OST správcovi se-
kundárnych rozvodov, ktorý je priamym zmluvným partnerom pre koneč-
ných spotrebiteľov, ktorých zastupuje správca domu alebo spoločenstvo 
vlastníkov.
V problematike zásobovania teplom najviac rezonuje téma vysokých ná-
kladov na teplo a spôsoby ich znižovania. Vyrobiť teplo nie je lacná zá-
ležitosť. Ceny energií v poslednom období enormne narastajú a najviac 
to pociťujeme práve na teple. Je to preto, že tepla potrebujeme najviac 
pre dosiahnutie komfortu a pohody. Zvyšovanie cien tepla nie je spôso-
bované zvyšovaním zisku teplárenských spoločností, ako by sa mohlo 
niekomu zdať, ale nárastom cien primárnych vstupov – najmä paliva. Bra-
tislava je zásobovaná teplom, ktoré sa takmer na 100 percent vyrába na 
báze zemného plynu. Je to fakt, ktorý sa v najbližšom období nezmení. 
Bohužiaľ, nie sú tu vytvorené podmienky na dodávky odpadového tepla
z jadrovej elektrárne, ako je to v Trnave. Ani nemáme v blízkosti geoter-
málne pramene, ktoré by sa dali využiť, tak ako v Galante alebo v Koši-
ciach.
To, že náklady na teplo sú veľkou položkou rodinného rozpočtu, si uve-
domujeme aj my. Je prirodzené, že spoločenstvá vlastníkov riešia prob-
lém, ako znížiť náklady a sú ochotné na to vynaložiť nemalé finančné 
prostriedky.
Existuje mýtus, že dodávatelia tepla majú záujem „natlačiť“ do domác-
ností čo najviac tepla. Nie je to tak. Chceme byť nápomocní pri realizácii 
úsporných opatrení v šetrení teplom.
V prvom rade je potrebné poznať skutočný technický stav domu, a pre-
to je vhodné dať si spracovať energetický audit. Postupnosť úsporných 
opatrení na znižovanie spotreby tepla v bytových domoch by mala byť 
nasledovná:
 1. Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov s osadením termo-
  statických ventilov pred vykurovacími telesami. Toto opatrenie je 
  dobre vykonať ako prvé. Termostatické ventily sú najlepším nástro-
  jom na aktívne regulovanie spotreby tepla podľa požiadaviek spotre-
  biteľa.
 2. Osadenie pomerových meračov tepla významne ovplyvňuje spotre-
  biteľské správanie obyvateľov a motivuje ich viac šetriť.
 3. Výmena okien, resp. ich zatesnenie.
 4. Zateplenie. Je to finančne najnáročnejšie opatrenie. Realizovať ho
  treba až po realizácii predchádzajúcich opatrení.
 5. Výmena rozvodov teplej úžitkovej vody (TÚV), resp. ich zaizolovanie. 
  V rozvodoch necirkuluje upravená voda, a preto sa časom zanášajú, 
  znižuje sa prietok a zvyšuje vychladenie, čo má za následok väčšiu 
  spotrebu.
 Súborom týchto opatrení môže spoločenstvo vlastníkov, a teda aj jed-
notlivá domácnosť dosiahnuť zníženie spotreby tepla až o 60 %. Výška 
úspor závisí aj od pôvodného stavu domu pred zavádzaním racionalizač-
ných opatrení a spotrebiteľského správania obyvateľov domu.
 Toto boli opatrenia na strane spotreby. Spoločnosť BAT aktívne pracu-
je na zvyšovaní efektívnosti na strane výroby a rozvodu tepla. Hľadáme 
spôsoby, ako efektívnejšie vyrábať energiu, zvyšovať podiel vyrobenej 
elektrickej energie, nakupovať teplo z iných zdrojov. Tieto opatrenia na 
rozdiel od decentrálnej výroby tepla je možné využiť v sústavách CZT 
na zníženie konečnej ceny tepla. Vynakladáme nemalé prostriedky na 
obnovu rozvodov tepla s cieľom znížiť tepelné straty, ale aj zabezpečiť 
spoľahlivosť a plynulosť dodávok tepla. Každoročne vymieňame pôvod-
né technológie OST za nové na báze doskových výmenníkov tepla, nasa-
dzujeme moderné systémy merania a regulácie, pripájame OST na tep-
lárenský dispečing, čím zabezpečujeme kontinuálne sledovanie kvality 
dodávok tepla a správnej činnosti OST. Máme 24-hodinovú poruchovú 
službu.
 Sme presvedčení o budúcnosti CZT v Bratislave, tak ako je to aj vo sve-
te. Veľké mestá severnej a západnej Európy, kde myšlienka CZT vznikla, 
sú zásobované teplom rovnako. Aj budúci vývoj cien palív podporí veľ-
kých odberateľov zväčšovaním cenových rozdielov oproti malým odbera-
teľom. O budúcnosti CZT v Bratislave svedčí aj veľa novovybudovaných 
moderných bytových, polyfunkčných, administratívnych a obchodných 
objektov pripojených na CZT. V neposlednom rade je tu aj spoločenský 
prínos CZT vo forme šetrnejšieho pôsobenia na životné prostredie. Spo-
ločnosť BAT zabezpečuje všetky činnosti pre spoľahlivú a pre odberateľa 
bezproblémovú a pohodlnú dodávku tepla.

