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6. október – Deň obetí Dukly (pamätný deň SR)
27. október – Deň černovskej tragédie (pamätný deň SR)

28. október – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu (pamätný deň SR)
29. október – Deň narodenia Ľ. Štúra (pamätný deň SR)

30. október – Výročie Deklarácie slovenského národa (pamätný deň SR)
31. október – Deň reformácie (pamätný deň SR)

� DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY - Kultúrno-spoločenský deň Bratislavčanov
� Výrub drevín na Račianskej ulici

� Zverejnenie počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
s trvalým pobytom na území obce

Z obsahu dnešného èísla:

2006

Mestská časť po rekonštrukcii lanovky na Kamzík
vytvára podmienky na obnovu SnežienkyÚcta k starším má byť stála

Október máme zafixovaný ako Mesiac úcty k starším. Je to dob-
ré pripomenutie, aj keď osobne som presvedčený, že úcta

k starším je skutočnou úctou len vtedy, ak je spontánna a najmä 
sústavná. Aj preto ten konkrétny mesiac považujem len za jemné 
pripomenutie určitej symboliky s nadchádzajúcou jeseňou.
 Nedávno som si v nemenovanom časopise prečítal článok
pod titulkom „Kde sa stratili babičky?“. V texte sa viaceré dospe-
lé dcéry-matky posťažovali, že im nevyšli očakávania, s ktorými
naisto počítali. Že o ich deti sa dobre postarajú staré mamy.
Ich vlastné matky však po nástupe na zaslúžený dôchodok sta-
rostlivosť o vlastné vnúčatá odmietli prevziať. Miesto toho vzali
do rúk vlastný život a v mnohých prípadoch rodinu nepríjemne 
prekvapili nielen záujmom, ale aj uskutočnením vlastného ďal-
šieho vzdelávania, absolvovaním jazykových alebo umeleckých 
kurzov, nástupom na Univerzitu tretieho veku, či dokonca pod-
nikaním. A pritom dávali najavo nefalšovanú radosť zo života.
Dokonca vyhlasovali, že sa konečne môžu venovať svojim ko-
níčkom, na ktoré nemali doteraz čas, lebo museli chodiť do práce 
a starať sa o rodinu. „Kto sa mi postará o deti, keď babička ne-
chce?“ - pýtajú sa mnohé ženy.
 Podobne ma zaujal rozhovor troch dám v strednom veku, 
pravdepodobne kamarátok, vychutnávajúcich si zmrzlinu, ktorý
som si nechtiac vypočul: „Predstav si, moja 90-ročná mama

Množstvo návštevníkov Železnej studienky si s nostalgiou spomína
na reštauráciu Snežienka, v ktorej sa mohli občerstviť, prípadne oslá-
viť promócie, významné výročie alebo usporiadať svadobnú hos-
tinu. Snežienka ponúkala počas svojich takmer dvadsiatich rokov
existencie miesto na oddych počas výletov do okolitej prírody
aj možnosť využitia lanovky na Kamzík.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zrealizovala obnovu prevádzky
lanovkovej dráhy a v októbri 2005, po takmer 15 rokoch, navrátila 
túto mestskú atrakciu obyvateľom, ktorí si ju okamžite obľúbili. Išlo 
o prvý krok, pretože snahou mestskej časti hneď v prvopočiatkoch 
zámeru bolo prinavrátenie pôvodného charakteru celého priesto-
ru, teda aj obnova schátralej budovy bývalej výletnej reštaurácie.
Na dosiahnutie tohto cieľa získala investora, Snowdrop, ktorému
poslanci mestskej časti schválili prenájom pozemkov s celkovou
rozlohou 1146 štvorcových metrov na 99 rokov. Ide o pozemky, ktoré
sa nachádzajú pod budovou a terasou.
Spoločnosť Snowdrop plánuje vybudovať objekt, ktorý svojím dizaj-
nom bude rešpektovať okolité prírodné prostredie s maximálnym
využitím prírodných materiálov. Stavba bude v najvyššej možnej miere
ekologická s využitím najmodernejších technológií odpadového hos-
podárstva, pričom nepočíta s rozšírením pôdorysu stavby, čo znamená, 
že bude využitý pôvodný pôdorys objektu.
Pre všetkých návštevníkov Železnej studienky a pre hostí Snežien-
ky budú dostupné gastronomické zariadenia, ktoré sú umiestnené
na prízemí, kde je navrhnutá reštaurácia, výletná kaviareň a bar
s celkovou kapacitou približne 150 miest. Prístup na terasu bude
priamo z chodníka na lanovku. Súčasťou služieb pre návštevníkov

Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzťahov 
s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, o ľudí. Vedia
sa podporiť, poradiť. Jeseň života možno prežiť príjemne – len nech 
slúži zdravie

Pokračovanie na strane 2
Pokračovanie na strane 3

Vizualizácia budúceho objektu Snežienky    Peter Hriň
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Lepšie je rýchlo žiť ako pomaly zomierať.

� Svetlé miesta v živote ohraničujú vždy tiene.

� Kto je na tom lepšie. Kladivo, či nákova?

� Aj dlhý odpočinok nás môže unaviť.

� Analfabeti sa vyznačujú tým, že nerobia
  pravopisné chyby.

Pokračovanie zo strany 1

Úcta k starším má byť stála

Staroba neznamená 

koniec životnej akti-

vity. Môže byť pro-

spešná aj pre široké 

okolie

ŽIVOT, ten treba prežiť aktívne a produktívne. Ak to človeku dovo-
ľuje zdravotný stav, mal by tak urobiť. Nástup do dôchodku vôbec 
nemusí byť koncom životnej aktivity. Je obdivuhodné, že naše ba-
bičky a deduškovia študujú, chodia na výlety, do kina, do divadla, 
do internetovej kaviarne...

sa mi včera pochválila, že poďakovala lekárovi e-mailom!“ Kama-
rátky neveriacky krútili hlavou. „Vravela, že v internetovej kaviarni.
A poučila ma, či neviem, že všetko je na webe!“ - „Ona vie praco-
vať s počítačom?“, „Nevie, ale poprosila nejakého mladíka, a ten
jej to napísal aj odoslal“. „Tie naše mamy sú dobré“ - zareago-
vala so smiechom druhá. „Aj moja sa minule chválila pred sused-
mi, že ovláda mobil, že ním volá bez problémov, s kým chce. Tak
som im musela vysvetľovať, že nevolá, len stlačí dvojku!“ 
Nuž tieto názory na matky - dôchodkyne a najmä na vzťah k nim 
stojí za zamyslenie. A svedčí o tom, že nástup do dôchodku ne-
musí byť koncom životnej aktivity. Ak má človek chuť a záujem žiť 
ďalej naplno, ak mu to dovoľuje aj zdravotný stav, mal by to uro-
biť. Priemerná dĺžka života sa stále predlžuje, treba ho prežiť
produktívne. To, že babička študuje, chodí na výlety, do kina, 
do divadla, zájde do internetovej kaviarne, že sa stretáva s pria-
teľkami, je obdivuhodné. A vôbec to neznamená, že nemá rada 
svoje vnúčatá, svoju rodinu. Každá pomoc je dobrá, ale tak, ako 
všetci ľudia, aj babička má právo na trávenie svojho času podľa
vlastných predstáv. Nemali by sme ich využívať, veď ony svoje deti 
odchovali. Samozrejme sú aj také staré mamy, starí otcovia, ktorí
žijú výlučne pre svoje deti a vnúčatá. Každý sa však musí rozhodnúť 
sám, slobodne. Aj to je úcta k staršiemu.
V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ju vyjadrujeme viacerými 
spôsobmi. Zabezpečovaním sociálnej starostlivosti, vytváraním pod-
mienok pre dôstojnú starobu, pre aktivity a rozširovanie okruhu zá-
ujmov.
 Jednoznačnou prioritou je sociálna oblasť. Pre rok 2006 schvá-
lilo miestne zastupiteľstvo na túto oblasť viac ako 16 mil. Sk. Z toho 
na sociálne služby súvisiace so starobou sumu 5 mil 500 tis. Sk.
To predstavuje dávky sociálnej pomoci (680 tis. Sk, z toho na Via-
noce 590 tis. Sk, finančná výpomoc k Vianociam bola vlani poskyt-
nutá až 670 osamelým starším obyvateľom vo veku nad 60 rokov

