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Z júnových  slovenských pranostík, tak ako ich na základe dlhodobého pozorovania počasia a rôznych prírodných 
javov sformulovali naši predkovia. Veď vlastne samotné slovo pranostika pochádza z gréckeho prognósis,

čo ako vieme, znamená predpoveď.
�  K trom zamrznutým patria aj Róbert (7. 6.) a Norbert (6. 6.).  �  Na svätého Norberta, ide zima do čerta.
�  Keď na Medarda (8. 6.) prší, nebudú toho roku huby rásť.  �  Do Jána (24. 6.) sa deň dĺži, a po Jáne kráti.

�  Na svätého Jána, otvára sa letu brána.  �  Deň Petra a Pavla (29. 6.) príroda častuje búrkou, ale zem ožíva hríbami.
�  Peter a Pavel huby sejú.

�  Novomestskí poslanci absolvovali vzdelávací program

�  Deň matiek v kluboch dôchodcov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

�  Pozvánka na otvorenie Kultúrneho leta 2007

Z obsahu dnešného èísla:

2007

pokračovanie na strane 2

Združenie miest a obcí Slovenska
- Michal Sýkora opäť predsedom

Na XVII. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 25. - 26. apríla
2007 sa v Kongresovom centre Incheba Bratislava zúčastnilo 1615
prihlásených delegátov (123 primátorov a 1492 starostov). 70-percent-
nú podporu snemu získal kandidát Michal Sýkora, ktorý sa tak opäť
stal predsedom združenia.
(Doterajšie voľby predsedu: 1990 - Miloslav Hetteš, 1993, 1995, 1999, 
2003, 2007 - Michal Sýkora). 

 ZMOS v súčasnosti združuje 2786 miest a obcí (r. 1990 - 641, r. 2006 
- 2753, r. 2007 – 2786), 56 regionálnych združení, 22 tisíc poslancov
a nespočet výkonných pracovníkov (počet sídiel v SR 2927, v ZMOS 
2786, miest -138 v ZMOS - 129, mestských častí BA a KE - 39 v ZMOS 
- 26, obcí - 2750 v ZMOS – 2631). 
 V dňoch 25. a 26. apríla 2007 sa v bratislavskej Inchebe na XVII. sne-
me ZMOS zúčastnilo 1615 prihlásených delegátov (123 primátorov
a 1492 starostov).

 Na sneme po prvý raz udelili čestné členstvo dvom osobnostiam,
ktoré sa pričinili o rozvoj územnej samosprávy. Prvému prezidentovi
samostatnej SR Michalovi Kováčovi (hneď po prevzatí úradu sa pri-
hlásil ku gestorstvu a úzkej spolupráci s reprezentatívnou organizáciou 
miest, obcí a mestských častí) a Erichovi Prambuckovi (gen. sekretár
Rakúskeho zväzu miest do r. 2006) za 16 rokov spolupráce na úrovni 
samosprávy.

 Primátorom a starostom sa prihovorili aj všetci traja najvyšší ústavní
činitelia. Prezident SR Ivan Gašparovič pripomenul, že minuloročné
voľby priniesli na celoštátnej i komunálnej úrovni nové rozloženie poli-
tických síl a vyjadril spokojnosť s tým, že smerovanie Slovenska vyka-
zuje kontinuitu, že slovenské hospodárstvo je nasmerované rozvojovo. 
Vyjadril nádej, že sa podarí vyriešiť časový nesúlad medzi tvorbou štát-
neho rozpočtu a rozpočtov samospráv, aby vedeli, s čím môžu počítať.
Zdôraznil tiež, že prenos každej kompetencie má sprevádzať aj pre-
nos financií, a nie prenos vnútorného dlhu, ako to bolo v minulosti.
Za významný označil posun v stabilizácii celej verejnej správy. V ob-
lasti presunutých kompetencií za najproblematickejšiu považuje oblasť 
školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb, ktoré sú mimoriadne cit-
livo vnímané zo strany každého občana. Zdôraznil, že vie aj o prob-
lémoch Bratislavy a pripomenul, že problémy treba riešiť neodkladne,
„v každodennom styku s občanmi, vaším prístupom rozhodujete
o budúcnosti Slovenska“.
 Predseda Národnej rady SR Pavol Paška: „Neveril by som, že je mož-
né jediným pohľadom obsiahnuť celé Slovensko. Tu na sneme ZMOS
to možné je. Dostali ste mandát, ktorý má neuveriteľnú silu spravovania. 
Vy a ja stojíme na čele parlamentov, ktoré zvolili občania. Máte nesmier-
ne blízko k občanovi, ale stále ešte ďaleko k legislatíve a zákonodarstvu.
My v parlamente tvoríme legislatívu, zákony, ale akoby nám chýbal ten 
bezprostredný kontakt s občanmi. Aby boli zákony vyjadrením vôle