Jarmila Galandáková

Avizované ústne pojednávanie o stavebnej uzávere v lokalite Koliba
-Stráže ostalo bez ozveny. Stavebný úrad ho pripravil na piatok
29. februára. Konať sa malo priamo na novomestskom miestnom úra-
de, avšak jeho jedinými účastníkmi boli samotní organizátori z odde-
lenia územného konania a stavebného poriadku miestneho úradu.
Začatie územného konania o stavebnej uzávere v uvedenej lokalite 
oznámila mestská časť v týchto dňoch ako príslušný stavebný úrad 
na podnet orgánu územného plánovania. V súčasnosti sa totiž pripra-
vuje druhá aktualizácia Územného plánu zóny Koliba-Stráže schvá-
leného v roku 1996, pričom jeho prvá aktualizácia bola schválená
v roku 2000.
Navrhovaná stavebná uzávera sa dotýka územia ohraničeného Matúš-
kovou ulicou, zo severozápadu Suchou a Vančurovou ulicou, zo se-
verovýchodu Jeséniovou a z juhovýchodu, juhu a juhozápadu ho vy-
medzujú hranice pozemkov, záhrad a vinohradov. Uzávera sa bude 
vzťahovať na navrhované nové stavby a zmeny stavieb, pre ktoré
mestská časť do dňa zverejnenia spomínaného oznámenia ešte ne-
vydala záväzné stanovisko k investičnej činnosti, územné rozhodnu-
tie alebo stavebné povolenie. Výnimkou sú verejnoprospešné stavby.
Spolu s oznámením o pripravovanej stavebnej uzávere stavebný
úrad informoval aj o termíne ústneho pojednávania. A to s tým, že
po tomto pojednávaní starosta mestskej časti vydá rozhodnutie o sta-
vebnej uzávere. No ako sme už konštatovali, verejnosť oň neprejavila 
záujem. Pritom prítomní pracovníci stavebného úradu pretiahli aka-
demickú štvrťhodinku na viac ako hodinu.

