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1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky – štátny sviatok
9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia – pamätný deň Slovenskej republiky

15. september – Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja
19. september – Deň vzniku Slovenskej národnej rady – pamätný deň Slovenskej republiky

 � Cena mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2006
� Ohlasovňa pobytu občanov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

� SÚŤAŽ „10 rokov Televízie Nové Mesto“

Z obsahu dnešného èísla:

2006

175 tisíc korún pre budúcich
novomestských prváčikov

Pokračovanie na strane 2

Samospráva a školstvo
- piaty rok spolu

Nový školský rok. Piaty, v ktorom je základné školstvo v sta-
rostlivosti samosprávy. Zriaďovateľom novomestských škôl

je mestská časť Bratislava-Nové Mesto. 1. júla 2002 prevzala
8 základných škôl a 11 materských škôl. Presne takýto počet
škôl a školských zariadení je na území mestskej časti i dnes,
a rovnaký ostane aj v nadchádzajúcom školskom roku 2006/2007. 
Nezrušili sme ani jedinú školu napriek mimoriadne náročnej
prevádzke, napriek tomu, že štát nám ešte stále nevrátil prevádz-
kový dlh z roku 2002 vo výške 5,2 mil. Sk, ktoré bývalý Okresný
úrad Bratislava III neoprávnene minul už v I. polroku roka 2002.
Pre rozpočtové organizácie (8 základných škôl s materskými
školami) predstavuje ročné čerpanie výdavkov 137 mil. 834 tis. Sk,
pričom v transferoch na prenesené kompetencie dostaneme 
pre ZŠ len 68 mil. 218 tis. Sk. Každý rok zabezpečujeme opravy
a rekonštrukcie školských a predškolských zariadení. V tomto
roku sme okrem toho na kapit. výdavky vyčlenili 5 mil. 300 tis. Sk.
V MŠ Na Revíne boli vymenené podlahové krytiny na chod-
bách, ktoré sme dali súčasne vymaľovať, v auguste sme v ZŠ
Jeséniova začali s prestavbou pôvodne školského bytu na neby-
tové priestory pre potreby školy vrátane sociálneho zariadenia. 
Tento objekt bude dopoludnia využívaný na vyučovanie jazykov, 
technickú, výtvarnú a hudobnú výchovu žiakov, popoludní ako 
školský klub detí. V ZŠ Česká sme vymenili varný kotol. V tejto
škole plánujeme vymeniť všetky okná - tieto práce boli zatiaľ od-
ložené, pretože čakáme na prisľúbenú dotáciu Ministerstva škol-
stva SR. V MŠ Legerského plánujeme rekonštrukciu elektrických
vedení, v ZŠ Cádrova opravu strechy telocvične, v MŠ Na Re-
víne vybudovanie meracej a regulačnej techniky vykurovacieho
systému.

 Okrem toho však myslíme na deti aj v rámci sociálnych služieb,
kde v prípade závažnej sociálnej situácie poskytujeme rodinám
s deťmi individuálne priznané výpomoci, finančnú pomoc pri ná-
stupe dieťaťa do prvej triedy, zabezpečujeme letné detské re-
kreácie pre deti zo sociálne odkázaných rodín, výpomoc v čase 
vianočných sviatkov. Deti, to je pre nás kategória, na ktorú
pri každoročnom schvaľovaní rozpočtu v rámci sociálnej kapitoly 
berieme mimoriadny ohľad.

 Počet základných škôl zachováme. Jedným z dôvodov je sku-
točnosť, že novomestské školy sú dostatočne vyťažené a počet 
žiakov v nich každoročne mierne stúpa najmä vďaka kvalitnému 
výchovno-vzdelávaciemu procesu a materiálno-technickému vy-
baveniu. Naše školy ponúkajú žiakom nielen učivo podľa učeb-
ných osnov. Veľký priestor je určený pre tvorivosť a zameranie 
školy podľa záujmu žiakov. V uplynulom školskom roku sme
v spolupráci s Polus City Center a Radošinským naivným divadlom 
zrealizovali zaujímavý projekt „Pre naše deti“, ktorý sa stal súčas-
ťou vzdelávacieho procesu s cieľom rozšírenia spektra informácií 
v rámci jednotlivých aktivít (výtvarná súťaž „Nefajči!), poukazujúc

v rámci prevencie na správny životný štýl, na riziká a následky fajčenia
na zdravie človeka, „Cinema“- oboznámenie sa s pôvodnou sloven-
skou a európskou filmovou tvorbou, „Creative“ – voľnočasové aktivity 
organizované s významnými osobnosťami z oblasti žurnalistiky, his-
tórie, umeleckých kruhov, výstava najkrajších prác v obchodnom
centre Polus, „Forum“ – besedy a diskusie v školách, práca v médiách,
v reklamnej agentúre, „Events“- zábavné podujatia (Fašiangový
karneval, čítanie novej knihy v Panta Rhei, súťaž Novomestský ško-
vránok, Deň detí na Kuchajde, Miss a Boy, ľudové zvyky - vynášanie 

Moreny, stavanie mája).

 Sumu 1 tisíc korún pre deti, ktoré v školskom roku 2006/2007
po prvý raz prekročia školskú bránu, schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 11. apríla 2006 v zmysle Zá-
sad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti. 
 Podľa týchto zásad môže starosta poskytnúť jednorazovú finančnú 
výpomoc vo výške 1 tisíc Sk matke, ktorá má trvalé bydlisko v mest-
skej časti Bratislava-Nové Mesto, a jej dieťa nastupuje do prvej triedy 
základnej školy v tejto mestskej časti. Oznámenie starostu mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto Richarda Frimmela o poskytnutí jedno-
razovej finančnej výpomoci na zakúpenie školských potrieb a škol-
skej tašky pre deti bolo doručené 175 rodičom detí nastupujúcich
do základnej školy. Podmienkou poskytnutia finančného príspevku
bolo, aby rodič budúceho prváčika o túto pomoc požiadal a žiadosť
doručil na Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto.
 Takýto prístup realizuje samospráva Nového Mesta už dlhé roky.
V roku 2005 vypomohla 130, v r. 2004 120, v r. 2003 160-tim rodičom. 

Valéria Reháčková

Prvý raz v škole, prvý deň v triede, v školskej lavici. Prváčikova ...

foto: M. Novák
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Človek je najväčší luhár, keď klame sám
  seba.

� Niektoré panny po prvom páde zvyknú
  konkurovať vodopádu.

� Čierny humor je vhodnejší pre čierno-bielu
  televíziu.

� K riešeniu rovnice o veľa neznámych treba
  aspoň toľko známych.

� Krava zdomácnela iba preto, aby ju mal
  kto dojiť.

Pokračovanie zo strany 1

Samospráva a školstvo - piaty 
rok spolu

 Zapojenie škôl do týchto aktivít znamenalo pre žiakov nielen prí-
nos informačného charakteru, ale nezanedbateľný je pre samotnú 
školu i prínos finančný pričinením samotných žiakov, ktorí vypra-
covali a sami prezentovali kvalitné projekty. Víťazi Grantov v prvom
a druhom štvrťroku (ZŠ Sibírska a ZŠ Odborárska) si za získanú
sumu po 100 000,- Sk prebudovali a skvalitnili materiálne záze-
mie pre ďalšiu činnosť (rekonštrukcia a vybavenie triedy, nákup
nových šijacích strojov).

 Samozrejmou súčasťou dnešného vyučovania je výpočtová 
technika. Žiadny odbor sa nezaobíde bez počítača, bez interne-
tu. Ani v našich školách „počítačové“ triedy nechýbajú. Nesmie-
me však zabúdať na deti, ktoré majú talent a vzťah k niečomu
celkom inému. K hudbe, športu, prírode, k výtvarnému umeniu.
Pedagógovia v našich školách to vedia. Novomestské základné 
školy sú známe vysokou úrovňou výučby cudzích jazykov, každá
z nich je však okrem toho niečim charakteristická, výnimočná, 
každá sa vyprofilovala určitým smerom. Základná škola Koliba
je známa ako „Škola rodinného typu“, v minulom školskom roku
si vybudovala „Lesnú triedu“, Základná škola Odborárska je
známa výtvarnou tvorivosťou, módnymi prehliadkami s vlast-
noručne navrhnutými a vyrobenými modelmi šiat, Základná škola
Za kasárňou je vychytenou jazykovou školou, Sibírska vyso-
kou úrovňou matematiky a atletiky, Kalinčiakova najmä hokejom
a futbalom, Česká kvalitným hudobným vzdelaním a Riazan-
ská dosahuje vynikajúce výsledky vo futbale na celoslovenskej 
úrovni (Inter BA).

 Talent, podmienky a trpezlivosť. To sú dôležité atribúty úspechu. 
„I najväčšia vec rastie z malých začiatkov“ – povedal už rímsky 
herec, autor populárnych sentencií Publilius Syrus. A dnešní
učitelia, ale i žiaci vedia, že to ani v súčasnosti nie je prázdna
fráza. Že práca, ak je tvorivá, raz určite prinesie výsledky. Aj tá, 
ktorá je vyjadrením spolupatričnosti ku škole. Práve takú vy-
jadrujú žiaci novomestských škôl tvorbou vlastných projektov
v rámci súťaže „Grantov”, ale i tvorbou vlastných novín, ktorých 
kvalitu každoročne hodnotí odborná porota v súťaži školských
časopisov (už 3. ročník).

 Starostlivosť o základné školy, to je pre nás v samospráve len 
prenesený výkon štátnej správy. Napriek tomu ich budeme pod-
porovať, ako najlepšie vieme, aj naďalej. Vytvoríme, čo najlepšie 
podmienky pre výchovno-vzdelávací proces v rámci rozpočtu 
mestskej časti. Pre 320 prváčikov máme pripravený Atlas sve-
ta pre deti, prispejeme na stravu detí v materských i základných 
školách sumou 20,- Sk na hlavné jedlo a 8,- Sk na doplnok
(4,- Sk desiata, 4,- Sk olovrant). Pre každého žiaka, ktorý absol-
vuje lyžiarsky výcvik, tak ako v minulom školskom roku poskyt-
neme finančný príspevok 1000,- Sk, zabezpečíme a uhradíme
ceny na súťaže určené deťom základných škôl (olympiády
v rôznych druhoch športu). To ostatné je na učiteľoch a na ro-
dičoch. Lebo nech sa na to pozeráme z ktorejkoľvek strany,
záujem rodiča o výsledky svojho dieťaťa  robí veľa. Každý člo-
vek je  jedinečný. Niekto vo veku 6 rokov už bez problémov číta,
iný ešte obdivuje obrázkové leporelá. Niekto sa vo veku 12 rokov 
učí už tretí svetový jazyk, iný len chabo ovláda materinský. Slo-
venský jazyk, matematika, chémia, fyzika, dejepis, biológia.
Základ je vždy dôležitý. Nikto vopred nevie, ktorým smerom
sa v profesionálnom živote nakoniec pustí. Či sa stane spiso-
vateľom, výtvarníkom, stavbárom, ekonómom. Základ musí byť.
A to je na pleciach základného školstva veľká zodpovednosť.

 Prajem všetkým pedagógom a žiakom novomestských 
škôl úspešný školský rok 2006/2007, po všetkých strán-
kach kvalitný vzdelávací proces, zodpovedajúci požiadav-
kám súčasnej doby.