Čistenie jazera Kuchajda
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto aj v tomto roku sa stará o bezpečnosť
kúpajúcich sa v jazere Kuchajda počas letnej kúpacej sezóny v športo-
vo-rekreačnom areáli. Už v apríli začala s prvými prácami, ktoré spočívali 
vo vyčistení dna jazera a jeho okolia od odpadu.
Klub športových potápačov OCTOPUS na základe objednávky mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto vykonal čistenie v dňoch 23. a 28. apríla 
2007 v troch etapách. Vyčistené boli najprv brehy a celé okolie, teda aj 
blízke športoviská, ako preventívne opatrenie pred možným prenesením 
odpadu do jazera. V druhej a tretej etape sa označili a neskôr odstránili 
väčšie a nebezpečné kusy odpadu priamo z jazera. Okrem smetných
košov, detských kočíkov sa v blízkosti móla a novej reštaurácie nachá-
dzali časti kovových konštrukcií, ktoré by mohli zapríčiniť ťažké ublíže-
nia na zdraví kúpajúcich sa.
Novým problémom je výskyt sklených črepín a pohárov v blízkosti bre-
hov, pri ktorých sa nachádzajú stánky a reštaurácia. Keďže ide o lokali-
ty, ktoré sú najviac využívané na kúpanie, bude sa im venovať zvýšená
pozornosť.
Odpad sme sústredili do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré zabezpečil 
EKO-podnik VPS.
Pozitívnym faktom je, že v blízkosti novej reštaurácie sme zaznamenali 
výskyt ulitníkov, ktoré filtrujú vodu, a tým zabezpečujú jej čistenie.

Miriam Kamhiyehová

Čistenie Kuchajdy 28. 4. 2007 

– opäť sa na dne našli „neuveri-

teľné veci“ – detská bugina, malé 

smetné koše...

foto: Peter Hermann

Raky vraj žijú len v čistej vode -  tvr-

dia odborníci. Na Kuchajde môžete

v týchto dňoch nájsť aj takéto nádher-

né exempláre!  Je to radosť i poteše-

nie a súčasne odmena za starostli-

vosť o prírodné prostredie jazera

foto: Peter Hermann
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA

� Sú ľudia, ktorí nás dokážu perfektne
  oholiť aj bez výučného listu.

� Aj pukliny môžu byť užitočné,
  napr. na okovách.

� Všetkého moc škodí, aj malichernosti.

� Pracoval do úmoru svojich
  podriadených.

� Aj malá moc škodí.

pokračovanie z prvej strany

Združenie miest a obcí Slovenska
- Michal Sýkora opäť predsedom

občanov, od ktorých ste dostali mandát vy. Dovolím si parafrázovať
výrok jedného z členov parlamentu, ktorý kedysi povedal: Peňazí je
na Slovensku dosť, len sú v nesprávnych rukách. Ja si naopak myslím, 
že peniaze sú v správnych rukách, len ich nie je dosť. Ale verím, že aj
to sa časom zmení. Prajem vám a všetkým občanom, aby raz platilo, že 
sa budeme rovnako dobre cítiť v krásnom prostredí všade na Sloven-
sku“.

 Premiér Róbert Fico poukázal na nevyhnutnosť redukovania krajských 
štruktúr štátnej správy, na ústretovosť v otázke financovania neštátneho 
školstva a ďalšie systémové riešenia. „Ďakujem za váš prístup k obča-
novi. Vymenovali sme pre vás relevantného partnera splnomocnenca 
vlády SR pre územnú samosprávu čím tiež chceme prispieť k stabilite 
samosprávy. Bez predchádzajúcej dohody s predstaviteľmi miest a obcí 
kompetencie meniť nebudeme“- prisľúbil premiér.