(ak)
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac apríl 2008

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

Inzercia

 3. 4.  16.00 h Klub PATCHWORK
 4. 4.  18.00 h Piatkové tanečky pri dychovke s DH ŠARFIANKA
     – tanečné podujatie organizované pre prívržencov 
     dobrej dychovky; vek nerozhoduje!
 5. 4.  17.00 h Čaj o piatej s HS HARMONY BAND – spoločenská 
     akcia pri hudbe 60. – 90. rokov, s kultúrnym progra-
     mom, žrebovaním vstupeniek a dobrou náladou
 7. 4.  18.15 h  Sahadža joga
12. 4.  17.00 h  Čaj o piatej s HS KARTAGO – obľúbené tanečné 
     podujatie spojené s kultúrnym programom a žre-
     bovaním vstupeniek o zaujímavé ceny
14. 4.  18.15 h  Sahadža joga
18. 4.  18.00 h  Piatkové tanečky pri dychovke s 11 Z IVANKY 
     – piatková tanečná zábava pre mladých aj pre skôr 
     narodených
19. 4.  17.00 h  Čaj o piatej s HS V-KVARTET – spoločenské ta-
     nečné podujatie pri hudbe 60. – 90. rokov, s kultúr-
     nym programom a žrebovaním vstupeniek
21. 4.  18.15 h  Sahadža joga
23. 4.  8.30 h, 9.45 h, 11.00 h
     Tváre hudby – výchovný koncert pre žiakov
     II. stupňa ZŠ
24. 4.  14.00 h 45. Ročník výtvarnej regionálnej súťaže Výtvarné
     spektrum pre školených aj neškolených výtvarní-
     kov vo veku od 15 rokov – odborná porota vyberie 
     najlepšie práce 
24. 4.  19.00 h Koncert skupiny FLERET s jej hosťom – Jarmilou 
     Šulákovou, známou speváčkou moravských piesní; 
     7. ročník Folk country sála alebo koncerty na vaše 
     želanie pokračuje zaujímavým koncertom skupiny 
     FLERET, ktorá sa predstavuje ako dvorná kapela
     Valašského kráľovstva
25. 4.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
26. 4.  17.00 h  Čaj o piatej s HS COLOR – tradičné tanečné po-
     dujatie pri dobrej hudbe, so žrebovaním vstupeniek
     a s kultúrnym programom
28. 4.  18.15 h  Sahadža joga
29. 4.  17.00 h  Bratislavský včelársky spolok – stretnutie členov a 
     záujemcov o rady

Výstavy
 8. 4. – 19. 4.  Detvianska umelecká kolónia predstavuje:
     Beata Krasňanská

22. 4. – 3. 5.  Výstava K @ K
                       Vernisáž: 22. 4. o 17. 00 h

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok od 14.00 h do 18.00 h.

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
12. 4.  8.00 h – 12.00 h
    VSZ mincí, medailí, odznakov, filatelie, bankoviek, starých 
    pohľadníc, telefónnych kariet, plagátov, kníh, gramofóno-
    vých platní, ...

Služby
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, prezen-
tácie (sála/350 miest, učebne/20 miest, predsobášna sieň/40 miest, 
galéria). Výroba reklamy od vizitiek po transparenty – vrátane grafic-
kých návrhov.

Predpredaj vstupeniek: pondelok – streda od 16.00 h do 19.00 h

a 1 hodinu pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21,

tel. číslo: 4437 3763, a v sieti TICKETPORTÁL

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148,
  www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk
  2. 4.  17.00 h  Klub Venuša – stretnutie členov Ligy proti rakovine
 5. – 6. 4.  9.00 h – 16.00 h
     Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

12. 4.  16.00 h  Postrach Samko – predstavenie divadla Nelly,
     vhodné pre deti od 3 rokov; súťaž o Super diváka
16. 4.  18. 00 h  Slávnostná akadémia pre rodičov ZŠ Cádrova
17. 4.  10.00 h  Anna, malá čarodejnica – divadelné predstavenie
     v MŠ Revín
19. 4.  16.00 h  Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení Kamoš 
     obor – predstavenie je vhodné pre deti od 4 rokov; 
     súťaž o Super diváka
21. 4.  19. 00 h  Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom

Služby
Prenájom priestorov na prezentácie, semináre, spoločenské posede-
nia (sála, učebne). Cena podľa dohody.

Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 18.00 h.

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