 Richard Frimmel
starosta

Klub starostov
65 dní pred komunálnymi voľbami musia 
byť zverejnené obvody a počty poslancov
 Do 7. septembra je potrebné zverejniť počet obyvateľov. Tento ter-
mín je dôležitý najmä pre nezávislých kandidátov. Musia totiž vedieť,
koľko podpisov budú potrebovať, aby mohli vo voľbách do samo-
správnych orgánov kandidovať.
Aj touto skutočnosťou sa zaoberal klub starostov mestských častí
hl. m. SR Bratislavy 30. júna 2006 v mestskej časti Čunovo.
Starostovia sa v tejto súvislosti zaoberali najmä návrhom zníženia
počtu poslancov v bratislavských zastupiteľstvách tak, aby sa počty 
zosúladili so zákonom o obecnom zriadení, ktorý v súčasnosti pod-
statne zredukoval ich počty. Preto navrhujú predložiť na skrátené
legislatívne konanie návrh novely zákona o hlavnom meste SR Bra-
tislave, ktorého obsahom by bolo práve zníženie počtu poslancov.
Klub starostov poveruje predsedu Regionálneho združenia mestských 
častí hl. m. SR Bratislavy a prvého podpredsedu ZMOS Richarda
Frimmela navrhované zníženie počtu poslancov (čiastočná novela
zákona o hl. m. SR Bratislave) prerokovať s predsedom vlády SR
Robertom Ficom po ustanovujúcej schôdzi vlády SR. V prípade schvá-
lenia by sa návrhom mohla zaoberať Národná rada Slovenskej re-
publiky v septembri 2006 tak, aby zákon bol účinný k voľbám 2. de-
cembra 2006.
Predsedníčka pracovnej komisie pre prípravu návrhu „Zásad na 
rozdeľovanie dane z príjmov fyzických osôb na rok 2007“ starostka
MČ Čunovo Alžbeta Broszová informovala, že podklady zo všetkých 
sedemnástich mestských častí podľa stanovených priorít a vzájomnej 
solidarity tak, aby malým mestským častiam pomohli a väčšie neboli 
ukrátené (počet obyvateľov, počet detí, výmera zelene, komunikácie 
III. A IV. triedy v m2, nášľapné plochy, rozloha mestskej časti...) budú 
zosumarizované do 6. júla 2006. Konečný návrh prerokujú starostovia 
na spoločnom stretnutí v auguste, aby mohol byť v septembri predlo-
žený na rokovanie mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy.
Starostovia poukázali na zanedbanú zeleň v správe hlavného mesta 
nachádzajúcu sa na území mestských častí (nepokosené trávnaté
plochy), pričom mestské časti svoje plochy počas tejto sezóny kosili 
už trikrát.
Starostovia sa opäť zaoberali aj otázkou prevádzkovania cintorínov, 
najmä zvýšených poplatkov príspevkovej organizácie Marianum. 
Vzhľadom na to, že ide o „príspevkovú“ organizáciu hl. mesta SR
Bratislavy, navrhujú, aby mesto vyčlenilo potrebných 10 miliónov Sk
a poplatky občanov aby zostali v pôvodnej výške. Takýto návrh sta-
rostovia podporia.

Valéria Reháčková
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Miestna rada mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto 22. júna 2006 vzala na vedomie

� Vecné plnenie investičných programov za 1. polrok 2006 a Návrh 
investičných a rozvojových programov na rok 2007.
O prácach na jednotlivých schválených investičných akciách informoval 
Marián Vereš, vedúci oddelenia výstavby a investícií miestneho úradu.
V apríli bolo ukončené budovanie nového detského ihriska pri údol-
nej stanici lanovky (500 tis. Sk), v areáli Kuchajda bolo v máji vybu-
dovaných šesť nových stánkov na občerstvenie, pribudlo 10 ihrísk 
na pétangue a 2 ihriská na plážový volejbal, koncom júna bola otvo-
rená nová reštaurácia Vodný svet.
Na dvoch dvoroch na ul. J. C. Hronského budú ukončené rekon-
štrukčné práce do dvoch týždňov (odstránená betónová dlažba, lavičky
premiestnené pozdĺž novovybudovaného chodníka zo zámkovej 
dlažby, zruší sa pieskovisko. Všetky vybúrané plochy sa zasypú
a zatrávnia. V letných mesiacoch uskutoční úpravu správca zelene.
V júni sa začali práce na úprave parku Hálkova-Varšavská (2 mil.
500 tis. Sk), úprava chodníkov a zelene, nový vstup, basketbalové 
koše, preliezky. Demontáž lávky Kukučínova sa uskutoční v 2. polroku 
(Železnice SR – predloženie potrebných dokladov na povolenie).
Park Račianske mýto – prírodná galéria mladých umelcov bude reali-
zovaná v mesiacoch august – september. Drevená stavba obdĺžni-
kového tvaru s veľkoplošnými okenicami (otvárateľné) napojená dre-
venou podlahou na pôvodnú pergolu. Pribudne verejné osvetlenie
a betónové kvádre (12) pre umelecké diela mladých autorov. „Objekt 
bude zakomponovaný do prostredia zelene tak, aby nedošlo k vý-
rubu ani jediného stromu alebo kríka“ – zdôraznil starosta Richard
Frimmel.
Pokračuje sa v rekonštrukcii škôl a predškolských zariadení (5,3 mil. Sk)
– MŠ Na Revíne – boli vymenené podlahové krytiny na chodbách, 
maľovanie; ZŠ Česká – vymenený varný kotol; počas prázdnin sa 
začalo s prestavbou objektu pre voľný čas v ZŠ Koliba; MŠ Jesé-
niova – sanácia strechy; MŠ Legerského – rekonštrukcia elektric-
kého vedenia; ZŠ Cádrova – oprava strechy telocvične; MŠ Na Revíne 
– meracia a regulačná technika vykurovacieho systému.
 Miestna rada sa zaoberala aj návrhmi troch nových akcií – rekon-
štrukciou objektu Vernosť na Nobelovej ulici (výmena okien na 2. a 3.
poschodí, zateplenie), Spoločenského strediska Mierová kolónia
(rekonštrukcia strechy) a rekonštrukciou Bárdošovej ulice (po zim-
nom období mimoriadne poškodená), zistené rozsiahle sieťové roz-
pady, poškodené spodné vrstvy komunikácie. Náklady na opravu
budú hradené aj z finančného príspevku Bratislavského samospráv-
neho kraja.
Pre rok 2007 je navrhnutých sedem oblastí. Rekonštrukcia budovy 
miestneho úradu (sociálne zariadenia), rekonštrukcia ďalších dvorov 
(Mikovíniho, Ľubľanská, Americká), úprava parku na Ľudovom ná-
mestí (povrchová úprava chodníkov, doplnenie lavičiek a smetných 
košov), budovanie plôch pre statickú dopravu (okolie Kalinčiakovej
a J. C. Hronského), Magurská ul. – 2. etapa (v r. 2006 obnova jazdnej 
vrstvy komunikácie od mosta po lesopark, v r. 2007 rozšírenie vozovky 
s vybudovaním kanalizácie, vodovodu, preložky NN vedenia, teleko-
munikačných vedení s vybudovaním verejného osvetlenia a výhybní 
pre obojsmernú premávku), Cesta na Kamzík – technická infraštruk-
túra – I. etapa – vybudovanie kanalizácie, rozšírenie vozovky (následne 
odkanalizovanie pozemkov z Júnovej a Júlovej ulice, ktoré sa zvažu-
jú k Ceste na Kamzík), odstraňovanie zistených nedostatkov – rekon-
štrukcia škôl a predškolských zariadení, rekonštrukcie komunikácií 
(Hálkova – obnova obrusnej vrstvy a oprava podkladových vrstiev), 
Tupého ul. – po vybudovaní inžinierskych sietí výmena obrusnej
vrstvy od mosta po novostavby bytových domov.

Valéria Reháčková

Informácia občanom
Cestovanie do Švédskeho kráľovstva je možné už s plat-
ným občianskym preukazom typu identifikačnej karty
Na odbor dokladov a evidencií Prezídia policajného zboru bola 
doručená oficiálna informácia z Konzulárneho odboru Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky ako aj z veľvyslanectva
Slovenskej republiky v Štokholme, ktorá potvrdzuje, že súčasné
občianske preukazy SR typu ID karty sú uznávané ako platné
doklady pre vstup a pobyt na území Švédska.

Ohlasovňa pobytu občanov
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Dňom 1. júla 2006 v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hláse-
ní pobytu a evidencii občanov v znení neskorších predpisov prešla
táto kompetencia z okresných riaditeľstiev policajného zboru v Bra-
tislave na mestské časti ako prechod kompetencií zo štátnej správy
na samosprávu. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhradila a za-
riadila priestory pre Ohlasovňu pobytu v budove Miestneho úradu
na Junáckej ul. č. 1, prízemie, miestnosť č. 10.
Nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy a kvóta podľa prepočtu 
Ministerstva vnútra SR určila počet pracovníkov, agendu bude vyko-
návať jedna pracovníčka, ktorá absolvovala školenie na Ministerstve 
vnútra – sekcia verejnej správy, odbor osobných evidencií. Výdavky 
spojené s touto agendou by mal uhrádzať štát. Pracovníčka je zaradená
v VI. platovej triede katalógu pracovných činností a do platového
stupňa podľa odbornej praxe a odpracovaných rokov.
Náplňou agendy je:
 - vedenie evidencie pobytu občanov a zaznamenávanie údajov
  o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v elektronic-
  kej forme,
 - overenie totožnosti obyvateľstva, úplnosti a správnosti ustanove-
  ných údajov a platnosti predkladaných dokladov,
 - poskytovanie údajov z evidencie pobytu občanov a z registra
  obyvateľov orgánom verejnej správy, právnickým osobám, ktoré 
  plnia úlohy štátu na základe osobitných predpisov,
 - poskytovanie informácií o mieste pobytu obyvateľa na základe
  písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby a zazna-
  menávanie do evidencie a registra, komu a na aký účel bola
  informácia o pobyte poskytnutá,
 - vydávanie potvrdení o evidovanom pobyte občanom SR a práv-
  nickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Sloven-
  skej republiky i v cudzine,
 - preberanie žiadostí od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov
  a ich zaznamenávanie do evidencie pobytu a registra,
 - plnenie oznamovacej povinnosti v súlade so zákonom o hlásení 
  a evidencii pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR a iných 
  právnych predpisov,
 - zabezpečovanie a dodržiavanie bezpečnosti ochrany osobných 
  údajov a evidencie pobytu.

Poskytovanie informácií o mieste pobytu obyvateľa na základe písom-
nej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby je spoplatnené
v súlade so zákonom č. 145/1996 o správnych poplatkoch, položka
č. 8, t. j. 100,– Sk za každé poskytnutie takejto informácie.
Okrem prihlásenia sa na trvalý alebo prechodný pobyt na uvede-
nú adresu tento novelizovaný zákon okrem uvedených základných
povinností umožňuje občanom bez zbytočných prieťahov, po pred-
ložení písomnej žiadosti a náležitých dokladov zrušiť trvalý pobyt
na trvalej adrese, t. j. v prípade, že ste kúpili byt do vlastníctva a pred-
chádzajúci majiteľ sa z adresy neodhlásil, môže ho majiteľ (vlastník) 
bytu z tejto adresy odhlásiť. Dňom odhlásenia z trvalého pobytu sa 
doklady predchádzajúceho majiteľa stávajú neplatnými. Zrušiť trva-
lý pobyt môže občan iba týmto osobám, nie rodinným príslušníkom
(deťom). Tu naďalej ostáva v platnosti zrušenie trvalého pobytu súdnou 
cestou.

� Pri prihlasovaní sa na TRVALÝ POBYT občan predloží:
 - platný občiansky preukaz,
 - doklad o oprávnení užívať byt, dom alebo obytnú miestnosť alebo
  písomné potvrdenie ubytovateľa (vlastníka bytu, domu alebo
  ubytovacieho zariadenia); za členov rodiny, prípadne za iných
  občanov žijúcich v spoločnej domácnosti môže hlásiť trvalý pobyt 
  jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s ním v spoločnej 
  domácnosti, ale je povinná za týchto členov predložiť doklady, 
  ktoré sú stanovené v zákone; za občanov mladších ako 15 rokov 
  a za občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony je
  povinný hlásiť začiatok a ukončenie trvalého pobytu ich zákonný 
  zástupca, príp. opatrovník; občania, ktorí pre svoj zdravotný stav 
  nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môžu na splnenie ohlasovacej 
  povinnosti poveriť zástupcu,
 - pri prihlasovaní novonarodených detí na trvalý pobyt je potrebné 
  predložiť rodný list (kópiu) dieťaťa. V prípade, že rodičia majú
  rôzny trvalý pobyt a dieťatko chcete prihlásiť na adresu otca, je 
  potrebný písomný súhlas matky dieťaťa.