Dokončenie na strane 3

s dôchodkom do 7200,- Sk), stravovanie dôchodcov a ťažko zdravot-
ne postihnutých občanov (4 mil. 800 tis. Sk). Obedy vydávajú v 7
kluboch dôchodcov, v jedálni stravovacieho zariadenia a rozvozom 
opatrovateľskou službou do domácností dôchodcom, ktorí nie sú 
schopní sami si zabezpečovať denne teplú stravu, ak o službu požia-
dajú a sú na ňu odkázaní.
 Na sociálnu pomoc občanov v hmotnej núdzi je vyčlenených 
520 tis. Sk. Pri posudzovaní možnosti poskytnutia jednorazovej
finančnej výpomoci sa zohľadňujú náklady na stravovanie, na domác-
nosť, starostlivosť o zdravotný stav a spoločne posudzované osoby.

 Prevádzkujeme osem klubov dôchodcov, čo je najviac klubov
v Bratislave. Na prevádzku (nájomné, energie, prenájom dopravných
prostriedkov, údržba zariadení), náklady na spoločensko-kultúrnu čin-
nosť, poznávacie zájazdy, štedrovečerné posedenie osamelých dô-
chodcov v hoteli Kyjev sme pre tento rok rozpočtovali 2 mil. 500 tis. Sk.
 Na opatrovateľskú službu sme vyčlenili 5 mil. 556 tis. Sk. Sú to ná-
klady na opatrovanie 150 obyvateľov mestskej časti, o ktorých sa stará 
35 opatrovateliek, z toho na rozvoz stravy, pohonné hmoty, energie je 
potrebná čiastka 246 tis. Sk.
 K veľmi príjemným stretnutiam so staršími občanmi patria podujatia 
pripravované každý štvrťrok v Stredisku kultúry na Vajnorskej pre ju-
bilujúcich Novomešťanov. V roku 2005 prijalo moje osobné pozvanie 
na spoločnú oslavu až 50 občanov vo veku nad deväťdesiat rokov,
z ktorých 97-ročný Eugen Essler, 96-roční pani Štefánia Bónová, Ga-
briela Dillingerová a Eduard Andres svojou účasťou vyvolali uznanie
svojich „rovesníkov“, v mnohých prípadoch mladších aj o dvadsať  ro-
kov, spontánnym potleskom.
V tomto roku sme sa stretli už trikrát. Medzi jubilantmi, ktorí zaplnili 
sálu opäť nechýbal 98-ročný pán Essler, 96-ročná pani Vladislav-
levová, 95-ročná pani Zeidlerová. Som veľmi rád, že sa naši
občania v dôchodkovom veku chcú s nami stretávať. Či už je to 
spoločná oslava životných jubileí, návšteva medzinárodnej vý-
stavy kvetín, divadelných predstavení (v októbri máme napláno-
vané ďalšie v divadle Nová scéna).
 Názory, rady odborníkov a životné skúsenosti starších spolu-
občanov sú napriek technickému rozmachu nenahraditeľné. U nás, 
v Novom Meste, to vieme a spoluprácu s takýmito ľuďmi považu-
jeme za mimoriadny prínos pre mestskú časť. Práve z tohto dôvodu 
som v r. 1995 zriadil sedemčlenný zbor odborníkov s dlhoročnými 
praktickými skúsenosťami Poradný zbor seniorov, s ktorým sa stre-
távam na neformálnych rokovaniach s cieľom vzájomnej výmeny 
skúseností, názorov a poznatkov so zámerom pozitívneho pôso-
benia na rozvoj a skvalitnenie života občanov Nového Mesta.
Poradný zbor seniorov sa v novembri tohto roka zíde od svojho za-
loženia už po dvadsiatyšiestykrát.
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Pokračovanie z prvej strany

Mestská časť po rekonštrukcii lanovky na Kamzík
vytvára podmienky na obnovu Snežienky

bude relaxačné centrum so službami wellnes. Snežienka bude ponú-
kať ubytovanie v dvojlôžkových izbách, apartmánoch a apartmáno-
vých štúdiách. Zároveň bude poskytovať veľkú konferenčnú miest-
nosť na konanie seminárov, školení, tréningov či tlačových konfe-
rencií. Pre hotelových hostí je navrhnutá podzemná garáž a von-
kajšie parkovisko. Plus ďalšie parkovisko, ktoré investor vybuduje
na vlastné náklady a odovzdá do správy mestským lesom, bude slúžiť 
pre potreby návštevníkov tejto lokality.
Zámerom spoločnosti Snowdrop je spolupráca s renomovanou
zahraničnou hotelovou sieťou, ktorá bude garantovať záujem o Sne-
žienku aj medzi návštevníkmi hlavného mesta. Predpokladané cel-
kové náklady na stavbu sú 145 miliónov korún, pričom výška roč-
ného nájomného v prospech mestskej časti je 286 500 Sk. Začiatok 
stavebných prác je plánovaný na 4. kvartál 2006. Stavba bude reali-
zovaná za plnej prevádzky lanovky a pre zabezpečenie bezkolízne-
ho prístupu bude vybudovaný náhradný nástup na dolnú stanicu
lanovky. Otvorenie novej Snežienky je plánované na prvý polrok 2008.

Jaroslav Kocka

Súčasný stav Snežienky

Vizualizácia budúceho objektu Snežienky
Peter Hriň

Pokračovanie zo strany 2

Jeho členovia sú v dôchodkovom veku a stále pomáhajú. Umom, 
schopnosťami, zručnosťou, všímavosťou k prostrediu, v ktorom žije-
me. Rovnako ako 18 ochrancov čistoty, ktorí v mestskej časti pôsobia
od roku 2002. Všetci títo ľudia  majú produktívny vek už za sebou,
ale pre nás sú rovnocennými partnermi. Takí si úctu zaslúžia. Jednou
z foriem, akou naša samospráva vyjadruje vďaku a uznanie, je už
od roku 1995 udeľovanie Ceny mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
a Verejného uznania za zásluhy o rozvoj mestskej časti za dlhodobý 
prínos pre rozvoj spoločnosti a v prospech ľudí. Medzi ocenenými
seniormi nikdy  nechýbajú. Tento fakt ocenili aj prezidenti Slovenskej 
republiky. 
Je tu október. Všímajme si starších spoluobčanov, ale nielen v „Me-
siaci úcty k starším“. Nezabúdajme pritom na pozdrav. Je najjedno-
duchším a najľahším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpekto-
vania iných ľudí - bez rozdielu veku.

Richard Frimmel
starosta

Úcta k starším má byť stála

Súčasný stav 
Snežienky

Čo s odpadom v mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

� Drobný stavebný odpad
� Elektroodpad
� Domový odpad s obsahom škodlivín

Od účinnosti zákona o odpadoch je povinnosťou obce zabezpečiť 
aj nakladanie s drobným stavebným odpadom. Drobný stavebný 
odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou – nepodnikateľom v rozsahu do 1 kubického met-
ra ročne od jednej fyzickej osoby. Rovnako ako pri objemovom od-
pade aj pri drobnom stavebnom odpade je možné uložiť ho na kon-
tajnerové stojisko, ale len v určený čas (utorok večer) vo vreciach
do 20 kg alebo ich odviezť na zberné dvory OLO, a. s., kde tento 
odpad zoberú bezplatne.