 Viacerí diskutujúci sa dotkli problematiky presunu kompetencií, samo-
statnosti samosprávy, poslania samosprávneho združenia byť službou  
občanom, znižovania rozdielov medzi regiónmi, mládeže, sociálnej sféry, 
životného prostredia.

 Pre Michala Sýkoru, ktorý v uplynulom období z pozície predsedu 
ZMOS významne prispel k intenzívnemu dialógu združenia s rezortmi
školstva, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny, vnútra, životného pro-
stredia, výstavby a regionálneho rozvoja, kultúry, hospodárstva a s Úra-
dom vlády SR v rámci kompetencií miest, obcí a mestských častí, je
spôsob odborne podloženého vyjednávania naďalej prioritou. Ocenil
prijatie všetkých ustanovení Charty miestnej samosprávy, jej zapraco-
vanie do Programového vyhlásenia vlády SR, ratifikovanie charty Ná-
rodnou radou SR v marci tohto roka. Dotkol sa aj rozšírenia právomoci 
Najvyššieho kontrolného úradu SR na kontrolu financovania a hospo-
dárenia miest a obcí, a v tej súvislosti zverejnenej informácii NKÚ o po-
dávanej ruke samospráve, pričom zdôraznil: „Združenie miest a obcí
Slovenska podanú ruku prijíma“.

Poukázal na stále nízky podiel financovania regionálneho školstva
vo vzťahu k vytvorenému hrubému domácemu produktu, kvitoval roz-
hodnutie vlády SR riešiť situáciu s novou kompetenciou týkajúcou sa
financovania neštátnych školských zariadení v r. 2007 mimoriadnou
dotáciou zo štátneho rozpočtu.

 „Dôveryhodnosť územnej samosprávy sa pohybuje okolo 50 % napriek 
tomu, že vo vzťahu k občanom, právnickým a fyzickým osobám stojí
samospráva v prvej línii a neraz musí rozhodovať veľmi nepopulárne. 
Zapojili sme sa do prípravy zásad a obsahu Národného strategického 
rámca na programovacie obdobie 2007 - 2013, sme za novely zákona
o obecnom zriadení a volebného zákona pre komunálne voľby“- vyslo-
vil na záver Michal Sýkora.

 V úvode sa delegátom snemu a hosťom prihovoril prvý podpredseda 
ZMOS, predseda Regionálneho združenia mestských častí hl. m. SR BA, 
starosta mestskej časti Nové Mesto Richard Frimmel: „V mestách a ob-
ciach sa stále žije naplno. Zvládli sme reformu verejnej správy, pribúdanie 
kompetencií, nie vždy zodpovedajúce finančné prostriedky, v súvislosti
s fiškálnou reformou viac ako sto nových legislatívnych predpisov týka-
júcich sa činnosti samosprávy. 

Ustanovenia zákonov týkajúcich sa územnej samosprávy sa nás dotýkajú 
bytostne. Začiatkom mája odsúhlasila vláda SR malú (čiastkovú) novelu 
zákona o hlavnom meste SR Bratislave, ktorá odstránila nesúlad so zá-
konom o obciach vo veci menovania prednostu miestneho úradu. A ča-
kajú nás ďalšie. V tomto volebnom období rozsiahlejšia novelizácia, mož-
no nový zákon o obecnom zriadení a konečne nový zákon o hlavnom 
meste Slovenskej republiky. 

 Zabezpečovanie finančných prostriedkov, zodpovednosť za prenesené 
i originálne kompetencie, prevádzka kultúrnych, sociálnych, školských, 
zdravotníckych zariadení, starostlivosť o komunikácie, osvetlenie a zeleň, 
verejný poriadok, vzdelávanie odborných pracovníkov, informatizácia
a priamy kontakt s občanmi. To je stručná charakteristika našej práce. 
To je výhoda i Damoklov meč všetkých miest, obcí a mestských čas-
tí. Dokázali sme svoju opodstatnenosť. Samospráva preukázala, že je
pre ďalší rozvoj miest a obcí schopná využiť všetky dostupné možnosti. 
Pred nami sú otvorené dvere - možnosti ďalšieho vzdelávania, možnosti 
čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov v rámci Progra-
mov hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