Pokračovanie na strane 4
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Zo života mestskej èasti

� Pri prihlasovaní sa na PRECHODNÝ POBYT, ktorý môže trvať naj-
dlhšie 5 rokov, občan predloží:
- občiansky preukaz a list vlastníctva. Ak nie je vlastníkom objektu, tak 
osobne prítomný majiteľ objektu potvrdí súhlas s ubytovaním, alebo 
majiteľ objektu vyjadrí súhlas na tlačive s udaním svojho mena, priez-
viska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu a s vlastnoručným 
podpisom. Prechodný pobyt sa nevyznačuje do občianskeho pre-
ukazu, ohlasovne vydávajú potvrdenie o hlásení prechodného pobytu 
na tlačive.

Pokračovanie zo strany 3

Ohlasovňa pobytu občanov mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto
 Stránkové hodiny sú stanovené v rozsahu stránkových hodín
 Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, t. j.
 Pondelok od 8.00 h do 12.00 h    od 13.00 h do 17.00 h
 Streda  od 8.00 h do 12.00 h    od 13.00 h do 17.00 h
 Piatok       od 8.00 h do 12.00 h

Potrebné informácie získajú občania mestskej časti Nové Mesto na te-
lefónnom čísle 49253 339.

Júlia Červenková

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 
hradila 13-denný rekreačný pobyt deťom

zo sociálne slabších rodín

Už dvanásty krát poskytla novomestská 
samospráva plnú sumu (2006: 141 ti-

síc Sk, cena poukazu pre dieťa 4 850,– Sk)
na pobyt v prírode pre 29 detí vo veku od 7
do 16 rokov. V tomto roku od 17. do 29. augus-
ta 2006 v rekreačnom zariadení „Podskalie“
v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, 
medzi Považskou Bystricou a Rajeckými Tep-
licami.
 Okrem jednorazovej finančnej pomoci 
vo výške 5000,- Sk pre novonarodené deti, 
1000,– Sk pri nástupe do prvej triedy základ-
nej školy, vytvárania podmienok pre trávenie 
voľného času detí a mládeže, prevádzkova-
nia zariadenia Školak klub na Riazanskej, 
Športového ihriska na Kramároch, zabezpe-
čovanie športových olympiád a kultúrnych 
akcií pre mladú generáciu je rekreačný 
pobyt pre deti z rodín, v ktorých sú s deťmi 
osamelé matky, rodičia, resp. jeden z nich
je nezamestnaný, alebo je matka na mater-
skej dovolenke a celkový príjem rodiny je
na hranici životného minima, ďalšou z foriem 
sociálnych výpomocí občanom mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto.
 Rekreáciu zabezpečila novomestská sa-
mospráva. Úhrada je v súlade s rozpočtom
a so „Zásadami poskytovania finančných vý-
pomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto“ (MZ 11. 4. 2006) už po dvanásty 
raz. 
 Aj deti zo sociálne slabších rodín tak mali 
možnosť pookriať medzi rovesníkmi a načerpať
sily do ďalšieho školského roka v zdravom
 a čistom prostredí chránenej krajinnej oblasti.

Valéria Reháčková

V rekreačnom zariadení Podskalie sa v auguste 

rekreovali deti zo sociálne slabších rodín našej 

mestskej časti

Ondrej a Terezka Bartovičovci – pokojné a dobručké dvoj-

čiatka - prezrádza šťastná mamina Stanislava

foto: M. Novák

Pokračovanie na strane 5

Medzi  novonarodenými deťmi v Novom Meste 
dvoje dvojčiat

Už po štvrtý raz v tomto roku pozval rodičov novonarodených detí starosta Nového Mesta 

Richard Frimmel  25. júla do Strediska kultúry na Vajnorskej ulici, aby im odovzdal  finančný 

príspevok 5 tisíc korún (4400,- Sk MČ Nové Mesto a 600,- Sk Dexia Banka, a. s.). Tento-

raz to bolo 56  rodičov s deťmi, medzi ktorými boli dve rodiny s dvojčatami. Jedna z nich,

rodina Bartovičová, prišla v „silnej zostave“, čo nasvedčovalo peknému vzťahu medzi

rodičmi, deťmi, vnukmi i súrodencami. Novorodeniatka Ondreja a Terezku sprevádzali šťastní 

rodičia  Stanislava a Rastislav, starí rodičia Janka a Zvonimír Bartovičovci, Oľga a Stanislav 

Kosecovci, ako i súrodenci mladých rodičov, sestry maminy Oľga a Eva a brat čerstvého 

otecka Miroslav.

O dvojčiatka v Novom Meste nie je núdza. V tomto roku sa okrem jednej výnimky (marec)

v dvojmesačných intervaloch dvojčatá vždy narodili. Aj trojčatá sa v tejto mestskej časti

narodili, bolo to v apríli 1995 (Milan, Martin a Michal Smolíkovci).

Niektoré vnúčatká sprevádzali aj 

starí rodičia. Branislava Száraza, 

narodeného na „Deň detí“, okrem 

ocina Mareka  a maminy Kataríny 

nespúšťala z očí ani babička Edi-

ta, pre ktorú je malý Branko síce 

už druhé vnúčatko, ale prvý vnuk 

- ako dodala hrdo. A ako prezra-

dila mamina, synček určite nezo-

stane sám, a po čase mu pribudne

braček alebo sestrička.

Ani tí najmenší sa netajili neskrýva-

nou pýchou nad svojimi súroden-

cami. Sedemnásťmesačný Jurko

Šimko, ktorého zástupcovia no-

vomestskej samosprávy s rodičmi

uvítali pri tej istej príležitosti pred 

rokom, dnes už sám pomáha

pri kŕmení a kolísaní bračeka Ivanka.  Tento deň bol výnimočný aj pre starostu Richarda

Frimmela, ktorý medzi ostatnými novonarodenými deťmi privítal i svoju vlastnú, už druhú 

vnučku, Natašu. 

„Mladé rodiny podporujeme, ako môžeme. Som rád, že v Novom Meste, ktoré bolo známe

tým, že až jedna tretina občanov je v dôchodkovom veku, žije dnes už 40 % ľudí

 vo veku do 45 rokov. Detí sa v našej mestskej časti rodí stále viac. Vlani ich v nej prišlo

na svet 320, čo je zatiaľ najviac za posledných 5 rokov. (V roku 2005 bol príspevok

vo výške 5000,- Sk odovzdaný 320 rodičom, v roku 2004 - 314 rodičom, v r. 2003 - 298

rodičom. V tomto roku je to už 217 novorodených detí, čo je oproti rovnakému obdobiu

vlani o 17 detí viac; 46 odovzdaných v januári (2005 - 50 detí), 55 v marci (2005 - 48 detí),

60 v máji (2005 - 60 detí) a 56 v júli (2005 - 46 detí)). A rodí sa aj viac chlapcov ako dievčat“

(od začiatku tohto roka 122 chlapcov a 95 dievčat) - uviedol starosta.

 Finančný príspevok päť tisíc korún dostávajú rodičia s trvalým bydliskom v Novom

Meste pri narodení dieťaťa od 1. januára 2002. Mestská časť Nové Mesto bola prvá

na Slovensku, ktorá k takejto pomoci mladým rodinám na návrh starostu Richarda

Frimmela v rámci „Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej
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Bábätká – priviedli ich na svet s láskou 

a držia ich opatrne v nežnom náručí.

S úsmevom plným lásky – mladé 

mamy        foto: M. Novák

Dom na Zátiší je otvorený pre seniorov
 Neláka vás Domov dôchodcov? Ste odkázaní na pomoc druhého? 
Neznášate samotu? Nechcete byť svojim blízkym na obtiaž a pritom 
túžite zostať s nimi?
Prijmite pozvánku do „dennej škôlky pre dospelých“ v Dome na Zátiší 
č. 31, ktorý ponúka zátišie pre starších občanov. 
Je to príležitosť aj pre dcéry a synov dopriať svojim rodičom pohodovú 
aktivitu v Dome na Zátiší. Rozlúčiť sa s nimi na osem hodín a večer sa 
zasa stretnúť v rodinnom kruhu.
 Dom na Zátiší má kapacitu 8, maximálne 10 ľudí. Príchod a odchod 
podľa dohody, rovnako strava (bežná, diétna....), desiata, obed, olov-
rant. 
Prevádzka je v prípade potreby možná aj cez víkend.
Bližšie informácie na č. tel. 44251001, 0903474 295, p. Šarlota Koval-
číková.

Valéria Reháčková

Naši výtvarníci vo Viedni
Kontakty, ktoré nadviazali amatérski výtvarníci pracujúci v OS Ovruč-
ská s Vysokou ľudovou umeleckou školou vo Viedni v rámci projektu 
Uprostred Európy, sa úspešne rozvíjajú aj v roku 2006.
V dňoch 8. – 9. júla 2006 sa uskutočnilo vo Viedni v Umeleckej ško-
le Künstlerische Volkshochschule kresliarske stretnutie výtvarníkov 
amatérov z Bratislavy-Nového Mesta a Viedne. Cieľom stretnutia bolo 
počas dvoch dní nakresliť akt v ateliéri školy. Keďže v našich kurzoch 
nemáme možnosť pracovať s aktom, túto ponuku sme s radosťou
privítali a 14 poslucháčov ju využilo. 
Kreslilo sa veľmi intenzívne od 10.00 h do 18.00 h. Pózovali veľmi 
profesionálne dva modely, ženský a mužský. Kresba sa zameriavala
na pohotovosť, zručnosť a sústredenosť pod vedením pedagóga školy.
Na základe skúseností našich amatérov, ktorí sa nenechali zahanbiť
skúsenejšími viedenskými kolegami, sa potvrdilo, že kresba aktu je
neoddeliteľnou súčasťou kresliarskej praxe výtvarníka.
Výmenné stretnutie výtvarníkov na medzinárodnej úrovni prinieslo 
zúčastneným poslucháčom a lektorom nielen nezabudnuteľný záži-
tok, ale aj pozitívny vplyv a obohatilo ich o ďalší rozmer a schopnosť
interpretovať svoje predstavy po výtvarnej stránke.
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto pripravuje v roku 2007 reciproč-
ný kurz pre viedenských a bratislavských výtvarníkov.

Magdaléna Burmeková

Kresliarske stretnutie výtvarníkov amatérov z Bratislavy-Nového Mesta

a Viedne sa konalo v júli vo Viedni. Cieľom stretnutia bolo počas dvoch 

dní nakresliť akt v ateliéri školy

Na XIV. Memoriáli V. Harineka zvíťazilo 
družstvo z Bratislavy 3

Mnohí ľudia možno nevedia, že tento memoriál je celoslovenská súťaž 
neprofesionálnych dospelých dobrovoľníkov v poskytovaní prvej po-
moci. Nie náhodou ju SČK pomenoval podľa Vladimíra Harineka, le-
kára – záchranára, priekopníka výučby prvej pomoci. Stalo sa tak až
po jeho tragickej smrti. Zahynul vo februári 1993 so 4-člennou posádkou 
pri leteckom nešťastí v Podzámčoku pri plnení služobných povinnos-
tí. Slovenský Červený kríž organizuje Memoriál V. Harineka každý rok. 
Tohoto roku sa konal 1. júla a stretlo sa na ňom 20 družstiev. Bratisla-
vu reprezentovalo len jedno družstvo, a to z Bratislavy 3, ktoré sa 
umiestnilo na 1. mieste. Nad členmi družstva bdela Soňa Kročilová, 
riaditeľka Sekretariátu Územného spolku SČK Bratislava 3.
Náhodní účastníci memoriálu aj fanúšikovia sa od súťažiacich nielen
čo-to podučili o prvej pomoci, ale zažili aj pohodovú atmosféru. Územ-
ný spolok SČK v Liptovskom Mikuláši, kde sa súťaž konala, sa výbor-
ne postaral o celodennú stravu i dostatok nápojov, tak aby mal každý
zabezpečený aj pitný režim. Súťaž upútala aj deti, ktoré od ošetrujúcich 
a zranených nevedeli ani odtrhnúť oči.
Rozdiely v celkových výkonoch medzi družstvami boli malé. Veď po ví-
ťazovi, ktorý dosiahol 867 bodov, sa umiestnilo ako druhé nitrianske 
družstvo, ktoré malo len o jeden bod menej. Na treťom mieste sa umiest-
nilo družstvo z Vranova nad Topľou, ktoré dosiahlo len o niekoľko de-
satín boda menej než nitrianske dievčenské družstvo. Ale iba víťaz
memoriálu, bratislavské družstvo, bude reprezentovať Slovensko a 
SČK v Európskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci FACE 2007, ktorá
sa uskutoční v meste Limerick v Írsku.
Dňa 31. júla 2006 prijal starosta mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto Richard Frimmel víťazné družstvo XIV. Memoriálu Vladímira
Harineka. V neformálnej diskusii členovia družstva vysvetlili náročnosť 
celodennej súťaže, časový limit na ošetrenie (10 minút), celkovú orga-
nizáciu prvej pomoci, zhodnotenie situácie, komunikáciu so zranený-
mi, usmernenie dopravy, jazykové znalosti atď. Za vynikajúci výsledok
vďačia nielen svojim schopnostiam, ale najmä Územnému spolku SČK 
BA 3, Soni Kročilovej za vytvorenie podmienok na pravidelné trénin-
gy a MUDr. Viliamovi Dobiášovi (Live Star Emergency) za umožnenie
absolvovania prípravného víkendového tréningu pred súťažou vo Veľ-
kom Mederi.