V zmysle zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov sa elek-
troodpad z domácností musí ukladať osobitne. Takýmto odpadom 
sú chladničky, práčky, televízory, rádiá, monitory, počítače a ich 
príslušenstvo, svetelné zdroje a použité mobilné telefóny s príslu-
šenstvom. Odpad tohto druhu možno odviezť opäť na zberné dvo-
ry OLO, a. s., Bazová a Ivanská cesta a použité mobilné telefóny
s príslušenstvom sa môžu odovzdať v predajniach spoločnosti
Orange Slovensko, a. s., na Námestí SNP 12 a na Prievozskej 6/A.

Domový odpad s obsahom škodlivín je charakterizovaný ako ne-
bezpečná zložka komunálneho odpadu a je zakázané zmiešavať
ho s komunálnymi odpadmi. Obsahuje kovy a zlúčeniny, ktoré vy-
volávajú poškodenie a ochorenie organizmu, akútne ochorenia.
Na území Bratislavy sa zbierajú tieto druhy domového odpadu
s obsahom škodlivín:
- olovené akumulátory (použité autobatérie) z osobných vozidiel
do 100 kVA na čerpacích staniciach pohonných hmôt ÖMV Rož-
ňavská a Slovnaft Benzinol pri Mladej garde, v zberných dvoroch 
OLO na Ivánskej ceste 22 a na Bazovej 8;
- batérie (alkalické, niklovo-kadmiové batérie) – nepotrebné baté-
rie z kalkulačiek, elektrických hodín a podobných spotrebičov
do 9 V na týchto zberných miestach: DATART MEGASTORE, s. r. o.,
Polus City, Center, J a J, elektronik, Tehelná 9 – 11, FZ Elektronik, 
prevádzka Tržnice, ROTOS papier, elektro, Vajnorská 98/C;
- žiarivky – nefunkčné neónové trubice na týchto zberných miestach: 
Zberné suroviny, Račianska ul., Krasňany, ARGUSS, s. r. o., Blumen-
tálska 19;
- drobná chémia z domácností – staré náterové látky, odpadové 
rozpúšťadlá, pesticídy, odpadové olejové filtre, odpadový motoro-
vý olej na týchto zberných miestach: EPSOL, s. r. o., Technická 7,
v pracovných dňoch od 9.00 h do 14.00 h;
- vyradené lieky – lieky po exspiračnej lehote – vo všetkých lekár-
ňach na území Bratislavy.

Miriam Kamhiyehová
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Cena mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

a Verejné uznanie za zásluhy
o rozvoj mestskej časti

V piatok 25. augusta prijali pozvanie
do Strediska kultúry Bratislava-Nové 

Mesto hostia, ktorí svojou prítomnosťou vy-
zdvihli význam udalosti - udeľovanie najvyš-
šieho ocenenia novomestskej samosprávy 
a starostu Richarda Frimmela v roku 2006: 
prezident SR Michal Kováč, podpredseda 
NR SR Viliam Veteška, štátna tajomníčka
MP a SV SR Emília Kršíková, riaditeľ kance-
lárie prezidenta SR Milan Čič, arcibiskup-
-metropolita J.E.Ján Sokol, predseda SOV 
František Chmelár, okresný prokurátor BA III 
Ladislav Čillík, Chargé d´ affaires Francúzskej 
republiky v SR Xavier Rouard, primátor mesta 
Svätý Jur Alexander Achberger, členovia po-
radného zboru seniorov, zástupcovia klubov 
dôchodcov, odborníci spolupracujúci s No-
vým Mestom a ďalší hostia. Všetci prítomní 
vzdali hold a uznanie oceneným osobnos-
tiam, ktoré sme vám predstavili v predchádza-
júcom vydaní Hlasu Nového Mesta.
Cenu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
prevzali: Ing. Peter Kováčik, spisovateľ, Ing. 
Ondrej Macko, gen. riad. a. s. Duslo Šaľa, 
odštepný závod Istrochem, Miloslav Mečíř, 
tenista, Ing. Mongi Msolly, generálny riaditeľ 
Ústavu srdcových a cievnych chorôb, akad. 
sochár. Drahomír Prihel, Emanuel Romančík, 
herec SND.
Cenu starostu - Verejné uznanie za zásluhy
o rozvoj mestskej časti prevzali: Miloš Figu-
ra, technický riaditeľ Televízie Nové Mesto, 
Vdp. Mgr. Ján Hudec, farár kostola Kramáre, 
assesor - správca Dómu sv. Martina, Elena 
Kittnarová, operná a operetná speváčka, só-
listka SND a NS, Petra Klasová-Hándlová, ria-
diteľka Polus City Center, Beáta Miglieriniová,
9 -násobná matka a PaedDr. Mária Mračnová, 
podpredsedníčka SOV, predsedkyňa SAZ.
 Dôstojnú úroveň a význam oceňovania vy-
zdvihol i prezident SR Michal Kováč slovami: 
„Je mimoriadne významné a veľmi pekné, že 
týmto osobnostiam spoločenského, vedecké-
ho a kultúrneho života bolo udelené ocenenie 
v mestskej časti, kde žijú alebo pôsobia, že 
práve tu získali, mnohí z nich na sklonku ži-
vota, zaslúžené spoločenské ocenenie.“
Starosta Richard Frimmel o nich na sláv-
nostnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 

povedal: „Žijú morálnym, pritom nesmierne 
bohatým životom. Ich bohatstvo však nie je 
v mamone. Tkvie v práci a medziľudských 
vzťahoch založených na úprimnosti, žičlivosti, 
ochote. Majú svoje zásady, ideály, predstavy, 
cieľ. Svedomití v práci, čestní v živote. K iným
i k sebe. Oni vedia, že „Poctivosť nemožno 
deliť na kúsky. Buď je, alebo nie je“ (H. de Bal-
zac). Týmto osobnostiam môžeme závidieť.
V tom najlepšom zmysle slova. Dosiahli 
úspech vo svojej profesii. Vyhýbajú sa pá-
tosu, ich entuziazmus ich ženie vpred, ich 
erudícia je zárukou rozvoja. V každej situácii 
ostali sami sebou. Ignorujú reklamu, ktorá sa
na nás z bilbordov a z médií tlačí z každej 
strany. Ktorá vnucuje, ako a čo máme tvoriť, 
ako sa máme obliekať, ako žiť a pracovať. 
Osobnosti ocenené cenou mestskej časti sú 
príkladom, že človek vie rozlíšiť zrno od pleve-
lu. V záujme hlbšieho poznania života odolali 
konzumnému spôsobu života. Všetci bez vý-
nimky pracovali pre prospech iných, a práve 
to im prináša uspokojenie. Výsledky ich prá-
ce by bolo veľmi ťažké vyčísliť v peniazoch. 
Ich hodnota je merateľná záujmom verej-
nosti, reprezentáciou Slovenska v zahraničí, 
medziľudskými vzťahmi. Žijú plnohodnotný,
po všetkých stránkach náročný, ale krásny 
život. Taký, o akom už Maxim Gorkij pove-
dal: „Keď je práca potešením, vtedy je aj život 
šťastím“.

 Od roku 1996 získalo Cenu MČ Bratislava-No-
vé Mesto 73 a Verejné uznanie 80 osobností 
žijúcich alebo pracujúcich v Novom Meste.