 Pri tejto príležitosti chcem zdôrazniť fakt, že aj Nové Mesto so 45 tisícmi 
obyvateľov je len časťou mesta, na ktoré by sme mali byť všetci bez roz-
dielu hrdí. Na Bratislavu - hlavné mesto Slovenskej republiky. Každý štát 
má len jedno hlavné mesto. Keď sa povie Poľsko, príde nám na um Varša-
va, keď sa povie Rakúsko pomyslíme si na Viedeň, keď sa povie Francúz-
sko, každý vie, že je to Paríž. Prajem rozvoj a úspech všetkým mestám
a obciam, občanom všetkých slovenských miest a obcí dobrého primá-
tora či starostu, prílev domácich i zahraničných investícií. Nezabúdajme 
však, že hlavné mesto je len jedno - aj na Slovensku. A je to Bratislava!“                                                      

Valéria Reháčková

OZNÁMENIE
o zmene adries a telefónnych čísel

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave IV, Krajský dopravný inšpek-
torát oznamuje novú adresu pre zasielanie písomností a vybavo-

vanie stránok súvisiacu s dopravno-inžinierskou činnosťou. 

Nová adresa pre písomný styk:
•  Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

  Krajský dopravný inšpektorát

  Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1

Súčasne oznamujeme nové telefónne čísla Odboru dopravného 
inžinierstva KDI KR PZ Bratislava:

•  riaditeľ ODI KDI pplk. Ing. Miloslav Seifert, 0961025600

•  zástupca riaditeľa a súčasne vedúci kpt. Ing. Marián Ondrejec  
  0961025602

•  starší referent špecialista
  - dopravný inžinier por. Ing. Martin Hranec 0961025610

•  starší referent špecialista
  - dopravný inžinier kpt. Mgr. Ján Vrbik 0961025611

•  starší referent špecialista
  - dopravný inžinier ppor. Ing. Naďa Rovňanová 0961025612

•  starší referent špecialista
  - dopravný inžinier mjr. Ing. Ladislav Krajčovič 0961025613

•  starší referent špecialista
  - dopravný inžinier ppor. Mgr. Michal Kiš 0961025614

•  starší referent špecialista
  - dopravný inžinier kpt. Ing. Branislav Balún 0961025615
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Častá Papiernička
Novomestskí poslanci absolvovali 

vzdelávací program
V dňoch 19. a 20. apríla 2007 poslanci miestneho zastupiteľstva, ve-

dúci pracovníci orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto a riaditelia organizácií zriadených Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto absolvovali v Častej Papiernič-

ke vzdelávací program zameraný na činnosť samosprávy. O hospo-

dárení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto poslancov informoval 

starosta Richard Frimmel, o všeobecne záväzných nariadeniach 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a hlavného mesta SR Bratislavy,

o Zákone o hl. meste SR Bratislave, Zákone o obecnom zriadení

a Štatúte hl. mesta SR Bratislave informoval prednosta miestneho 

úradu Ľudovít Kollárik, o Zásadách kontrolnej činnosti miestny kon-

trolór Ján Dúbravec, o interných predpisoch mestskej časti (rokova-

cie poriadky, Štatút MČ BNM, prechod kompetencií zo štátu na obce) 

právnik organizačného oddelenia a evidencie obyvateľstva Jozef

Benedikovič.

 Okrem uvedených závažných tém zástupcov samosprávy zaujal 

aj program zameraný na profesionálnu komunikáciu s verejnosťou

(Alexander Gerič) a spoločenský protokol (Deana Lutherová).

Napriek známym témam sa prítomní zaujímali o formy a spôsoby

komunikácie, oslovovanie ľudí v rôznych pracovných a životných situ-

áciách, tykanie, vykanie na pracovisku, odievanie, ktoré o človeku aj 

v dnešnej dobe veľa vypovedá.

Zaoberali sa dôležitosťou vzájomnej komunikácie medzi ľuďmi, úcty

k ľuďom, s ktorými komunikujeme.

Alexander Gerič, lektor vzdelávania a odborného poradenstva, hovo-

rí, že pre muža reprezentujúceho svoj úrad, firmu je dôležité nepýtať 

sa: “S viazankou, alebo bez nej? Ale - „Akú viazanku?“

Okrem závažných tém, ktoré predniesli zástupcovia samosprávy, 

všetkých prítomných na vzdelávacom programe v Častej Papiernič-

ke zaujal aj program zameraný na profesionálnu komunikáciu s verej-

nosťou a spoločenský  protokol 

foto: TV NM

Protokolárna poradkyňa Deana Lutherová zasa upozorňuje: „Never-

bálna komunikácia (mimika, výraz tváre, gesto) je päťkrát silnejšia, 

ako vyslovené slová. Ľudia sa dorozumievajú len 35 % komunikáciou 

a až 65 % prostredníctvom reči tela. Tiež radí: „V každej situácii je dô-

ležitá zdvorilosť. Je to významné aj pri tykaní. So zdvorilým človekom 

sa ťažko háda, preto na pracovisku voľte radšej „Vy“.