M. Škrabálková

Mladé družstvo dobrovoľných zdravotníkov z Územného spolku

SČK BA 3 sa nominovalo na európsku súťaž v poskytovaní prvej

pomoci, ktorá sa bude konať v Írsku v roku 2007

Pokračovanie zo strany 4

časti Bratislava-Nové Mesto“,

schválených miestnym za-

stupiteľstvom, pristúpila.

V tomto roku rodičia pre svo-

je deti vyberali najčastejšie 

tieto mená: chlapci - Sa-

muel 28 x, Jakub 23 x. Mar-

tin a Matej po 21 x, Michal

a Tomáš po 18 x, Adam 16 x,

Marek a Filip po 12 x, Pat-

rik 9 x; dievčatá - Michaela 

16 x, Kristína 13 x, Viktória 

a Sofia po 11 x, Veronika

a Laura po 10 x, Daniela a  

Nina po 9 x, Sára a  Alexan-

dra po 8 x.

Valéria Reháčková

Medzi  novonarodenými 
deťmi v Novom Meste 

dvoje dvojčiat
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V súlade s „Postupom pri jednotlivých formách oceňovania fyzických 
osôb a právnických osôb samosprávou mestskej časti Bratislava-

-Nové Mesto“ schváleným miestnym zastupiteľstvom bolo toto najvyššie 
ocenenie udelené na slávnostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
pri príležitosti dňa Ústavy Slovenskej republiky 25. augusta 2006 šiestim 
osobnostiam.

� Ing. Peter Kováčik, prozaik, dramatik a filmový scenárista
� Ing. Ondrej Macko, generálny riaditeľ Duslo, a. s., odštepný závod
  Istrochem
� Miloslav Mečíř, tenista, olympijský víťaz
� Ing. Mongi Msolly, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Národ-
  ného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s.
� Drahomír Prihel, akademický sochár
� Emanuel Romančík, herec činohry SND

Svoje právo využil a šiestim osobnostiam udelil „Verejné uznanie
za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2006“
aj starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel

� Ing. Miloš Figura, technický riaditeľ TV Nové Mesto
� Vdp. Mgr. Ján Hudec, správca farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišov-
  ho, Kramáre
� Elena Kittnarová, operná a operetná speváčka, sólistka opery SND
  a NS
� Petra Klasová-Hándlová, výkonná riaditeľka TriGranit Management, 
  spol. s r. o.
� Beata Miglieriniová, matka 9 detí
� PaedDr. Mária Mračnová, podpredsedníčka SOV, predsedníčka SAZ

Cena mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2006
� Ing. Peter Kováčik, prozaik, spisovateľ
V roku 1960 ukončil vysokoškolské štúdium na Vyso-
kej škole ekonomickej v Bratislave. V roku 1960 - 61 bol 
redaktorom Československej televízie, neskôr stredo-
školským profesorom, redaktorom Stredoslovenské-
ho vydavateľstva, Československého rozhlasu, pra-
covníkom Literárneho a hudobného múzea v Banskej

Bystrici a scenáristom a dramaturgom Slovenskej filmovej tvorby.
V rokoch 1969 a nasledovných bol politicky perzekvovaný. Od roku 1991 
pôsobí ako spisovateľ v slobodnom povolaní.
 Svoju literárnu tvorbu orientoval najmä na kritiku súvekých spoločen-
ských pomerov, malomeštiactva, mamonárstva, pretvárky ľudí v tota-
litnom režime. V tejto oblasti sú zaujímavé jeho diela Portréty, Kráľ
môže všetko, Posledná moc spravodlivých, Čas do úsvitu, Nevera
po slovensky, Atmosféra v marci a ďalšie.
Orientoval sa aj na históriu a na literatúru pre deti a mládež, napríklad 
historická próza Alžbeta Bathoryová, próza z vojnového obdobia Jabl-
ká nášho detstva. Je plodným autorom aj rozhlasových hier pre deti
a dospelých, napríklad Viadukt, Primášik, Vo vlaku, Recesia, O pätora-
kom kráľovstve, Úder pod pás, Krčma Pod zeleným stromom. V oblasti 
televíznych i filmových scenárov sú to napríklad Pohľadnica z Benátok, 
Jediný syn, A čo láska, Soľ nad zlato, Brzdový systém.

� Ing. Ondrej Macko, generálny riaditeľ Duslo, a. s., 
odštepný závod Istrochem je absolventom Národo-
hospodárskej fakulty VŠE v Bratislave. Toto vzdelanie 
predurčilo jeho manažérsku kariéru. Vykonával niekoľko 
vedúcich funkcií. Pôsobil ako area (oblastný) manažér
pre strednú Európu v spoločnosti Slovenská EniCHem

Augusta, potom ako obchodný riaditeľ a člen predstavenstva  v spo-
ločnosti Hirochem. Neskôr sa stal generálnym riaditeľom a členom
predstavenstva spoločnosti St. Nicolaus, a. s. Od 1. 6. 2003 je ge-
nerálnym riaditeľom Istrochemu a od 1. 1. 2006 generálnym riadi-
teľom Duslo, a. s., odštepného závodu Istrochem v Bratislave. Sú-
časne je aj podpredsedom predstavenstva Duslo, a. s., a členom
dozornej rady Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
a členom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku. 
 Výrobný program spoločnosti je veľmi bohatý, zameraný na oblasť 
gumárenských chemikálií, priemyselných trhavín, agrochemikálií, poly-
propylénových vláken a farebných koncentrátov. Pre ochranu životného 
prostredia poskytuje služby, a to čistenie odpadových vôd vo vlastnej
čističke a vykonáva i služby v oblasti požiarnej ochrany. Spoločnosť
získala viacero certifikátov z oblasti svojej výroby. 
 K fúzii Istrochemu s Duslom, pričom Istrochem zostáva ako odštepný 
závod, došlo 1. 1. 2006. Táto fúzia sa nedotýka negatívnym spôsobom 
doterajších obchodných vzťahov a v Istrocheme zostáva zachovaná

pôvodná výroba. Od 1. júla 2006 sa Duslo, a. s,. zlúčila so svojou ma-
terskou spoločnosťou Avion Invest a preberá nový názov Duslo, a.s. 
 Táto výrobná organizácia obohacuje i našu mestskú časť, a to nielen 
tým, že zamestnáva veľký počet ľudí z našej mestskej časti, ale veľkou  
mierou sa podieľa i na ochrane životného prostredia.

�  Miloslav Mečíř, tenista
Absolvoval gymnázium v Bratislave, pôsobil ako vojak
základnej služby v Rudej hvězde Praha, potom sa stal
profesionálnym športovcom.
 Začínal v Baníku Prievidza, neskôr sa stal členom
Tenisového klubu Bratislava. Ako šestnásťročný v roku
1980 vyhral juniorský titul majstra Československa

a o rok neskôr vyhral i majstra seniorov. V priebehu jeho ďalšej
športovej kariéry treba spomenúť, že jeho zanietenosť pre tento
šport charakterizuje i veta, ktorú vyslovil dávno predtým, než sa stal
olympijským víťazom, a ktorá obletela celý svet: „Je to nádherné, keď 
človek hrá za ideu a nie za peniaze.“
 V roku 1987 bol piatym hráčom svetového rebríčka. Vyhral osem
turnajov Grand Prix v dvojhre a sedem vo štvorhre. V roku 1988
na Olympijských hrách v Soule vyhral v dvojhre zlatú medailu a v štvorhre
bronzovú medailu. Po boku Šmída sa stal majstrom sveta vo štvorhre. 
Je i víťazom Hopmanovho pohára zmiešaných družstiev s Helenou
Sukovou a vyhral aj Svetový pohár tímov. Okrem týchto najvýznam-
nejších úspechov Miloslav Mečíř reprezentoval v Davisovom pohári
a získal celý rad ďalších  víťazstiev.
 K jeho kariére treba poznamenať, že je to skromný človek, ako jedi-
ný hral s drevenou raketou, neskrýval sa pred novinármi, nedostával
pokuty za neslušné správanie na dvorcoch, všetko si vybavoval sám,
jazdil na škodovke.
Bol to veselý a vtipný hráč. A i dnes mu tieto vlastnosti zostali. Je vášni-
vým rybárom, hrá futbal a zalyžuje si.

� Ing. Mongi Msolly, generálny riaditeľ, predse-
da predstavenstva Národného ústavu srdcových a 
cievnych chorôb (NÚSCH)
V roku 1983-84 študoval na Vysokej škole elektro-
technickej v Tunise a v roku 1985-90 na Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave na Elektrotech-
nickej fakulte v špecializácii Lekárska elektronika.

V roku 2004-05 ukončil štúdium v Brne na International Bussines School. 
Aktívne ovláda jazyk arabský, anglický a francúzsky. 
 Po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bra-
tislave v roku 1990 nastúpil ako biomedicínsky inžinier do Sloven-
ského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH), ktorý bol pre-
transformovaný na Národný ústav srdcových a cievnych chorôb. Tu 
pracuje aj v súčasnosti. Vykonával rôzne vedúce funkcie - vedúci
oddelenia, vedúci odboru, námestník riaditeľa, od roku 2003 ako
riaditeľ ústavu a po zmene ústavu na akciovú spoločnosť ako generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva.
 Má významný podiel na výstavbe SÚSCH, začatí jeho prevádzky a
zaslúžil sa, že ústav je najmodernejšou nemocnicou v Slovenskej
republike, ktorá hospodári bez dlhov. Že ide o moderné zdravotnícke
zariadenie, potvrdila aj belgická akreditačná spoločnosť, ktorá mu
vydala certifikát kvality. I v tomto roku bol ústav vyhodnotený klientami 
najväčšej zdravotnej poisťovne VZP na prvom mieste v oblasti spokoj-
nosti pacientov s úrovňou poskytovania služieb.
 Na dosahovaných výsledkoch v zdravotnej starostlivosti, najmä na vy-
tváraní materiálnych podmienok pre prácu zdravotníckeho personálu
má výraznú osobnú zásluhu.

� Drahomír Prihel, akademický sochár
V rokoch 1981 - 87 študoval na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave, oddelenie sklárskeho výtvar-
níctva. Už v priebehu štúdia, ale najmä po absol-
vovaní vysokej školy sa venuje voľnej tvorbe, sklár-
skemu dizajnu a tvorbe pre architektúru. Sklo je jedi-
nečným médiom, ktorého vlastnosti Drahomír Prihel

dokonale pozná, a to umožňuje dodať jeho dielam individuálny ruko-
pis s dávkou originality. Každé jedno jeho dielo nás posúva do inej
pocitovej roviny. Ekvivalenty, ako život a svet, človek a vesmír či labyrinty 
srdca a raj „všehomíra“, utvárajú dynamickú podstatu jeho diel.
 Drahomír Prihel ako básnik píše v skle príbehy svojej mysle, duše,
ponúka nám sklenené sny, túžby či spomienky pretvorené do diel.
Presviedča nás o tom viacero výstav, napríklad v roku 2004 v Galérii
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Mérum, kde prezentoval predovšetkým svoje sklenené vínne poháre
a farebné kolorované fľaše. Je tu i ukážka modelovania - figúrky
rozprávkových postáv, ktoré vytvoril so sklárskym majstrom Václavom
Štěpánkom z Nového Boru. V roku 2005 mal v Galérii Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne výstavu nazvanú Hra svetla a farby. Sústreďuje sa 
na sklenenú plastiku, úžitkové sklo a dizajn. Jeho diela boli prezentované 
i v prezidentskom paláci na výstave, ktorú otvorila manželka bývalého 
prezidenta pani Schusterová. Výstava s názvom Zakliate galaxie bola
aj tichou poctou neznámym obetiam teroristického útoku v USA. 
 V umeleckej práci Drahomíra Prihela je pretvorené ľudské cítenie,
spolupatričnosť a prchavá existencia človečenstva.