Medzi osobnosťami, ktoré svojou prítomnos-
ťou vyzdvihli význam udalosti - udeľovanie
najvyššieho ocenenia novomestskej samo-
správy a starostu Richarda Frimmela v roku 
2006, boli aj prezident SR Michal Kováč
a arcibiskup-metropolita J. E. Ján Sokol

foto: M. Novák

Najvyššie ocenenie novomestskej samosprá-
vy Cena mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
poputovala v roku 2006 aj do rúk spisovateľa 
Petra Kováčika

foto: M. Novák

K Verejnému uznaniu o rozvoj mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto patrí aj kytica kvetov. 
Medzi inými ho v roku 2006 dostala aj 9-ná-
sobná matka pani Beáta Miglieriniová

foto: M. Novák

Po skončení slávnostného mimoriadneho za-
sadnutia miestneho zastupiteľstva, na ktorom
udelili najvyššie ocenenia mestskej časti
osobnostiam, ktoré významným spôsobom
prispievajú k rozvoju mestskej časti Nové 
Mesto, nastal čas na neformálne diskusie.
Starosta mestskej časti BNM Ing. Richard 
Frimmel v rozhovore s jedným z ocenených, 
akademickým sochárom Drahomírom Prihe-
lom

foto: M. Novák

DEŇ ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sme si v Novom Meste už po jedenástykrát  pripomenuli mimoriadne slávnostne - ocenením 
ľudskej práce, umu, morálky, hodnotných medziľudských a rodinných vzťahov. 
V tomto roku si mestská časť Bratislava-Nové Mesto pripomenula prijatie najdôležitejšej
právnej normy dvoma akciami:
 � Mimoriadnym zasadnutím miestneho zastupiteľstva 25. augusta, na ktorom udelila 
najvyššie ocenenie 12 osobnostiam Slovenskej republiky Cenu mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto a Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti, ktorých vynikajúce 
tvorivé výkony dlhodobo obohacujú ľudské poznanie a prispievajú významným spôsobom
k rozvoju mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a

 � Kultúrno-spoločenským dňom Bratislavčanov, venovaným Ústave SR, začiatku no-
vého školského roka a výročiu SNP, ktorý sa konal v poslednú augustovú sobotu (26. 8.2006) 
na Kuchajde.

Pokračovanie na strane 5
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Kultúrno-spoločenský deň

Bratislavčanov
je už dvanásť rokov jasnou predzvesťou, 
že koniec leta je tu. Ani poslednú augusto-
vú sobotu, 26. augusta, kedy na Kuchajdu
zavítalo v priebehu dňa viac ako dvadsať
tisíc návštevníkov, to nebolo inak.
„Je to tu čisté, radi sa sem vraciame. Cho-
díme sa sem kúpať“- pochvaľovali si mladé
mamičky so svojimi ratolesťami.
„Prišiel som sem ako vždy s dobrým pocitom. 
Prostredie areálu Kuchajdy je krásne, kultúr-
ne, človek tu môže stretnúť veľa zaujímavých 
ľudí. To ma inšpiruje“- prezradil svoje pocity 
akad. sochár Tibor Bártfay.
 „Je tu veľmi príjemne. Len jednu chybu to 
dnes má – Kultúrno-spoločenský deň Bra-
tislavčanov znamená koniec leta“- s nostal-
giou v hlase povedal aj jeden z tých, ktorí 
zapálili vatru Dňa Ústavy SR, riaditeľ Dexia 
banky Bratislava Branislav Žilavý. Spolu
s ním akademický sochár Drahomír Prihel, 
generálny riaditeľ Národného ústavu srdco-
vých a cievnych chorôb Mongi Msolly, Vdp. 
farár, assesor Ján Hudec, riaditeľ EKO-VPS 
Viliam Žákovič a hostiteľ, starosta Richard 
Frimmel, ktorý bol spokojný, že počas tohto-
ročnej kúpacej sezóny voda v jazere spĺňa-
la v zmysle Vyhlášky MZ SR požiadavky
vody na kúpanie (odbery uskutočnené Re-
gionálnym úradom verejného zdravotníctva 
a Výskumným ústavom vodného hospo-
dárstva). A to dokonca po odberoch usku-
točnených v najteplejšom júlovom období 
a napriek tvrdeniu mnohých odborníkov, 
že horúčavy sú ideálne pre rozvoj siníc. Ich 
prognózy sa na Kuchajde nepotvrdili, práve 
naopak. Ich množstvo je na Kuchajde hlboko 
pod normou. V tejto súvislosti vyslovil nádej, 
že v budúcom roku to nebude inak. Veď aj 
finančne nákladné merania toxicity (Ekoto-
xikologické centrum v Ivanke pri Dunaji)
jednoznačne preukázali, že skúška toxicity 
vody, na riasach a rybách bola aj v prípade 
zvýšeného počtu siníc v Kuchajde negatívna! 
„Kuchajda bude naďalej slúžiť vám - obča-
nom všetkých vekových kategórií. K dispozícii 
je jazero, ihriská a plochy na rekreačný šport 
(beh, pétanque, basketbal, volejbal, futbal, 
tenis, stolný tenis), detské hracie prvky, mólo 
nad vodou, plážové ležadlá, sprchy, sociálne 
zariadenia“- prisľúbil prítomným návštevní-
kom Kuchajdy.
„My sme tu stále. Na začiatok, na záver 
a medzi tým“- s úsmevom prezradili dve 
staršie dámy. Aj im, ako mnohým iným „gu-
láš á la Kuchajda“, chutil mimoriadne. Viac 
ako tritisíc porcií navarilo päť kuchárov. Ľu-
dia si ho vychutnávali, niektorí dokonca
uznali, že doma lepší nenavaria. „Vždy je
dobrý. Ale tento rok bol ešte lepší ako vlani. 
Hustý, správne pikantný“- hodnotil pán, ktorý 
sám seba považuje za „fajnšmekra“.
Na ohňostroj sa nedočkavo pripravovali de-
ti, rodičia, ale aj majitelia mobilov. Tesne
pred jeho „vypuknutím“ sa breh jazera roz-
svetielkoval modrými farbami týchto tele-
fónnych prístrojov - boli pripravené na za-
chytenie nádherných okamihov, kedy sa ra-
kety rozprsknú na pozadí večernej oblohy.
Úvodné „UFO“ vyvolalo spontánny potlesk
a výkriky obdivu divákov, dych im vyrazil znak 
Slovenskej republiky, ktorý svietil na pro-
tiľahlom brehu po celý čas 12-minútového 
ohňostroja. Zaujímavá choreografia, rakety, 

kvety, srdiečka, obrovské farebné striedajú-
ce sa obrazce a mohutná záverečná salva 
boli vhodným podčiarknutím Dňa Ústavy SR
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Niekto sa v tento deň tešil na lunaparkové 
atrakcie, niekto na ľudových remeselníkov,
na program, na guláš, vatru, ohňostroj. Verí-
me, že každý si to svoje v tento pre Slovensko 
mimoriadne významný deň našiel - s pria-
teľmi, rodinou, že sa tu dobre cítil, na Kuchaj-
de, medzi ľuďmi.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ďaku-
je spoločnostiam, vďaka ktorým podujatie
mohla pripraviť na dôstojnej úrovni: TriGránit, 
Tipos, Dexia banka, Palma-Tumys, Tricorp 
Development, Istrochem, Sibamac, ZIPP, Sie-
mens, T-Mobile, Istromex,Weber terranova, 
Villa Vino Rača a Poľnohospodárske družstvo 
Vajnory.

Valéria Reháčková

„Kuchajda bude naďalej slúžiť vám - občanom 
všetkých vekových kategórií. K dispozícii je ja-
zero, ihriská a plochy na rekreačný šport (beh, 
pétanque, basketbal, volejbal, futbal, tenis, 
stolný tenis), detské hracie prvky, mólo nad 
vodou, plážové ležadlá, sprchy, sociálne zaria-
denia“ – prisľúbil v rámci svojho otváracieho 
prejavu ku Kultúrno-spoločenskému dňu Bra-
tislavčanov starosta mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto Ing. Richard Frimmel

Starosta Nového Mesta v živej diskusii s dvo-
ma významnými obyvateľmi tejto mestskej časti 
– akademickými sochármi Tiborom Bártfayom 
a Drahomírom Prihelom

Na Kuchajde býva Kultúrno-spolo-
čenský deň Bratislavčanov už
tradične v réžii dobrej zábavy

Pre dospelých vyhráva hudba...