Valéria Reháčková
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Poznámka:

Koncom augusta požiadala mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Mestskú políciu hl. m. SR Bratislavy o rozšírenie kamerového systému

v Novom Meste. Existujúcich sedem kamier (Račianske mýto, Trnav-

ské mýto, Junácka ul., Polus City Center-okolie, Vajnorská pri Ku-

chajde, Račianska-Šancová, Trnavská-zimný štadión) doplniť o ka-

mery: Príkopová-Národné tenisové centrum, Park Račianske mýto, 

okolie obchodného domu Slimák, Vajnorská ul. - od Trnavského mýta 

po Miestny úrad Nové Mesto, Zátišie-areál garáží, Bajkalská-športová 

hala, parkovisko za obchodným domom Kaufland, nemocničný areál 

na Kramároch.
Valéria Reháčková

Vandalizmus! Je nepochopiteľné, že aj toto „je výsledkom
práce ľudských rúk“! Komu už len prekážal elektrický rozvá-
dzač pre fontánu na Račianskom mýte, ktorej zurčanie chlad-
nej vody pôsobilo pocitom sviežosti v horúcom lete? A navy-
še, minimálna škoda je približne 30 000,- Sk!

Zo života mestskej èasti

 Vandalizmus na Račianskom mýte
Osvieži nás v lete fontána na Račianskom mýte ?
Riaditeľ EKO podniku-verejnoprospešných služieb Viliam Žákovič ozná-

mil, že z pondelka 8. 5. na utorok 9. 5. 2007 neznámy páchateľ úmy-

selne rozbil elektrický rozvádzač pre fontánu na Račianskom mýte.

Spôsobená škoda je predbežne odhadnutá minimálne na 30 000 Sk. 

Elektrický prívod bol pre bezpečnosť návštevníkov parku odpojený.

Park Račianske mýto patrí k najvyhľadávanejším lokalitám mestskej

časti. Oddych v lone zelene v centre mesta tu nájdu seniori, rodiny s ma-

lými deťmi i veková kategória tínedžerov. Pred siedmimi rokmi novo-

mestská samospráva centrálny park kompletne zrekonštruovala (te-

rénne úpravy, zatrávnenie, v pešej zóne zámková dlažba, detské ih-

riská a fontána v hodnote 3 mil. Sk), starosta Richard Frimmel ho sláv-

nostne otvoril v auguste 2000. Socha s varujúcim názvom HIROŠIMA 

je dar akademického sochára Tibora Bártfaya. Dôkazom, že samo-

správa dbá o zachovanie historických informácií pre ďalšie generácie, 

je aj akt odhalenia pamätnej tabule (júl 2002) v ružovom sade „Park 

Račianske mýto je trvalou pamiatkou na historické cintoríny, evan-

jelický a katolícky, ktoré vznikli na okraji bratislavského predmestia

Blumentál za vonkajšími mestskými šancami v r. 1778 a 1781 a zanikli 

pri rozširovaní komunikácií v polovici 50-ych rokov 20. storočia.“

O park Račianske mýto sa stará príspevková organizácia EKO-podnik 

verejnoprospešných služieb Nové Mesto, ktorého pracovníci tu na jar

pre skrášlenie areálu vysadili nové rozárium.

Vandalizmus sa tentoraz podpísal na fontáne na Račianskom mýte.  

Zastaví ho niekto?

ŠKOLAK KLUB
pozýva na

LETNÉ ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY

pre deti do 14 rokov

Denné tábory v turnusoch:
 1. turnus: 2. - 6. júla 2007
   2. turnus: 9. - 13. júla 2007
    3. turnus: 13. - 17. augusta 2007
    4. turnus: 20. - 24. augusta 2007

Program: turistika, plávanie, ovládanie plavidiel, loptové hry

a súťaže, pohybové hry, prázdninová olympiáda...