� Emanuel Romančík, herec SND
Zdedil korienky herectva po otcovi, ktorý sa v mladosti
venoval ochotníckemu divadlu. Učitelia už na ľudo-
vej škole vytušili v ňom talent herectva a dali mu prí-
ležitosť, aby sa prejavil. Mal nespočetné množstvo
vystúpení v divadelných pásmach a pre jeho „zamatový 
hlas“ najmä v recitácii. Pôsobil aj v čitateľskom spolku a 
v spolku Matice slovenskej.

 Už počas štúdia na gymnáziu vystupoval na literárnych večierkoch
a prvou jeho hereckou príležitosťou bola postava Iva v hre Evinokcia,
potom v Urbánkových hrách Rozmarín a Kamenný chodníček, vo Van-
sovej hre Svedomie a ďalších. Po absolvovaní gymnázia pracoval
v stavebnej firme.
 Na profesionálnu scénu sa dostal na dosky Slovenského komorného 
divadla v Martine. Výberová komisia, ktorej predsedal režisér Drahoš
Želenský, vybrala zo šestnástich uchádzačov dvoch, jeden z nich bol
pán Romančík.
V martinskom divadle pobudol jedenásť rokov. V roku 1956 prešiel
do bratislavskej činohry SND, kde patril k dominantným hereckým osob-
nostiam. Pod taktovkou slávnych režisérov, ako boli Budský, Lichard, 
Haspra, Rakovský, Pietor, Zachar i ďalší, stvárnil množstvo zaujímavých 
postáv, napríklad postavu Miška v Ženskom zákone, Horáca Giddensa
v Lištičkách, Othela v rovnomennej dráme, Níbiusa vo Fyzikoch, porot-
cu v Dvanásť nahnevaných mužoch. Hral i v známych filmoch, ako Pole
neorané, Pomocník, Šiesta veta.
  V televízii pôsobil aj v prvom úspešnom seriáli Sám vojak v poli, kde 
stvárnil negatívnu úlohu gestapáka Müllera. Pôsobil i v mnohých roz-
hlasových inscenáciách. Majster Romančík dnes v dôchodku s láskou 
spomína na obdobie svojej hereckej kariéry, na kolegov, priateľov. Venu-
je sa maľovaniu, fotografovaniu, filmovaniu a práci v záhrade. Jeho ne-
zabudnuteľné herecké majstrovstvo, podčiarknuté mimoriadne citlivým 
ľudským prístupom, výrazne obohatilo slovenskú umeleckú scénu. 

Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj MČ B-NM 2006
� Ing. Miloš Figura, technický riaditeľ TV Nové Mesto
Od mladosti ho priťahovala elektrotechnika, preto vy-
študoval najprv strednú priemyselnú školu elektro-
technickú a potom aj Elektrotechnickú fakultu SVŠT. 
Svoje prvé skúsenosti získal počas 10 rokov v Sloven-
skej televízii, kde pracoval ako technik v prenosovom
 voze.

 V televízii Nové Mesto pracuje od začiatku vysielania v septembri
1996 najprv ako strihač, neskôr mu pribudla práca s grafikou a postup-
ne sa vypracoval na vedúceho techniky.
 Hovorí sa o ňom, že je workholik, pretože pracuje takmer 24 hodín
denne. Robí vlastne všetko, čo sa týka techniky a chodu firmy - od vý-
roby reklám, cez výber a údržbu techniky až po najmenšie maličkosti,
ktoré prináša každodenný život firmy. Jeho životným krédom je: „Nerob 
druhým to, čo nechceš, aby robili tebe.“
 Má mimoriadny osobný prínos na bezporuchovom vysielaní Televízie  
Nové Mesto.

� Vdp. Mgr. Ján Hudec, farár, assesor - správca far-
nosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch
Absolvoval gymnázium v Topoľčanoch v roku 1987.
Po maturite sa prihlásil na štúdium teológie na Rímsko-
katolícku Cyrilometodejskú bohosloveckú fakultu v Bra-
tislave. Pre nedostatok kňazov bol vysvätený už
po 4. ročníku teológie v r. 1992. Popri pastorácii absol-

voval štúdium a získal akademický titul magister teológie v r. 2004.
 Pastoračnú činnosť kňaza začínal ako kaplán v Senci, potom v Bra-
tislave v kostole Najsvätejšej Trojice, ďalej ako administrátor farnosti
Majcichov a Opoj pri Trnave s filiálkou v Hoste.
 V r. 2001 bol menovaný za farára do farnosti Kráľovnej rodiny v Bratis-
lave na Teplickej ulici. Pod jeho vedením bolo vybudované nové mra-
morové sanktuárium a bočný oltár. Rozvinula sa i činnosť v pastoračnom 

centre, kde okrem iného našla svoje spoločenské pôsobenie mládež 
vrátane skautov. V r. 2002 bol Arcibiskupským úradom v Trnave pove-
rený stavbou kostola, fary a pastoračného centra Najsvätejšieho Srd-
ca Ježišovho na Kramároch. Základný kameň a stavba tohoto kostola
bola posvätená 29. 9. 2002. Posvätenie nového kostola a otvorenie
farnosti sa podarilo 10. 12. 2005 za veľkej pomoci otca arcibiskupa
Mons. Jána Sokola, metropolitu Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy.
V tomto diele mu nezištne pomohla i naša samospráva.

 V roku 2005 bol pán farár Hudec menovaný za farára Dómu svätého 
Martina v Bratislave a zároveň aj za dočasného správcu farnosti Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch do 30. 6. 2006. Za jeho aktívnu 
činnosť mu J. E. Mons. Ján Sokol, arcibiskup a metropolita udelil čestný 
titul Assesor.
 Popri pastoračnej činnosti kňaza ho J. E. Mons. Ján Sokol, arcibiskup 
a metropolita Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy, menoval v r. 2002 za 
člena výboru Spolku Svätého Vojtecha ako zástupcu za Bratislavsko-Tr-
navskú arcidiecézu a v r. 2004 za člena Arcidiecéznej ekonomickej rady.
 Pán farár Ján Hudec veľkou mierou prispel k rozvoju duchovnej
a kultúrnej úrovne obyvateľov našej mestskej časti. Preto si zasluhuje
aj ocenenie - Verejné uznanie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

� Elena Kittnarová, operná a operetná speváčka
Po absolvovaní štátneho konzervatória v roku 1953
bola jednu sezónu elévkou v Slovenskom národnom
divadle. Na trinásť sezón sa stala členkou spevohry 
Novej scény, kde sa postupne prepracovala k hlavným 
postavám operiet a muzikálov. Od sezóny 1966 - 67 
až do 30. septembra 1993 bola členkou opery Sloven-
ského národného divadla, kedy odišla do dôchodku.

I potom účinkovala v legendárnej inscenácii Verdiho opery Nabucco,
ktorá mala v Bratislave viac ako 450 repríz.
 Elena Kittnarová, ktorá spĺňala všetky predpoklady, ktoré vyžaduje
„trojčlenka operety - dobre spievať, dobre hrať a dobre vyzerať„, stvárnila
hlavné postavy v operetách Netopier, Veselá vdova, Modrá ruža,
Hrnčiarsky bál a v ďalších. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, 
ktoré sa nazývali „zlatým vekom muzikálu“, pani Kittnarová spievala 
dvojrolu Kataríny a Lily Vanesiovej v muzikále „Pobozkaj ma Katarína „ 
a Lízu v „My Fair Lady“. Účinkovala i vo viacerých operách, napr. Piková
dáma, Mackbeth, Trubadúr, Tosca, Krútňava a v ďalších. Hosťovala
na viacerých zahraničných operných scénach, účinkovala v nahrávkach 
pre rozhlas, televíziu, gramofónové platne i ako koncertná speváčka.
 Elena Kittnarová svojou celoživotnou umeleckou činnosťou reprezento-
vala aj mestskú časť Bratislava-Nové Mesto, v ktorej má svoje bydlisko. 

�  Ing. Petra Klasová Hándlová, riaditeľka Polus City 
Center, TriGranit Management
Po skončení Strednej hotelovej školy absolvovala ja-
zykovú školu, diaľkové štúdium v Prahe British University 
a nadstavbové školy v zahraničí. 
Svoju pracovnú kariéru zameranú na prácu s ľuďmi
v oblasti poskytovania služieb začala v roku 1988 v hoteli 
InterContinental v Prahe na oddelení stykov 

s verejnosťou. Neskôr prešla viacero zamestnaní vo vedúcich funkciách 
v Brne a v Prahe. V Prahe v Prvom nákupnom centre Vinohradského 
pavilónu bola prevádzkovou a výkonnou riaditeľkou 5 rokov. V roku
2000 prešla do Bratislavy a stala sa výkonnou riaditeľkou spoločnosti 
TriGranit Bratislava (Management), s. r. o., kde riadi nákupné centrum 
Polus City Center a administratívne budovy Millenium Tower I. a II.
 Tento mamutí obchodný, kultúrny a administratívny komplex tvorí 
významnú časť mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je stánkom ne-
spočetného množstva návštevníkov z celého mesta, ale aj zo širokého
okolia. Pani riaditeľka zohladňuje i skutočnosť, že mládež vyhľadáva
nákupné centrá, kde trávi veľa času. Preto sa snaží ich nasmerovať
na kultúru a vzdelávanie, a tak vyvážiť komerčnosť. Z tohoto dôvodu 
pripravil Polus City Center projekt „Pre naše deti“, ktorý budú realizovať
v spolupráci s našou mestskou časťou a Radošinským naivným di-
vadlom.
 Petra Klasová Hándlová získala už Cenu udelenú Medzinárodnou radou 
nákupných centier pre Európu a cenu udelenú Medzinárodnou radou
nákupných centier v USA. Má veľký podiel na riadení komplexu Polus 
City Center.

� Ing. Beata Miglierini, matka deviatich detí
Mama. Prvé a nezabudnuteľné slovo malého človiečika. Pani Ing. Bea-
ta Miglierini takéto oslovenie zažila i precítila deväťkrát. Vyslovilo ho jej
9 detí, ktorým dala so svojím manželom Markom život. 
 Pani Miglierini po absolvovaní gymnázia s výborným prospechom  mala 
záujem o pedagogiku, psychológiu a prácu s deťmi. Avšak ako hlboko 

Pokračovanie na strane 8
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veriaca katolíčka si uvedomila, že v totalitnom
režime by nemohla učiť a pracovať s deťmi
bez vážnych problémov a obmedzení. Preto
využila svoj vzťah i k technike a bez prijíma-
cích pohovorov sa dostala na Elektrotechnickú 
fakultu SVŠT, ktorú ukončila s vyznamenaním
a cenou  za diplomovú prácu.
Pani Miglierini porodila deväť detí - troch chlap-
cov a šesť dievčat. Prvá sa narodila v roku 1989
a posledná v roku 2005. Šiesti chodia do školy,
dve z nich sú na gymnáziu. Sú to mimoriadne
hudobne nadané deti, a preto navštevujú i zá-

kladnú umeleckú školu. Nie je dôležité život len dať, ale aj z detí
vychovať slušných ľudí. To sa im ako manželom darí, i keď dnes to nie je 
hlavne po stránke ekonomickej ľahké. Obaja manželia sú svojim deťom 
príkladom a vedú ich k vzájomnej spolupráci a pomoci, láske a tolerant-
nosti. Je pozoruhodné, že obom manželom zostáva čas i na spoločenskú 
a výchovnú prácu. Obaja vedú skautský oddiel so 40-timi deťmi. Pravi-
delne sa stretávajú v Pastoračnom centre na Teplickej ulici, kde organi-
zujú zimné i letné tábory vo voľnej prírode. Príkladným životom a obe-
tavou prácou nielen pre svoju rodinu, ale najmä to, že pani Miglierini
sa nebála dať život toľkým ratolestiam, vzbudzuje osobné i spoločenské 
uznanie. 