...pre deti sú tu lunaparkové atrakcie...

... a nafúknutý medveď na skákanie...

... a pre všetkých výborný guláš a la Kuchajda. 
Tento rok bol vraj naj..., naj... najlepší

foto: M. Novák
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Príprava na tradičné zapálenie
vatry: Richard Frimmel (uprostred) 
a vzácni hostia Kultúrno-spolo-
čenského dňa na Kuchajde

Foto: M. Novák
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Kultúrno-spoločenský deň Bratislavčanov

Zo života mestskej èasti

Ohlasovňa pobytu sa udomácňuje
Občania si pomaly zvykajú, že pri prihlasovaní sa na trvalý,
resp. prechodný pobyt na území mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto sa musia najprv zastaviť na Miestnom úrade Bratislava-
-Nové Mesto podobne ako pri vybavovaní prvého občianskeho 
preukazu pre svoje dieťa. Za mesiace júl a august 2006 ohlasovňa 
pobytu zaznamenala 337 prihlásených na trvalý pobyt v mestskej 
časti, 387 prechodných pobytov v ubytovniach nachádzajúcich
sa na našom území, 180 osôb sa odsťahovalo. Z toho 51 osôb 
mimo územia Bratislavy a 129 migrovalo v rámci Bratislavy. Naj-
viac obyvateľov sa presťahovalo do Ružinova – 55 a do Petržalky 
– 16. 

Ohlasovňa pobytu sa nachádza na prízemí Miestneho úradu Bra-
tislava-Nové Mesto, Junácka ulica číslo 1, prízemie, číslo dverí 
10a.

Úradné hodiny ohlasovne pobytu:
Pondelok: 8.00 h – 12.00 h  13.00 h – 17.00 h
Streda:   8.00 h – 12.00 h  13.00 h – 17.00 h
Piatok:   8.00 h – 12.00 h
Telefonicky sa možno informovať na telefónnom čísle:
02/49 25 33 39.

Júlia Červenková

Výrub drevín na Račianskej ulici
Na základe častých telefonických dotazov občanov z Račianskej 
ulice na výrub drevín na rohu Račianskej a Blatníckej ulice sme sa 
rozhodli, že opakovane uverejníme dôvod výrubu.
Spoločnosť ZIPP, spol. s r. o., vykonala výrub v rámci prípravných 
prác pre stavbu bytového domu OBYDICK, v rámci ktorých vyrúbali 
32 stromov a 2 kríkové skupiny. Stavba je povolená stavebným úra-
dom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a jej realizácia je v súlade 
s platným územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy.
Za vyrúbané dreviny bola investorovi uložená povinnosť vykonať 
adekvátnu náhradnú výsadbu. Jej časť už bola urobená na verejných 
pozemkoch a časť sa urobí po ukončení výstavby bytových domov.

Adriana Kmeťková

V októbri, všeobecne známom aj ako

Mesiac úcty k starším
sa vo všetkých ôsmich kluboch dôchodcov mestskej časti Bratislava-
-Nové Mesto budú konať spoločensko-kultúrne podujatia.
Prvé z nich sa uskutoční v stredu 4. októbra v Klube dôchodcov
na Vajnorskej ulici č. 51.
5. októbra si Mesiac úcty k starším pripomenú v klube dôchodcov
na Chemickej č. 1 v Mierovej kolónii,
11. októbra v KD „Zlatý dážď“ na Račianskej č. 89,
12. októbra v klube dôchodcov na Stromovej č. 18,
17. októbra v KD na Kolibe (Jeséniova 51),
19. októbra v KD „Domovinka“ na Nobelovej č. 4,
24. októbra v KD Sibírska č. 37 a 
25. októbra v KD Športová.
Spoločné kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším sa uskutoční v Stredisku kultúry na Vajnor-
skej 21 v stredu 18. októbra 2006.

Valéria Reháčková

Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v súlade s § 16 
ods. 9 zákona č. 346/1990 Z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov a Nálezu Ústavného súdu

z v e r e j ň u j e
počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

s trvalým pobytom na území obce.

Ku dňu 8. septembra 2006 mestská časť Bratislava-Nové Mesto evi-
duje 42 908 občanov s trvalým pobytom na území obce.
V nadväznosti na vyhlásený počet obyvateľov s trvalým pobytom
na území obce mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s § 16 
ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona č. 346/1990 Z. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a Nálezu Ústavného 
súdu mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

o z n a m u j e,  ž e
súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta na funkciu pos-
lanca miestneho zastupiteľstva, resp. starostu mestskej časti Brati-
slava-Nové Mesto musí byť priložená petícia podpísaná 400 voličmi 
odporúčajúcimi jeho kandidatúru.

Júlia Červenková

Vrcholom celého podujatia, na ktoré sa teši-
li malí i veľkí, bol ohňostroj. Nádherná hra is-
kriacich farieb v zaujímavej choreografii bola 
obdarené neutíchajúcim potleskom a výkrik-
mi obdivu i nadšenia. Na náprotivnom brehu sa 
rozsvietil a počas celého ohnivého divadla žiaril 
znak Slovenskej republiky

foto: M. Novák
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Polus City Center – projekt PRE NAŠE DETI
Čo sa dialo v septembri

18. 9. 2006 – Grant
  Vyhlásenie 3. kola súťaže o udelenie Grantu v hodnote
  100 000,- Sk
26. 9. 2006 –  Event
  Šarkaniáda na Kuchajde
  Súťaž v púšťaní šarkanov na Kuchajde pre deti zo zá-
  kladných škôl v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
29. 9. 2006 – Cinema
  Premietanie farebného slovenského filmu Skrytý pra-
  meň na motívy novely Ľuda Zúbeka. Historický príbeh
  z prvej polovice 16. storočia o Majstrovi Pavlovi z Levo-
  če a o vzniku jeho najslávnejšieho diela – oltára
  sv. Jakuba v Levoči.

www.prenasedeti.polus.sk
Výsledky Kramárskej ligy

 zo dňa 25. 8. 2006 – 4. hrací deň
Štvrtým hracím dňom pokračoval v piatok 25. 9. 2006 na športovom 
ihrisku na Ladzianskeho ulici IV. ročník Kramárskej ligy v minifut-
bale o Pohár starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Družstvo 
Bratislava Predators sa nedostavilo už v druhý hrací deň, a to bez 
akéhokoľvek ospravedlnenia. Podmienečne je vylúčené zo súťaže. 
Družstvo Kámošov si zachovalo počas všetkých zápasov čisté kon-
to, a tak zaslúžene získalo novú loptu určenú pre víťazné družstvo 
hracieho dňa. Na druhej strane po prvýkrát po troch rokoch družstvo 
Kypriaci biely prášok utrpelo tri porážky a stratilo vedenie v súťaži.
Doteraz sa všetky zápasy hrali s mimoriadnym nasadením a pritom 
slušne.