- v čase od 8.00 do 15.00 h

Cena: 1100,- Sk
V cene je započítané - obedy, doprava, vstupné, dozor kvalifi-

kovaným pracovníkom, pitný režim, drobné ceny na súťaže.

Miesto konania: Školak klub mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, areál Základnej školy na Riazanskej ul. č. 79    

Prihlasovanie: od 15. mája do 15. júna 2007 počas otváracích 

hodín v Školak klube, t. j. od 16.00 do 20.00 h.

Informácie na telefónnom čísle 4445 2545 len v čase prevádz-

ky.

Upozornenie: Turnus sa uskutoční len v prípade účasti mini-

málne 25 detí.

Prešporáčikom po historickom jadre 
Bratislavy

Prechádzky starým mestom, také časté pre väčšinu Bratislavčanov, 

znamenajú určite príjemne prežité chvíle. Len málokto si však pritom 

uvedomuje, že okolo neho dýcha zo všetkých strán história mnohých 

storočí. 

Môžu to potvrdiť starší spoluobčania našej mestskej časti, ktorí obja-

vovali malebné zákutia starých úzkych uličiek, historické paláce a ďal-

šie zaujímavé pamätihodnosti starého mesta. Už po tretíkrát v krás-

nych májových dňoch takmer 200 našich dôchodcov počas šiestich 

prehliadkových jázd po historickom jadre Bratislavy turistickým vláči-

kom Prešporáčik malo možnosť oboznámiť sa v odbornom a zaujíma-

vom výklade s históriou starého mesta a vidieť miesta, ktoré sú skryté

pred zrakmi ľudí, ponáhľajúcich sa možno aj denne okolo za prácou

a povinnosťami bežného života.

A možno aj v tom je 

čaro staršieho veku

v pohode si vychut-

nať to, na čo predtým

nebolo času. Oboha-

tení krásnym kultúr-

nym zážitkom sa roz-

chádzali do svojich 

domovov. A mali veru

na čo spomínať...

Gabriela Stemperová

Krásne májové dni si takmer 200 našich dôchodcov spríjemnilo pre-

hliadkou historického jadra Bratislavy. Prešli po ňom turistickým vláčikom 

Prešporáčikom a dozvedeli sa aj veľa zaujímavých vecí 

foto: M. Novák
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Paeonia Lactiflora, bái sháo, pinyin:
sháo yao, pivonka bielokvetá

- kvet FLÓRY Bratislava na tohtoročnom 28. ročníku medzinárodného 
veľtrhu kvetín.
 Kvetina čínskych a japonských básnikov, obľúbená rastlina čínskych 
cisárov. Jej domovom sú ďaleké kraje Mongolska až po východnú Áziu
a Sibír, kde rastie na otvorených, suchých plochách, kamenných vrchoch 
a brehoch riek, lesných porastoch až do výšky 2300 m nad morom.
Neodmysliteľná súčasť takmer každej bylinnej záhradky. V našich záhra-
dách sa udomácnila až v 19. storočí. V súčasnosti evidujeme niekoľko 
tisíc odrôd tejto skupiny kultivovanej viac ako 600 rokov. Pivonka patrí
k obľúbeným kvetom aj pre jej nenáročnosť pestovania. Má rada kys-
lejšiu pôdu, slnko i polotieň. Neznáša však presádzanie, preto jej tre-
ba miesto vybrať veľmi pozorne. Dožíva sa až 50 rokov. Koreň slúži
na zmiernenie horúčky a bolesti, ostatné časti rastliny majú protikŕčové,
tonizujúce účinky, používajú sa aj na liečenie ženských chorôb.
 S týmito informáciami sa oboznámilo aj 340 členov novomestských 
klubov dôchodcov, ktorí prijali pozvanie riaditeľa veľtrhu Andreja Kullu
a starostu Nového Mesta Richarda Frimmela a „Flóru Bratislava 2007“
27. apríla navštívili. Možnosť voľného vstupu ocenili. „Sme radi, že mô-
žeme ísť na FLÓRU. Je to pekné gesto. Aj to, že začiatok odštartujeme 
my, dôchodcovia“- zavtipkovali niektorí z nich.
Pani Katarína Krpelanová – „Sú tu potrebné veci pre záhradu, balkón, 
terasu, ale aj do bytu. Určite si niečo kúpim. Najradšej mám ruže a mar-
garéty“.
Pani Mária Mikócziová z Koliby prezrádza – „Venujem sa najmä bylinkám. 
Od svojich dvanástich rokov. Zbieram ich, opatrujem. A občas darujem 
ľuďom, ktorí liečivku potrebujú. Niekedy musím ísť veľmi hlboko do lesa, 
aby som našla čisté rastlinky. Už to nie je, čo kedysi.“ Aj pán Bernard 
Priecel presne vedel, čo hľadá - „Chcem urobiť radosť manželke kve-
tinkou, ktorú má rada. Taká krásna, drobná, modrá“. O chvíľu ju už
s úsmevom niesol v náručí. Bola to krehká lobelka. Modrá ako nebo.
Taká určite parapetné okno rozžiari.
Pani Božena Iľjanovská má vzťah k flóre aj v krvi. „Môj obľúbený kvet
je muškát. Všetky druhy, klasické zonálne, ťahavé, voňavé. Potrebujem 
živé kvety. Vždy si nejaké kúpim. Ak nie je iná možnosť, tak si krásnu 
kyticu nechám a sama vysuším. Umelé kvety v žiadnom prípade. Som 
nepriateľ umelých gýčov“- vysvetľuje. 
Starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel tradične 
venoval cenu, tentoraz expozícii nainštalovanej členmi skupiny Zares - 
spoločnosťami Plantago, Rhapis a Carni Herba, pričom vyjadril uznanie: 
„To, čo vidíme tu na veľtrhu, čo dokážu ľudia vypestovať a naaranžovať, 
považujem za umenie. Páčia sa mi kompozície, ktoré riešia komplexne 
celé územie. Presne tak, ako je riešený priestor, pre ktorý som venoval 
cenu: je tam trávnik, ľalie, kaly, tvarovaný krušpán, javor dlaňovitolistý, 
tis, tuja, rododendron, trávy, breza, beaucarnea recurvata (slonia noha), 
jazierko. A všetko spolu, to je jednoducho „Súlad“.