� PaedDr. Mária Mračnová, podpredsedníčka SOV, 
predsedníčka SAZ, bývalá československá olympio-
nička v skoku do výšky
Absolventka Fakulty telesnej výchovy a športu UK
v Bratislave. Už počas štúdia na strednej škole inklino-
vala k atletickým disciplínam, najmä k skoku do výšky.
Počas vysokoškolského štúdia postupovala výkon-
nostne až na úroveň reprezentácie a dosiahla mnohé

významné úspechy na domácej a medzinárodnej úrovni. V roku 1965
na Svetovej univerziáde dosiahla štvrté miesto, v roku 1966 na Maj-
strovstvách Európy takisto štvrté miesto, na OH v Mexiku v roku 1968
šieste miesto, v roku 1969 v Aténach získala bronzovú medailu, v roku
1974 v Ríme ôsme miesto, v roku 1976 v Montreale štvrté miesto a ďalšie
výrazné umiestnenia. Pani Mračnová mala a aj dnes má významný
podiel na funkcionárskej činnosti. Z množstva významných funkcií
možno spomenúť napr. členstvo v Čsl. olympijskom výbore, členstvo
vo výkonnom výbore Čsl. olympijskej akadémie. 
 V roku 1990 až 1995 bola predsedníčkou Olympijskej spoločnosti
Slovenska, v roku 1992 predsedníčkou prípravného výboru na založe-
nie Slovenského olympijského výboru. Pri voľbách sa vzdala kandidatú-
ry na miesto predsedu tohto výboru v prospech prof. Černušáka. Stala
sa podpredsedníčkou teraz už po tretie volebné obdobie. Z týchto
funkcií jej vyplývali náročné úlohy v rôznych komisiách a inštitúciách.
V r. 1996 bola vedúcou Misie prvej účasti Slovenskej republiky na sto-
ročnicových Olympijských hrách v Atlante, ktoré boli najúspešnejšie
v našej histórii. Je nositeľkou niekoľkých vyznamenaní, napr. Majster 
športu, Zaslúžilý majster športu, Trofej medzinárodného výboru za jed-
notu olympijského hnutia.

IX. ročník Turnaja v plážovom volejbale 
Kuchajda 2006

 Dňa 29. júla 2006 sa na kúpalisku Kuchajda, mestská časť Bratislava 
Nove Mesto, zorganizoval už v poradí IX. ročník Turnaja v plážovom
volejbale. Hráčom bolo neustále k dispozícii informačné stanovisko, 
sprchy, núdzové občerstvenie a zvyšné možnosti, ktoré poskytuje 
mestské kúpalisko Kuchajda.
 V krásnu slnečnú sobotu nastúpilo proti sebe 12 zmiešaných druž-
stiev do boja o atraktívne ceny, venované do súťaže mestskou čas-
ťou Bratislava-Nové Mesto. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín,
kde súťažili tímy medzi sebou v dvoch setoch do 15 bodov systémom 
každý s každým. Po namáhavých súbojoch a celom dni zaujímavých 
duelov sa rozhodlo o postupujúcich do bojov o 1. a 3. miesto. Družstvá, 
ktoré skončili v každej skupine na druhom mieste, sa stretli v zápase 
o 3. miesto. Prví z každej skupiny sa stretli v boji o vytúžené víťazstvo. 
Finálové zápasy sa hrali na dva víťazné sety do 21 bodov. 
Poradie:
1. miesto Kuchta
2. miesto HEAR
3. miesto Nicotin

Kuchta ako víťaz si odniesol Putovný pohár, zlaté medaily, diplomy a 
športové tašky. 
Ceny venovala do súťaže mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Víťa-
zom ešte raz blahoželáme. A dúfame, že sa stretneme ešte v lepšom
a silnejšom zložení na 10. ročníku Turnaja v plážovom volejbale
Kuchajda 2007.

Tibor Zachar

12. narodeniny
Školak klubu MČ Bratislava-Nové Mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vo svojom zariadení Školak 

klub na Riazanskej ulici pripravila podujatie Narodeniny Školak klu-

bu. Cieľom akcie bola prezentácia poskytovaných služieb a možnosti 

rekreačného pohybového vyžitia sa širokej verejnosti.

Podujatie sa uskutočnilo pod vedením Mgr. Petra Blahu 1. júla 2006 

a zúčastnilo sa na ňom približne 200 občanov, z toho asi polovica

aj aktívne vo forme vyskúšania si niektorého športu či ľubovoľnej

pohybovej aktivity. Každý z účastníkov získal zlosovateľný Účast-

nícky lístok, na základe ktorého si pochutnal na dobrom guláši

a mohol si vybrať nápoje podľa ponuky.

Počas podujatia sa uskutočnili súťaže v nohejbale, volejbale, šípkach, 

petangu, kolkoch a exteriérovom stolnom tenise. Pri týchto súťa-

žiach obdržali najlepší ceny vo forme darčekových košov, venované 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto.

Dobrú náladu okrem počasia priniesla i country hudba Country faid 

z Bratislavy.

Adriana Pavlikovská

Pétangue oslovil najmä našu mlá-

dež               foto: M. Novák

Posledné prísady do gulášu – um 

a láska šefkuchára k vareniu

Foto: M. Novák

Známe bratislavské nákupno-zábavné centrum Polus City Center od-
štartovalo v januári humanitný projekt PRE NAŠE DETI, ktorého hlav-
ným cieľom je podpora rozvoja detí a mladej generácie v mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto. Práve v rámci tohto projektu sa koná 
aj preventívno-vzdelávací program Nefajči! pod záštitou Ligy proti
rakovine. Program nenásilnou  a pútavou formou propaguje myšlien-
ku života bez tabaku a zameriava sa na podporu zdravého životného 
štýlu pre deti a tínedžerov.
Cieľom aktivity Nefajči! je predovšetkým osveta vo viacerých rovinách. 
Ide najmä o preventívne vzdelávanie formou besied a diskusií v ško-
lách alebo v Poluse s odborníkmi z Ligy proti rakovine, ktoré sa konajú 
pravidelne raz za mesiac. 10. februára 2006 bola vyhlásená výtvar-
ná súťaž, ktorej hlavnou témou je škodlivosť fajčenia. Z najkrajších
a najlepších kresieb vytvorených deťmi bude zostavená putovná
výstava, ktorá sa objaví postupne vo všetkých ôsmich základných 
školách v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, a v októbri sa pred-
staví širokej verejnosti v Poluse.

V. Reháčková

Polus City Center – projekt 
PRE NAŠE DETI Nefajči!

Pokračovanie zo strany 7
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ŠKOLSTVO
Školy sa pripravujú na príchod žiakov
Štvrtý september je začiatkom školského roka 2006/2007. Na prvé 
dni v škole sa najviac tešia najmä prváčikovia, ktorých do škôl
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto by malo nastúpiť 320, čo
je oproti predchádzajúcemu školskému roku o 40 viac. Samozrej-
me, že na nich nezabudol pán starosta a pripravuje ako pamiatku 
na vstup do školy krásne knihy. Sme veľmi radi, že je takáto dôve-
ra rodičov v naše školy. Okrem kvalitnej práce pedagógov i ostat-
ných zamestnancov škôl veľkú úlohu zohráva aj kvalitné vyučovanie
cudzích jazykov, športové a kultúrne využitie voľného času a určite
i kvalitná strava v školských jedálňach.
Zameranie činnosti škôl nájdete na webových stránkach jednotli-
vých škôl a informácie o jednotlivých školách na stránkach miest-
neho úradu. Školy v našej mestskej časti navštevujú deti zo 79 obcí, 
čo je veľkým vyznamenaním pre nás, že si rodičia vybrali práve
školy v našej mestskej časti. Zároveň nás to zaväzuje ešte k väčšej 
zodpovednosti a ku skvalitňovaniu práce škôl.
Aj v tomto školskom roku budeme pokračovať v osvedčených
činnostiach škôl v oblasti krúžkových činností, a starosta mestskej 
časti opäť prisľúbil žiakom, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku
príspevok v sume Sk 1000,-.

Vladimír Novák

Ateliér – tvorivá dielňa pre deti 
z „Polusáckych grantov“

Základná škola s materskou školou Odborárska 2 sa venuje roz-
šírenému vyučovaniu výtvarnej výchovy a v poslednom čase
začala rozvíjať aj módnu tvorbu detí. Aktivity v rámci nej žiakov veľ-
mi zaujali nielen počas vyučovania, ale i v mimoškolskej činnosti.
Neustále prinášajú nové nápady a svoju kreativitu uplatňujú pro-
stredníctvom tvorby netradičných odevov, šperkov a módnych
doplnkov.
I keď nás táto tvorba nesmierne baví, stále viac sme v škole postrá-
dali vhodný priestor pre našu činnosť, ručné šitie nás zdržiavalo
a neposkytovalo kvalitu, ktorú sme chceli dosiahnuť. Pri svojej
práci s deťmi sme hovorili a snívali o veľkých zrkadlách, šijacom
stroji, maliarskych stojanoch, figurínach, priestranných skriniach
a širokých stoloch. Jednoducho sme túžili po krásnom útulnom 
školskom ateliéri, ktorý by nám vytváral priestor pre našu tvorivú
činnosť.
Po vyhlásení súťaže Polusácke granty, kde najlepší mohli získať
100 tisíc korún, sme neváhali a dokonale sme si všetko premysleli
a pripravili. Verili sme v našu prácu a veľmi sme chceli získať
prostriedky na uskutočnenie nášho sna.
V pondelok 26. 6. 2006 prišiel ten deň, kedy sme mali šancu vybo-
jovať si výhru. To, o čom sme zatiaľ len hovorili, sa stalo skutočnosťou 
a môžeme začať budovať náš vysnívaný ateliér.

Jana Daneková

Pólusácky grant v hodnote Sk 100 00,- získala v 2. štvrťroku za obháje-

nie svojho projektu Základná škola s materskou školou Odborárska 2

Kramárska liga - 3. hrací deň
Tretím hracím dňom pokračoval na športovom ihrisku Ladzian-

skeho IV. ročník Kramárskej ligy v minifutbale v piatok 7. júla 2006.

 Druhú časť hracieho dňa možno hodnotiť vysoko pozitívne

z hľadiska nasadenia a výkonov hráčov. 

 Mimoriadna pochvala patrí dvom brankárom za ich vynikajúce, 

obetavé výkony: Patrikovi Olšovskému z družstva Akoináč a Milanovi 

Peckovi z družstva Rudé pracky, ktorý v troch zápasoch dokonca 

udržal čisté konto. 

Rarita: Najčastejší výsledok bol 0:0. Rudé pracky dosiahli tento

výsledok vo všetkých troch odohratých zápasoch.

Hrací deň negatívne ovplyvnila neúčasť bratislavských Predátorov 

bez ospravedlnenia. Družstvo všetky štyri zápasy prehralo kontu-

mačne.

Novú futbalovú loptu získalo družstvo Akoináč, keď získalo 7 bodov,   

rovnako ako družstvá K. prášok a Kámoši. O držiteľovi ocenenia

nerozhodovalo tentokrát skóre. Posledne menované družstvá do-

siahli 7 bodov aj vďaka výsledkom s Bratislava Predators; družstvo 

Akoináč si 7 bodov odohralo na ihrisku.

Napomenutie dostáva družstvo Brat. Predators pre nedostavenie

sa  bez ospravedlnenia.