Výsledky
Kypriaci biely prášok – Akoináč 0 : 1 (0 : 0). Jediný gól zápasu strelil 
Hrubý.
Páni Tulipáni – Rudé pracky 0 : 1 (0 : 1). Gól strelil Meleg.
Kypriaci biely prášok – Kámoši 0 : 2 (0 : 1). Góly strelil J. Reháček
a Černil.
Akoináč – Rudé pracky 3 : 2 (1 : 2) Góly: Onderko 2 a Potančok 1, 
Hlavina 2.
Kámoši – Páni Tulipáni 4 : 0 (1 : 0). Góly: J. Reháček 3, Černil 1.
Páni Tulipáni – Kypriaci biely prášok 2 : 5 (0 : 3). Góly: Valach a Pro-
keš po 1, Máder a J. Pivovarník po 2, Š. Pivovarník 1.
Rudé pracky – Kámoši 0 : 2 (0 : 0). Oba góly strelil Gregor.
Akoináč – Páni Tulipáni 2 : 1 (1 : 1). Za víťazov boli úspešní Hrubý
a Potančok, za porazených Prokeš.
Kypriaci biely prášok – Rudé pracky 0 : 1 (0 : 0). O víťazovi rozhodol 
strelením jediného gólu Hlavina.
Kámoši – Akoináč 0 : 0

Tabuľka po 4. hracom dni
1. miesto: Kámoši
2. miesto: Kypriaci biely prášok
3. miesto: Akoináč
4. miesto: Rudé pracky
5. miesto: Páni Tulipáni
6. miesto: Bratislava Predators

Do konca tohtoročnej súťaže ostáva odohrať ešte dva hracie dni. 
Posledný hrací deň bude v októbri, kedy sa v play-off určí celkové 
poradie družstiev Kramárskej ligy 2006. Prvé družstvo získa Pohár 
starostu MČ Bratislava-Nové Mesto.

Adriana Pavlikovská

Na športovom ihrisku na Ladzianskeho ulici prebieha IV. ročník
Kramárskej ligy v minifutbale o Pohár starostu mestskej časti Bratisla-
va-Nové Mesto. V dlhodobej súťaži nie je núdza o prekvapivé zvraty

foto: M. Novák

Knižnica Bratislava-Nové Mesto
 � Čakajú vás maturitné skúšky? Prijímacie poho-
   vory? Štúdium na vysokej škole? – Potrebujete  
   dobrú odbornú literatúru
 � Cestujete? Poznávate svoju vlasť, cudzie krajiny, európske
   veľkomestá? – Potrebujete si vybrať zo zbierok cestopisnej
   literatúry, sprievodcov – bedekrov, zo súboru máp
 � Dali ste sa na štúdium cudzích jazykov? – Príďte si vybrať
   z jazykových učebníc, konverzačných príručiek i beletrie v cu-
   dzích jazykoch
 � V kníhkupectvách ste videli výborné knihy, ktoré si nemôžete
   kúpiť? Staňte sa naším čitateľom a váš problém je vyriešený!

Kde a kto vám ponúka toto všetko pod jednou strechou?

Knižnica Bratislava-Nové Mesto. Jej pracoviská sú pripravené pri-
vítať vás ako nového čitateľa a vybaviť vás literatúrou podľa vašich
potrieb.

Výpožičný čas
Pionierska 12 Stromová 18 Kutuzovova 15/a Jeséniova 51
pondelok
13.00 – 19.00 12.00 – 18.00 12.00 – 18.00 11.00 – 18.00
utorok
13.00 – 16.30          12.00 – 16.30 12.00 – 16.30 zatvorené
streda
13.00 – 19.00 12.00 – 18.00 12.00 – 18.00 11.00 – 18.00
štvrtok
13.00 – 19.00 12.00 – 18.00 12.00 – 18.00  zatvorené
piatok
9.00 – 16.30   9.00 – 16.30       9.00 – 16.30 11.00 – 18.00

Prvá streda v mesiaci vyhradená pre verejnosť
Už od februára 2003 prebieha projekt Ministerstva vnútra zameraný 
na prehlbovanie vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi Poli-
cajným zborom a verejnosťou. V rámci projektu môžu občania každú 
prvú stredu v mesiaci, v čase od 14.00 do 17.00 h osobne navštíviť
riaditeľov okresných a krajských riaditeľstiev Policajného zboru pria-
mo na ich pracoviskách a oboznámiť ich so svojimi podnetmi, ná-
vrhmi a názormi, ktoré sa týkajú kriminality a práce polície v danom 
okrese alebo kraji.

Pripomíname, že občania, ktorí majú záujem o stretnutie s okres-
ným riaditeľom Policajného zboru v Bratislave III, tak môžu uro-
biť v sídle Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratisla-
ve III, Vajnorská 25.

Informácia Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave III
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Televízia NOVÉ MESTO
oslávila 23. septembra 2006 svoje 10. naro-
deniny. V tento deň uplynulo presne desať 
rokov odo dňa, kedy starosta mestskej časti

Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel slávnostne otvoril jej vy-
sielanie. Samospráva Nového Mesta tým rozšírila priestor na infor-
movanie občanov o ďalšie informačné médium.

Riadenie škôl v Bratislave-Novom Meste
V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve od 1. júla 2004 v rámci 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pracuje úrad zabezpečujúci 
činnosti v oblasti základných a materských škôl. Z toho vyplýva
i metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení. Riaditelia
škôl sa stretávajú na pravidelných aktívoch spoločne s odbornými 
zamestnancami miestneho úradu, ako i z orgánov školskej inšpek-
cie a krajského školského úradu. Počas školského roka pracovalo
v rámci metodickej činnosti 14 kabinetov, na čele ktorých boli ex-
terní metodici, vyberaní z najskúsenejších zamestnancov našich
škôl. V ZŠ s MŠ Jeséniova, kde z rodinných dôvodov rozviazala
pracovný pomer riaditeľka školy Mgr. Helena Kuráková, rada ško-
ly pri Základnej škole s materskou školou Jeséniova 54 navrhla
do funkcie riaditeľa školy Ing. Zuzanu Saliniovú. Novú riaditeľku
vymenoval do funkcie starosta mestskej časti Ing. Richard Frimmel 
na porade riaditeľov škôl 31. 8. 2006.

Školský rok 2006/2007 slávnostne otvoril starosta mestskej časti
v ZŠ s MŠ Jeséniova. Privítal najmä žiakov prvého ročníka, kto-
rým osobne odovzdal ako dar dve krásne knižky ako spomienku
na nástup do školy.

V rámci mestskej časti nastúpilo do prvých tried 272 žiakov, čo je
o 25 viac ako v predchádzajúcom školskom roku.

Vladimír Novák

ŠKOLSTVO

Projekt SOCRATES – COMENIUS,
výborná príležitosť na medzinárodnú

spoluprácu škôl
Základná škola na Cádrovej ulici v Bratislave na podnet riaditeľa

školy a prostredníctvom Národnej kancelárie programu Socrates

vytvorila školské partnerstvo so základnou školou 1. stupňa

vo Veigy-Foncenex vo Francúzsku a so základnou školou

1. a 2. stupňa vo Vaiano Cremasco v Taliansku. 

Program Socrates to sú v oblasti vzdelávania rôzne typy medzi-

národných projektov. Po splnení všetkých podmienok, ktoré sú 

vždy presne určené v prihláške k danému typu projektu, Národná

kancelária Socrates udeľuje z finančných prostriedkov Európskej

komisie granty.

My sme sa s našimi partnermi z Francúzska a Talianska rozhodli

pre školský projekt COMENIUS, ktorý je plánovaný na tri roky. Do-

hodli sme sa, že budeme vzájomne komunikovať vo francúzskom 

jazyku. Prihlášku na projekt sme podali ešte v školskom roku 2004 

- 2005. Náš projekt má názov Umenie sveta, mozaika kultúrne-

ho dedičstva rôznych národov. V septembri 2005 po prijatí grantu

sme začali prácu na projekte. Každá škola si vybrala umelca typic-

kého pre svoju krajinu alebo región a na hodinách výtvarnej výcho-

vy, inšpirujúc sa dielom vybraného maliara, žiaci tvorili svoje práce. 

Naši žiaci sa inšpirovali významným maliarom, grafikom a ilustrá-

torom Ľudovítom Fullom. Keďže tento projekt smeruje k tomu, aby

sme deťom, ako aj vyučujúcim otvorili oči smerom k Európe a k po-

znaniu jej histórie a umenia, ďalšou etapou nášho projektu je práca 

na spôsob maliarov našich partnerov.