Organizátorka veľtrhu Katarína Kullová: „Príprava veľtrhu je mimoriadne 
náročná, finančne, pracovne, materiálne. Aj preto si cením účasť všet-
kých vystavovateľov. Živé kvety po skončení akcie sú už nepoužiteľné. 
Ja osobne mám rada všetky kvety, najviac nepestované púpavy. Ale 
aj chryzantémy, ruže. Je to pre mňa relax. Napriek tomu, že sa medzi
kvetmi pohybujem stále, každý darovaný kvietok mi urobí radosť. 
 Pani Monika Flašíková-Beňová, podpredsedníčka bratislavského sa-
mosprávneho kraja, poslankyňa európskeho parlamentu, kvety nielen 
obľubuje, ale aj pestuje: „Mám veľmi úzky vzťah ku kvetom. Páčia sa mi 
a pestujem v záhradke tulipány rôznych druhov a farieb, pokúšam sa 
dopestovať frézie. Páči sa mi záhradný bonsaj“.

Flóra Bratislava – to bola príležitosť pre 141 vystavovateľov na ploche
11 100 m2. Rezané, črepníkové kvetiny, okrasné dreviny, semená, ke-
ramika, dekoračný materiál, prípravky na ošetrovanie rastlín, odborná
literatúra, poradenská služba.

A samozrejme sprievodné akcie - súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín, 
svadobná kvetinová prehliadka holandskej kvetinovej kancelárie. 
Živá krása ukázala svoje čaro a vplyv na človeka aj na Veľtrhu kvetín
Flóra Bratislava.

Valéria Reháčková

Margaréty, frézie, klin-

čeky – pozri, aké sú 

krásne – aj tento po-

znáš? Ako priamo z lú-

ky – možno aj takto 

diskutovali dámy z klu-

bov dôchodcov našej 

mestskej časti na Flóre 

Bratislava 2007

foto: Peter Hermann

340 členov novomestských klubov dôchodcov malo možnosť navštíviť 

veľtrh kvetín zdarma

foto: Peter Hermann

Expozícia, ktorú ocenil starosta Nové-

ho Mesta Richard Frimmel

foto: Peter Hermann

Kvetom Flóry Bratislava 2007 sa stala rastlina čínskych 

cisárov, ktorá sa však udomácnila aj v slovenských

záhradách – pivonka

foto: Peter Hermann
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Deň matiek v kluboch dôchodcov
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 Od 10. mája 2007 si vo všetkých ôsmich kluboch dôchodcov mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto  postupne spoločne pripomenuli Deň matiek, 
ktorému je oficiálne venovaná druhá májová nedeľa.