Celkové hodnotenie:

Tabuľka súťaže po 3. hracom dni:

1. K. prášok 10    7     2    1 16:4 23

2. Kámoši 10    6     1    3 10:7     19

3. Akoináč 10    4     2    4   7:8     14 

4. Rudé pracky 10    3     4    3   9:6     13

5. Páni Tulipáni   6    1     2    3   7:7         5 

6. Brat. Predators 10    1     1    8   8:25   4

Adriana Pavlikovská

Súťaž Číta každý žiak v roku 2006
V najhorúcejších júnových dňoch sa stretli v sále Knižnice Bratisla-

va-Nové Mesto vyhodnotení žiaci Základných škôl mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto, aby prevzali diplomy a vecné ceny za umiest-

nenie v čitateľskej súťaži Číta každý žiak za rok 2006. Súťaž pre-

biehala od januára do júna a mala tri kategórie:

I. kategória - súťaž medzi základnými školami – zúčastnilo sa jej

5 základných škôl

II. kategória - súťaž medzi triednymi kolektívmi základných škôl

– súťažilo 8 tried

III. kategória - súťaž medzi čitateľmi jednotlivcami – súťažilo 11 či-

tateľov z rôznych knižníc MČ BNM.

Výsledky v skratke:
I. kategória:  1. miesto ZŠ Jeséniova

                      2. miesto: ZŠ Česká

                      3. miesto: ZŠ Sibírska

II. kategória:  1. miesto 8 A trieda ZŠ Sibírska

                       2. miesto 4. ročník ZŠ Jeséniova

                       3. miesto: 1. ročník ZŠ Česká

III. kategória:  1. miesto Lucia Keszeghová,

       čitateľka z pobočky Stromová

                        2. miesto Barbora Mesárošová,

       čitateľka z pobočky Stromová

                        3. miesto Anna Priečková,

       čitateľka z pobočky Stromová

Ocenená bola aj najmladšia čitateľka Katka Májovská z pobočky

Koliba-Jeséniova. Vecné ceny a knižné dary pre súťažiacich venoval 

MÚ BNM a Knižnica BNM.

Pedagógovia (Mgr. Nehanská zo ZŠ Jeséniova, Mgr. Melcerová

zo ZŠ Česká), ktorí sa najviac pričinili o dobré výsledky svojich

žiakov v súťaži, prevzali hodnotné knižné dary venované knižnicou.

M. Majerská
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SÚŤAŽ „10 rokov Televízie Nové Mesto“
 V sobotu 23. septembra o 6.30 h uplynie desať rokov odo dňa, 
kedy starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frim-
mel slávnostne otvoril vysielanie Televízie Nové Mesto. Samospráva
Nového Mesta tým rozšírila priestor na informovanie občanov o ďal-
šie informačné médium, vnútorný informačný kanál od prvého dňa 
technicky i programovo na profesionálne náročnej úrovni. Pre ob-
čanov, s výnimkou lokality Koliba, vysiela nepretržite denne pre-
miérové moderované pásmo a textové informácie. Sedem dní
v týždni okrem štátnych a iných celospoločenských sviatkov pre-
vádzkuje vysielanie pre Nové Mesto držiteľ licencie, spoločnosť Ome-
ga Plus, s. r. o. Miestom vysielania je mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto, Jelšová 11, prostredníctvom káblových rozvodov UPC (vysie-
lací kanál S 08). Zodpovednosť za program nesie starosta mestskej 
časti.
 Pri príležitosti významného jubilea - 10 rokov vysielania Televízie 
Nové Mesto - vyhlasuje spoločnosť Omega Plus, s. r. o. pre divákov 
SÚŤAŽ od 4. septembra do 22. septembra 2006.
 Troch výhercov z divákov, občanov Nového Mesta, ktorí správne 
odpovedia na súťažnú úlohu, vyžrebuje starosta Richard Frimmel
28. septembra 2006 v Dome kultúry Kramáre. Získajú finančnú
odmenu v hodnote 5000,- Sk, 3000,- Sk a 2000,-Sk.
Písomnú odpoveď na súťažnú úlohu: 
„Vymenujte tri symboly mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
ktoré sú súčasťou zvučky vysielania Televízie Nové Mesto“ je
potrebné doručiť do 22. septembra 2006 na adresu:

- Omega Plus, s. r. o. Televízia Nové Mesto
 Jelšová 11, 831 01 Bratislava 37
 (poštou alebo osobne do schránky na budove)
alebo na adresu
- Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
 Junácka 1, 832 91 Bratislava
 (poštou alebo osobne do podateľne miestneho úradu)
alebo e-mailom na adresu
- elena.michalovicova@omegaplus.sk
 (šéfredaktorka Televízie Nové Mesto)
alebo 
- tlac@banm.sk
 (tlačová tajomníčka starostu)

V odpovedi je potrebné uviesť meno, adresu a kontakt na odosie-
lateľa.

Televízia Nové Mesto vysiela
„SPRÁVY OD SUSEDOV“

 Televízia Nové Mesto spolupracuje na projekte interregionálneho
televízneho programu „Správy od susedov“, ktorý sa oficiálne začal
realizovať 4. mája 2006 počas stretnutia zástupcov rakúskych
 a slovenských regionálnych televízií v Dome kultúry Kramáre. 
 Cieľom projektu spolufinancovaného z Programu Interreg IIIA je 
výmena televíznych spravodajských a publicistických relácií v rám-
ci cezhraničnej výmennej siete. Počas 18 mesiacov medzi účast-
níkmi siete (dve rakúske a päť slovenských regionálnych televíz-
nych staníc - Televízia Nové Mesto, Devínskonovoveská televízia, MT
Trnava, TV Sen-Senica a TV Pezinok) si účastníci siete vymenia 72 
spravodajských blokov a 6 publicistických relácií. Program je za-
meraný na propagáciu aktivít cezhraničnej spolupráce, rozvoj spo-
lupráce v oblasti cestovného ruchu a malého a stredného podnikania. 
Pozornosť zameriava aj na informácie o výmene kultúrnych hodnôt
a na spoluprácu v oblasti školstva a vedy. Zástupcovia regionál-
nych televízií a ďalší hostia si na stretnutí zástupcov regionálnych
televízií mali možnosť pozrieť aj spravodajský materiál z medzinárod-
ného veľtrhu kvetín Flora Bratislava a prezentácie automobilových 
veteránov v Bratislave z redakcie Televízie Nové Mesto. Spravodaj-
ské filmy sa vysielajú v Rakúsku, na Slovensku a sieť regionálnych 
televízií sa postupne rozšíri i na Maďarsko. Realizáciou projektu, šíre-
ním verejnoprospešných informácií sa zapĺňa voľný informačný 
priestor na Slovensku, relácie okrem atraktívnych tém propagujú 
princíp európskej integrácie a región v záujme rozvoja cestovného 
ruchu.
Celkový rozpočet projektu, ktorý má byť ukončený v máji 2007
je 6,1 mil. Sk. Príspevok z Európskeho regionálneho rozvojového 
fondu je vo výške 50 % z celkových nákladov. Štát na projekt pri-
speje sumou 2 769 000,- Sk, čo je 45 % a zvyšných 5 % dofinancujú 
samosprávne kraje.

„Správy od susedov“ vysiela Televízia Nové Mesto v sobotu a ne-
deľu po Telemagazíne.

Valéria Reháčková

OZNAM
Z dôvodu organizačných zmien došlo 1. 7. 2006 k zriadeniu 
nových oddelení dokladov na odboroch Poriadkovej polície 
Okresných riaditeľstiev policajného zboru. Súčasne došlo 
30. 6. 2006 k zrušeniu dovtedajších oddelení správnych služieb, 
avšak sídla pracovísk sa nezmenili. Nové oddelenia dokladov 
vydávajú vodičské preukazy, medzinárodné vodičské preu-
kazy, cestovné pasy, občianske preukazy a zbrojné preukazy. 
Dňom 13. 7. 2006 sa menia stránkové hodiny novozriadených
oddelení dokladov a to nasledovne:

� ODDELENIA DOKLADOV OPP OR PZ BA III, Vajnorská 25
pre agendu občianskych preukazov, vodičských preukazov a 
cestovných pasov
pondelok: 7.30 h – 15.00 h
utorok:  7.30 h – 12.00 h
streda:  7.30 h – 17.30 h
štvrtok:  7.30 h – 12.00 h
piatok:  7.30 h – 12.00 h

� ODDELENIA DOKLADOV OPP OR PZ BA III, Vajnorská 25
pre agendu zbrojných preukazov
pondelok 7.30 h – 15.00 h
utorok: nestránkový deň
streda: 7.30 h – 17.30 h
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 7.30 h – 12.00 h

Pracovná porada matrikárok
Matrikárky matričných úradov Bratislavy, Pezinka, Senca a Malaciek 
sa 29. 6. 2006 zúčastnili pracovnej porady, ktorú zorganizoval Ma-
tričný úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako jeden z naj-
väčších matričných úradov SR.
Na porade sa okrem matrikárok zúčastnili aj zástupcovia ústrednej 
štátnej správy z Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zahraničných 
vecí SR, ako aj zástupca ZMOS-u, s ktorým má Združenie matrikárok 
a matrikárov SR podpísanú zmluvu o vznájomnej spolupráci.
Na programe bola prezentácia projektu prepojenia matrík s cen-
trálnym registrom obyvateľov SR v Banskej Bystrici. Tento program
momentálne skúšobne testujú tri matričné úrady. V priebehu niekoľ-
kých mesiacov budú na túto verziu pripojené v prvom rade matriky
v Bratislave a neskôr všetky ostatné v SR. Výhodou nového projek-
tu je, že matrika bude mať okamžite k dispozícii údaje z centrálneho
registra a môže hneď zapísať všetky matričné udalosti (narodenia,
sobáše a úmrtia) a vydať občanom bez problémov doklady.
Ďalšia časť stretnutia bola zameraná na výklad noviel matričných
zákonov a ich aplikáciu v praxi, postup pri legalizácii dokladov
pre použitie v zahraničí, ako aj postup pri legalizácii zahraničných
dokladov, ktoré majú byť použité v SR.
Na základe legislatívnej zmeny od 1. 7. 2006 zastupiteľské úrady
nemôžu vyberať konzulárne poplatky za zmeny mena a priezviska
občanov žijúcich v zahraničí. Títo si musia žiadosť podať a rozhod-
nutie prevziať na obvodných úradoch štátnej správy. Práve nedosta-
točná komunikácia spôsobila vydanie právnej normy, ktorá občanom 
žijúcim v zahraničí veľmi komplikuje vybvavenie a vydanie nových 
matričných dokladov v súvislosti so zmenou mena alebo priezviska, 
vrátane zvýšených finančných nákladov.
Prednosta Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Ing. Kollárik oboznámil prítomných s legislatívnou zmenou v hlásení 
obyvateľov. Od 1. 7. 2006 prechádza evidencia obyvateľov z OR PZ 
SR na mestské časti.

V. Zámečníková



11         9/2006

Lúčnica sa vrátila z Kanady
 Umelecký súbor Lúčnica so svojím orchestrom Zlaté husle sa  

koncom júla vrátil z trojtýždňového účinkovania v Kanade. Bol 

hosťom na jubilejnom 25. ročníku festivalu svetovej kultúry v Drum-

mondvilee v provincii Quebec. Tento najväčší festival v severnej 

Amerike a jeden z najprestížnejších na svete, s návštevnosťou

300 000 divákov sa zaraďuje k takým podujatiam, ako je Veľká

cena Kanady F1 alebo slávny Montreal Jazz Festival. Aj vďaka 

úspechu Lúčnice pred 11 rokmi zaraďovali organizátori jej pred-

stavenia na najatraktívnejšie pódiá.

V otváracom programe musel každý z 18 súborov z celého sve-

ta vymyslieť vlastnú choreografiu na motívy kanadskej tradičnej

hudby, čo je pre nás zmes keltskej, írskej a country hudby

vo veľkom tempe. Prezident festivalu René Fréchette bol výko-

nom Lúčnice absolútne unesený. Mimoriadny úspech zožala

Lúčnica aj na jednej z najlepších torontských scén, prestížneho

Livin Art Centre, Mississauga, kde pred Lúčnicou účinkoval

Čínsky národný cirkus alebo slávny muzikál Cats. Niekoľko prí-

davkov vo vystúpení a množstvo ďakujúcich divákov priamo

na javisku je tým najkrajším ocenením ľudového tanečného a

speváckeho umenia, choreografie, hudby tohto reprezentačného 

slovenského súboru. 