V máji 2006 talianska škola zorganizovala prvé stretnutie učiteľov 

škôl zapojených do projektu, kde sme všetci predstavili vybraného 

umelca za svoju krajinu a práce svojich žiakov. Kolegov z Francúz-

ska a Talianska Ľudovít Fulla a hlavne práce našich žiakov inšpi-

rujúcich sa jeho dielom veľmi zaujali. Celú našu prezentáciu

zhodnotil prítomný taliansky maliar Angelo Noce: „Z prác vašich

žiakov cítiť hlbokú výtvarnú kultúru vašej krajiny, a slovenské ne-

vesty vytvorené podľa Fullu sú namaľované tak, že ich mám chuť 

vyzvať do tanca“.  

Žiaci talianskej základnej školy spracovávali tvorbu miestneho ma-

liara – Angela Noceho. Tento umelec sa osobne zúčastňoval na ho-

dinách výtvarnej výchovy a deti naučil niektoré výtvarné postupy,

ktoré používa aj on. 

Žiaci francúzskej základnej školy si po návšteve galérie v Ženeve

(ich škola sa nachádza 15 km od tohoto mesta, ale na francúzskom 

území) si sami prostredníctvom dotazníkov vybrali dvoch švaj-

čiarskych maliarov z obdobia romantizmu – Hodlera a Calameho.

Práce žiakov boli zamerané na výtvarné vnímanie a stvárnenie

prírody.

V júni 2006 zorganizovali francúzski kolegovia vo Veigy-Foncenex 

výstavu prác žiakov všetkých troch škôl, na ktorej sa zúčastnili aj 

učitelia z našej školy.

Na základe týchto projektových stretnutí a výmeny skúseností,

budeme tento školský rok pracovať na spôsob maliarov našich 

partnerov. Vyvrcholením tejto etapy práce na našom projekte bude 

spoločná, verejnosti prístupná výstava v decembri 2006 v Bratislave,

na ktorú sa už teraz tešíme.

Erika Nádošová

Zubný kaz – niekoľko informácií 
Ošetrenie ochorení v súvislosti so zubným kazom u detí do 18
rokov je v zmysle platných právnych predpisov zaradené do ka-
tegórie výkonov plne hradených na základe povinného verejného
zdravotného poistenia. Týka sa to aj RTG výkonov, ako aj extrakcií 
(trhania) zubov.
Z toho dôvodu zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
nemá právo požadovať úhradu za tieto výkony od poistenca.
V opačnom prípade môžete podať podnet na preskúmanie pos-
tupu príslušného zdravotníckeho zariadenia (vášho zubára) na Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (kontaktné adresy náj-
dete na stránke www.udzs.sk).
Výkony súvisiace s ošetrením zubného kazu u dospelých pacientov 
uhrádzajú zdravotné poisťovne čiastočne so spoluúčasťou poisten-
ca, pričom výšku spoluúčasti si je poskytovateľ oprávnený stanoviť 
v súlade so zákonom o cenách.
Lekár je povinný poskytnúť informáciu o rozsahu zdravotného
postihnutia, spôsobe liečby a spôsobe úhrady za ním poskytovanú
zdravotnú starostlivosť. O poskytnutej informácii je povinný vykonať 
záznam v zdravotnej dokumentácii.

Roman Mach
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OZNAMY
� Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej
  a psychologickej prevencie Bratislava III, so sídlom na Hube-
  ného ulici 25, ponúka aj v nasledujúcom školskom roku
  svoje poradenské služby v oblasti osobnostného a profe-
  sijného vývinu, v starostlivosti o deti s výchovnými problé-
  mami a deti s vývinovými poruchami učenia, ako aj inými
  problémami týkajúcimi sa detí od 3 do 15 rokov, respektíve
  do ukončenia povinnej školskej dochádzky. 
  Objednať sa možno telefonicky na čísle 4488 2396.
  Viac informácií na internetovej adrese
  www.pppacvppba3.szm.com

� Čiastočná uzávierka Sliačskej ulice. Od utorka 15. novem-
  bra 2006 bude čiastočne uzatvorená miestna komunikácia
  II. triedy – Sliačska ulica v dĺžke 460 metrov v mestskej časti 
  Nové Mesto z dôvodu výstavby rozvodnej vodovodnej siete
  s prípojkami a výstavby kanalizácie. 

  Práce budú prebiehať v ôsmich etapách:
  1. etapa – od vodojemu Vtáčnik po zastávku MHD
  2. etapa – od zastávky MHD po križovatku s Lopeníckou
    ulicou
  3. etapa – križovatka Sliačska ulica – Lopenícka ulica
  4. etapa – od križovatky Sliačska-Lopenícka po dom č. 7/C
  5. etapa – od domu 7/C po dom č. 13 na Sliačskej ulici
  6. etapa – od domu č. 13 pred dom č. 19 na Sliačskej ulici
  7. etapa – spred domu č. 19 za dom č. 22 na Sliačskej ulici
  8. etapa – za domom č. 22 po dom č. 17 na Sliačskej ulici

  Magistrát žiada vodičov, aby rešpektovali a dôsledne dodr-
  žiavali prenosné dopravné značenie a svojou nediscipli-
  novanosťou nespôsobovali dopravné zápchy a kolízie.

Čo je to BIELA PASTELKA?
Biela pastelka je celoslovenská verejná zbierka zameraná na pod-
poru programov pre nevidiacich a slabozrakých občanov. Bude
sa konať od 17. 10. 2006 do 30. 11. 2006. 
Ústredným motívom sú biele pastelky ako symbol sveta nevi-
diacich. Môžete si ich kúpiť za 20,- Sk. V prvý deň zbierky ich dob-
rovoľníci budú ponúkať v približne 100 mestách a obciach celé-
ho Slovenska. Neskôr možno prispievať priamo na účet zbierky 
alebo zaslaním SMS na špeciálne číslo. Pri príležitosti zbierky sa
konajú rôzne sprievodné aktivity, napríklad informačné stánky či kon-
certy. Únia nevidiacich a slabozrakých organizuje zbierku Biela pas-
telka po piatykrát.
Cieľom verejnej zbierky Biela pastelka je získať finančné prostried-
ky na rozvoj a realizáciu špeciálnych programov, kde sa nevidia-
ci učia chodiť s bielou palicou, čítať Braillovo slepecké písmo, variť,
starať sa o vlastnú domácnosť, využívať počítač a internet. 

Názor občana na Kuchajdu
Vážený pán starosta,

1. septembra 2006 po dlhšom čase som bol na Kuchajde zabe-

hať si okolo jazera. Chcem Vám vysloviť poďakovanie za to, že 

Kuchajda je opäť omnoho krajšia, všade je tráva perfektne po-

kosená, nikde sa nenachádzajú odpadky, všetky odpadkové

koše sú vyčistené, osvetľovacie telesá v poriadku, pribudla

pekná reštaurácia na móle a pod.

Chcem Vám týmto naozaj úprimne poďakovať, možno aj za tých 

menej vďačných Bratislavčanov. Pretože už roky chodím rekreač-

ne behávať na Železnú studienku, musím uznať, že i v tejto lokalite, 

ktorá patrí pod vás, sa mnohé v poslednom čase mení k lepšie-

mu – lanovka, dlhodobo rozostavaný objekt reštaurácie, došlo

k regulácii potoka, znovu sa vynovil areál Partizánskej lúky, došlo 

k rekonštrukcii cesty a podobne.

Ešte raz srdečná vďaka a úprimný obdiv za všetko, k čomu ste 

priložili ruku, aby tieto časti mesta boli krajšie.