V. Reháčková

Ochrana pred požiarmi počas 
žatevných prác

Pekné letné počasie láka dovolenkárov, avšak naši poľnohospo-
dári si v tomto období musia vykasať rukávy, aby zobrali obilie
z polí. Aby ich celoročné úsilie nevyšlo nazmar, musia dôsledne 
zabezpečiť organizáciu žatevných prác a najmä vystihnúť vhodné 
počasie. Veľmi dôležité je, aby zber neohrozili požiare, lebo tieto 
každoročne i popri vykonaných protipožiarnych opatreniach ukra-
jujú zo spoločné pecňa chleba. Len v uplynulom roku 2005 vzniklo
v Slovenskej republike 203 požiarov v súvislosti so žatevnými prá-
cami. Priame škody boli vyčíslené na 7,4 milióna korún. Najčastej-
šími príčinami požiarov boli technické závady, ako aj neopatrnosť 
občanov pri fajčení a zaobchádzaní s otvoreným ohňom. Medzi
takéto príčiny patrilo aj vypaľovanie porastov a spaľovanie rastlin-
ných zvyškov v blízkosti polí, zakladanie ohňov v prírodnom pro-
stredí a hra detí so zápalkami a manipulácia s pyrotechnickými
predmetmi.
Podstatný podiel na tejto neradostnej bilancii mal aj požiar, ktorý 
vznikol v hl. meste SR Bratislave, a to v mestskej časti Bratislava-
-Podunajské Biskupice, kde počas žatevných prác zhorel kom-
bajn.  Poľnohospodárskemu družstvu Podunajské Biskupice pritom
vznikla škoda až 4,4 milióna korún. Príčinou požiaru bol skrat
na elektrickej sústave kombajnu.
Preto je potrebné pripraviť zberovú techniku tak, aby nebola zdro-
jom požiaru, dať do pohotovostného stavu, pripraviť protipožiar-
ne prostriedky a náradie a nezabudnúť ani na vykonanie školení
o ochrane pred požiarmi pre všetkých zamestnancov zapojených
do zberových prác.
Aj v hlavnom meste SR Bratislave prebiehajú žatevné práce takmer 
vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch. Na to, aby sa zame-
dzilo vzniku požiarov, je potrebné zo strany poľnohospodárskych 
podnikov dodržiavať všetky predpisy na ochranu pred požiarmi,
ale aj občania musia prejaviť zodpovednosť a správať sa tak, aby 
neporušovali príkazy a zákazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi
a svojou neopatrnosťou a nedbalosťou nezapríčinili vznik požiaru.

Anton Tesár

Nič nie je nemožné

Kto by nechcel bývať v peknom a čistom životnom prostredí! Podľa 
zákona o odpadoch sú mestské časti povinné zabezpečovať naj-
menej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelenie vytriedených
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných staveb-
ných odpadov. Mestské časti musia mať trvalé miesto na odpady,
kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych
odpadov v rámci separovaného zberu. 
Každý rok sa po zimnom období ukáže, aký máme v tej-ktorej mest-
skej časti vzťah k čistote a aký máme zmysel pre poriadok.
Ešte v marcovom čísle som si prečítala správu o pristavovaní veľko-
rozmerných kontajnerov pre potreby občanov pre rok 2006. A v nej 
ma zaujalo nové oznámenie: pristavovanie ďalších 40 kontajnerov 
pre potreby občanov sa môže uskutočniť prostredníctvom miestnych 
poslancov podľa gesčných okrskov. Hneď som sa obrátila na po-
slanca nášho gesčného okrsku Štefana Butaša. A v posledný májový 
týždeň nám pristavili veľkorozmerný kontajner. „Takéto čistenie by
sa mohlo konať aj každý mesiac. Alebo aspoň raz za štvrťrok“ – navr-
hovali poniektorí občania.
A prišla ďalšia etapa čistenia. Tentokrát sa o to postaral pán starosta 
Richard Frimmel a v spolupráci s OLO nám znovu pristavili posledný 
májový víkend jeden veľkorozmerný kontajner.

Mária Ritomská

Vážený pán starosta,
som obyvateľkou mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto. Často a hlavne rada navštevujem areál Ku-
chajda.
Dovoľte mi touto cestou vyjadriť spokojnosť a poďa-
kovať sa za možnosť športového, rekreačného a kul-
túrneho vyžitia, ktoré ponúka. Nakoľko som už bab-
kou nemožno zabudnúť vychváliť aj detské ihriská. 
Rovnako mi nedá nespomenúť a nepochváliť čistotu ce-
lého areálu, sociálnych zariadení, spŕch i reštau-
račných zariadení.
Myslím, že ponúkané služby sú na vysokej úrovni, 
preto Vám pán starosta ešte raz ďakujem a som hrdá, 
že som obyvateľkou tejto mestskej časti Bratisla-
vy.

Ľubica Štibraná

POĎAKOVANIA

Informácia o monitorovaní kvality

ovzdušia v Bratislave
V Bratislave sa sleduje kvalita ovzdušia na štyroch monitorova-

cích staniciach, ktoré prevádzkuje Slovenský hydrometeorolo-

gický ústav Bratislava.

Vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia sa určujú

limitné hodnoty znečistenia ovzdušia pre vybrané znečisťujúce

látky (oxid siričitý, oxidy dusíka, tuhé látky, ozón, oxid uhoľnatý).

Podľa vyhodnotenia výsledkov monitoringu na bratislavských

monitorovacích staniciach okrem tuhých látok a ozónu nebola

v roku 2005 na žiadnej monitorovacej stanici prekročená limitná 

hodnota na ochranu zdravia ľudí pre inú znečisťujúcu látku.

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave vypracoval v roku

2005 v spolupráci s obcou a dotknutými orgánmi akčný plán

obsahujúci krátkodobé opatrenia z dôvodu prekračovania limitnej

hodnoty pre tuhé častice na monitorovacej stanici Trnavské

mýto a Mamateyovej ulici v Petržalke na zamedzenie tohto stavu.

Podľa platnej vyhlášky 24-hodinová limitná hodnota na ochranu

zdravia ľudí 50 μg/m3 pre tuhé častice nesmie byť prekročená

viac ako 35-krát za kalendárny rok. Počet prekročení na monito-

rovacej stanici Trnavské mýto k 18. 6. 2006 je 51-krát a na Mama-

teyovej ul 43-krát. Z tohto dôvodu krajský úrad vyzval príslušné

subjekty k dôslednej realizácii opatrení uvedených v akčnom

pláne, ktoré sú zamerané najmä na intenzívne čistenie a skrá-

panie komunikácií. Opatrenia by mali zlepšiť túto situáciu a za-

medziť ďalšiemu prekračovaniu limitnej hodnoty tuhých látok. 

  

E. Kováčiková
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac september 2006

� Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
  tel. èíslo: 4437 3771
 2. 9. 17.00 h Za dychovkou na Vajnorskú s DH Trnavan 
    – po podujatiach Kultúrneho leta na Kuchajde
    začíname opäť organizovať tanečné zábavy
    pri dobrej dychovej hudbe pre všetky generácie
    vo veľkej sále SK BNM na Vajnorskej 21 už tradič-
    ne spojené so žrebovaním vstupeniek
 9. 9.  17.00 h Čaj o piatej s HS SATURN – posedenie pri svieč-
    kach a dobrej hudbe 60. a 90. rokov; kultúrny
    program a žrebovanie vstupeniek sú zárukou
    príjemného večera pre všetkých účastníkov
13., 20., 27. 9.
   18.00 h Sahadža joga – cvičenia tela a duše, nový štýl 
    života
16. 9. 17.00 h Dychovková tanečná párty s DH BOJANÉ (ČR) 
    a DH TRNAVAN (SR) – tanečné spoločenské 
    podujatie pre milovníkov dobrej dychovky; sedem 
    hodín dobrej zábavy, na ktorej do tanca a na po-
    čúvanie budú striedavo hrať dve dychovky
23. 9.  17.00 h Čaj o piatej s HS EXE – tradičné tanečné poduja-
    tie pri sviečkach, spojené so žrebovaním vstupe-
    niek, dobrou hudbou 60. a 90. rokov
27. 9.  15.00 h  Spoločenské podujatie pre jubilantov z MČ 
    BNM – na pozvanie
28. 9.  10.00 h  Uvítanie novonarodených dení z MČ BNM
     – na pozvanie
28. 9.  19.00 h Koncert Františka Nedvěda – 5. ročník Folk-coun-
    try sály alebo koncertov na vaše želanie
29. 9.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
30. 9.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH KRIŽOVIANKA 
    – tanečné spoločenské podujatie pre mladých
    i starších fanúšikov dobrej dychovej hudby; ve-
    selá nálada a žrebovanie vstupeniek o zaujímavé 
    ceny nebudú chýbať

Výstavy
 1. – 16. 9. Z tvorby Dušany Rapošovej
19. – 30. 9. Z dielne Edity Gregorovej – výstava keramiky
Návštevný čas: po – pia 14.00 h – 18.00 h

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
 2. 9. 8.00 h – 12.00 h
VSZ vyznamenaní, starých fotografií, telefónnych kariet, etikiet, 
filatélie, mincí, medailí
 9. 9. 8.00 h – 12.00 h
VSZ železničných, automobilových, lodných a leteckých modelov
30. 9. 8.00 h – 12.00 h
VSZ domácich, elektro, rybárskych a foto potrieb

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

dujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel. číslo: 4437 3763, v sieti TIKETPOR-

TAL, na folk-country koncerty predpredaj aj v BKIS na Klobučníckej 2

ZÁPIS DO KURZOV
Jazykové kurzy: angličtina pre začiatočníkov
                              angličtina pre mierne pokročilých s konverzáciou
                               angličtina – pokročilí – konverzácia
                              taliančina – mierne pokročilí
                              nemčina – mierne pokročilí
                             angličtina hrou – pre deti MŠ
Výtvarné kurzy:  keramika – modelovanie, glazovanie, točenie
   na kruhu, vypaľovanie v peci – dospelí i deti
Využite zľavu 10 % pri zápise do kurzu angličtiny a keramiky (za-
čiatočníci), ak sa prihlásite vo dvojici!
                             maľovanie na hodváb, aranžovanie kvetov
                             tvorba z drôtu; výtvarné štúdio – výtvarné techniky 
(maľba, kresba, modelovanie...), príprava na výtvarné umelecké školy 
– vhodné pre začiatočníkov i pokročilých
Praktické: šijeme s Burdou – škola strihov a šitia
(pre začiatočníkov i pokročilých)
Hudobné: klavír a hudobná teória
Pohybové:  Tanečná škola Gala
– informácie na tel. čísle: 0905 348 987

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 graf. návrhov

�  Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148
 6. 9.  17.00 h Klub Venuša – klubové stretnutie členiek Ligy
    proti rakovine
 9. 9.  16.00 h Gašparko a Janko v pekle – klasické bábkové 
    predstavenie
20. 9.  17.00 h  Klub Venuša  - klubové stretnutie členiek Ligy
    proti rakovine
23. 9.  16.00 h Ela a Hop opäť na Kramároch! – previdelné stret-
    nutie so známymi postavičkami z televíznej obra-
    zovky. Súťaž o SUPER DIVÁKA
25. 9. 19.00 h 88. Poetický večer pri sviečkach s Jurajom
    Sarvašom
28. 9.    9.00 h  Rozprávkové dopoludnie pre deti v MŠ na Revíne
28. 9.  10.00 h  Rozprávkové dopoludnie pre deti v MŠ na Cád-
    rovej
Predaj vstupeniek: po a str 16.00 h – 18.00 h. 

ZÁPIS DO KURZOV denne od 10.30 h do 17.30 h
Jazykové kurzy:  angličtina pre dospelých
Výtvarná výchova: Čo dokážu naše rúčky – pre deti do 3 rokov
    s mamičkami
                                 Tvorivé dielničky  - pre deti od 5 do 10 rokov
                                 Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
    Tvorenie pre radosť – jedonorazové kurzy
(decupage, sypná batika, kúzla s drôtom, patchwork...)
Pohybové kurzy, krúžky:
    cvičenie detí do 3 rokov s mamičkami
                                 tanečný – pre detí od 5 do 10 rokov
                                 bodyforming pre ženy
Hudobné kurzy:  hra na zobcovú flautu, klavír, gitaru, hudobná teória 
– pre deti aj dospelých

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