Michal Holík

� Oprava TV: OTF, OVP Tesla u zákazníka. Tel. číslo: 02/4425 5369, 
 0903 356 466

� Spoločnosť poskytujúca pôžičky hľadá spolupracovníkov.
 Volajte bezplatne 0800 16 00 16

� Kúpim 2-2,5 izbový byt na Riazanskej ulici alebo na Hálkovej ulici. 
 Seriózne jednanie, platba v hotovosti. Nie som RK.
 Tel. číslo: 0903 228 563

� Mladá rodina kúpi novostavbu RD alebo stavebný pozemok
 s IS v BA. Tel. číslo: 0903 709 565

� Predám nové kolieskové korčule č. 38 s plastovým skeletom
 na rekreačné korčuľovanie, značka CHAMP.
 Tel. číslo: 0903 709 565

� Československá obchodná spoločnosť hľadá nových spolupra-
 covníkov do viacerých pozícií. Plat: cca 40 000/mes.
 Tel. číslo: 0911 22 30 46

� Príspevková organizácia na Pionierskej ulici 12 prenajme kance-
 lárske priestory 20 m2. Tel. číslo: 4425 3985

� Otvorili sme novú predajňu chovateľských potrieb spojenú
 so salónom pre psov a veterinárnou ambulanciou na rohu
 Kalinčiakovej a Družstevnej ulice v Bratislave. Tešíme sa na vašu
 návšte vu. Kontakt: 0911 432 283

Inzercia
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac október 2006

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

 3. 10.  17.00 h  Projekt zdravia
 7. 10.  17.00 h  Čaj o piatej s HS SKAN, tanečné spoločenské
   podujatie pri dobrej tanečnej hudbe 60. – 90. ro-
   kov; kultúrny program, žrebovanie vstupeniek
14. 10.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH VESELÁ MU-
   ZIKA, tanečné podujatie pre všetky generácie
   obľubujúce dobrú dychovú hudbu
17. a 19. 10. 8.30, 9.45, 11.00 h
   Poďme robiť operu, výchovný koncert pre II. stu-
   peň ZŠ
18. 10.  15.00 h  Spoločenské podujatie pre dôchodcov pri príleži-
   tosti Mesiaca úcty k starším
21. 10.  17.00 h  Čaj o piatej s HS COLOR, tanečné podujatie
   pri sviečkach, hudbe 60. – 90. rokov, s kultúrnym 
   programom a žrebovaním vstupeniek
26. a 27. 10.  8.320, 9.45, 11.00 h
   Tri zakliate kniežatá, vých. koncert pre I. stupeň ZŠ
26. 10. 19.00 h Koncert ŽALMAN a spol., ďalší z koncertov v rám-
   ci 5. ročníka Folk country sála alebo koncerty
   na vaše želanie; jedna zo skupín na špičke české-
   ho folk a country
27. 10.  14.00 h  Informačné centrum zdravia
28. 10.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH ŠARFIANKA,
   tanečná zábava pri dobrej dychovke pre všetky
   generácie
31. 10.  8.00 h  Burza práce, ponuka pracovných príležitostí – ÚSV
   a zamestnávatelia

Výstavy
17. -  31. 10.  Detvianska umelecká kolónia predstavuje...
                       Vernisáž výstavy 17. 10. o 17.00 h
Návštevný čas: po – pia 14.00 h – 18.00 h

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
 7. 10.  8.00 h – 15.00 h
   Medzinárodné VSZ vyznamenaní, starých foto-
   grafií, telefónnych kariet, etikiet, filatelie, mincí,  
   medailí
14. 10.  9.00 h – 13.00 h
   AUTOGRAMIÁDA, stretnutie zberateľov autogra-
   mov významných, známych a populárnych  
   osobností z oblasti kultúry, športu, politiky
   a spoločenského života
21. 10. 8.00 h – 15.00 h
   Medzinárodné VSZ minerálov a skamenelín

Predpredaj vstupeniek: po – str od 16.00 h do 19.00 h a 1 hodinu 
pred podujatím v SK BNM Vajnorská 21, tel. číslo: 4437 3763, v sieti 
TIKETPORTÁL, na folk a country koncerty predpredaj v BKIS na Klo-
bučníckej 2

Pravidelná činnosť
Jazykové kurzy: angličtina, nemčina, taliančina pre dospelých: 
- klasický a polointenzívny kurz (50 vyučovacích hodín)
- pre začiatočníkov aj pokročilých
 angličtina – konverzácia pre deti
 (1 x týždenne – 50 vyučovacích hodín)
   angličtina hrou – pre deti v MŠ
 (2 x týždenne, 50 vyučovacích hodín)
Ešte máte možnosť prihlásiť sa, nemeškajte! Aktuálne informácie 
na telefónnom čísle: 4437 3771

Výtvarné kurzy
Keramika pre dospelých – 1 x týždenne, 3 mesiace
Keramika pre deti – 1 x týždenne

Využite zľavu 10 %, ktorú poskytujeme pri zápise do kurzu anglič-
tiny a keramiky (začiatočníci), ak sa prihlásite vo dvojici!

Výtvarné štúdio
Výtvarné techniky (maľba, kresba, grafika, modelovanie, nové kom-
binované techniky), príprava na výtvarné umelecké školy – vhodné 
pre začiatočníkov aj pokročilých

Praktické
Šijeme s Burdou – škola strihov a šitia, návrhárstvo, nové módne trendy 
(pre začiatočníkov aj pokročilých)
Tvorivé dielne: - aranžovanie kvetov
- maľovanie na hodváb
- tvorba z drôtu

Hudobné
Klavír a hudobná teória

Pohybové
Tanečná škola Gala, informácie na tel. čísle: 0905 348987
Joga
Orientálne brušné tance

Služby
Prenájom priestorov na semináre, spoločenské posedenia, prezentácie 
(sála/350 miest, Učebne/20 miest, predsobášna sieň/40 miest, galéria, 
...).
Výroba reklamy: od vizitiek po transparenty – vrátane grafických návr-
hov.

- Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 5477 1148, www.skvaj-
norska.sk
e-mail: dkkramare@chello.sk
 4. 10. 17.00 h Klub Venuša, klubové stretnutie Ligy proti rakovine
 5. 10. 9.00 h Postrach Samko, divadelné predstavenie pre deti v MŠ na 
Revíne
 5. 10. 10.45 Postrach Samko, divadelné predstavenie pre deti v MŠ na 
Cádrovej ul.
 7. – 8. 10. 9.00 h – 16.00 h Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
11. 10. 18.00 h Divadlo jedného herca
14. 10. 16.00 h KUK a CUK, hudobné divadlo pre deti z Brna (pestré 
pásmo hudby, pesničiek a klaunovských výstupov)
16. 10. 18.00 h Večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom
18. 10. 9.00 h Tanečný dom v rytme country pre deti ZŠ Cádrova so 
súborom BUTTERFLY
18. 10. 11.00 h Múzy muzikálu, muzikálové dopoludne pre deti ZŠ Cád-
rova
25. 10. 17.00 h Klub Venuša, klubové stretnutie Ligy proti rakovine

Predaj vstupeniek: pondelok a streda od 16.00 h do 18.00 h.
Vstupné sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia.

Pravidelná činnosť
Jazykové kurzy: angličtina pre dospelých, začiatočníci, konverzácia
Výtvarná výchova
Farebná dielnička – pre deti od 2 rokov s mamičkami na MD
Tvorivé dielničky – pre šikovné detičky, pre deti od 4 do 10 rokov
Tvorenie pre radosť – jednorazové kurzy (decoupage, sypaná batika, 
maľovanie na tričká, patchwork...)

Pohybové kurzy, krúžky
Škola pred škôlkou – cvičenie detí od 15 mesiacov s mamičkami na MD
Brušné tance pre ženy
Bodyforming pre ženy
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