 V klube dôchodcov na Vajnorskej ulici sa pri tejto príležitosti 10. mája 
popoludní zišlo päťdesiat členov klubu, ako aj zástupcovia samosprávy, 
gesční poslanci Ružena Apalovičová a Dušan Jaroš, vedúci oddelenia 
bytového a sociálnych služieb Dušan Jahelka.

 Zástupca starostu Marián Vereš význam sviatku matiek vyzdvihol ča-
som jeho vzniku - už v 16. storočí v Anglicku a slovami: „Ľudstvo vie, čo 
matka pre život a svet ako taký znamená. Potrebujeme ju všetci - od tých 
najmenších až po tých najstarších. Každý z nás má iný zvyk pripomenutia 
si tohto sviatku. Niektorí darujeme mame kytičku tak, ako my vám dnes, 
niekde inú pozornosť, niekde ju obslúžia raňajkami, niekde jej v tento 
deň nedovolia pracovať. My, v našej mestskej časti, sa chceme pripojiť
k vašim najbližším a k vášmu sviatku vám chceme zablahoželať aj pek-
ným kultúrnym programom“.
Príjemné popoludnie pre prítomné dámy, ale i štrnásť pánov, pripravila 
svojím vystúpením aj známa operná, operetná a muzikálová speváčka 
Gréta Švercelová.
Spolu s ňou si pospevovali pri stoloch viacerí seniori, poniektorí sa
odvážili aj do mikrofónu. Známe piesne Mamky, Zatancuj si so mnou 
holubička, Samý úsmev vôkol nás a ďalšie rozveselili a spríjemnili deň 
mamám, babičkám, svokrám. Ako povedala vedúca klubu Magdaléna 
Doležalová, klub sa nabil dobrou energiou.
 Úsmev na tvári nestrácali ani panie Irena Očenášová a Alica Ištvan-
cová, ktoré by vedeli o živote žien porozprávať zaujímavé veci. O potrebe 
a význame denného programu v každom veku, o sile ženy v každej ži-
votnej situácii, o dôležitosti životného optimizmu.
 Deň matiek v klube na Vajnorskej sledovalo so svojimi babičkami aj 
zopár vnúčat. Oliver Minařík v krásnom klobúčiku sledoval program
s otvorenými očkami z bezpečia náručia babičky Dagmar Churiovej.
Pri jednom zo stolov si pospevovali pri ručných prácach pani Oľga So-
botová a Mária Medlenová. Jedna háčkovala, druhá šikovne zvŕtala
člnok na frivolitkovanie. A veru, práca im išla od ruky. Pani Editka Bari-
cová, ktorá ich to, ako prezradili, s mimoriadnou trpezlivosťou naučila, 
môže byť spokojná.
„Páči sa nám dnešný program, ale nemôžeme len tak sedieť. Počúvame
a pritom uháčkujeme kúsok dečky“- vysvetľujú. Pani Sobotovej sa
v rukách odrazu objavilo malé bielo-červené srdiečko. „Budeme mať 
stretávku zo školy. Tak každému spolužiakovi, ktorý príde, darujem jed-
no malé frivolitkové srdiečko. Dúfam, že ich to poteší“- vyslovila nádej. 
„Niektoré ručné práce sa dajú robiť všade. Napríklad háčkovať, pliesť, 
frivolitkovať môžete pri televízii, vo vlaku, v autobuse, i v čakárni u zubára 
- aspoň nebudete mať čas sa už dopredu báť“- s úsmevom prezradi-
la pani Medlenová. Aj to je charakteristika žien-matiek. Patrí im vďaka -
za všetko, čo pre nás tak obetavo po celý život s im vlastnou láskou 
robia.

Oľga Sobotová a Má-

ria Medlenová vedia 

robiť ručné práce aj 

pri počúvaní progra-

mu či speve Gréty 

Švercelovej

foto: M. Novák

Deň matiek

v KD Vajnorská

foto: M. Novák

Sviatok našich „mám, mamičiek, maminiek“ si pripomenuli aj v ďalších 
kluboch dôchodcov:
14. mája v KD Stromová 18, 15. mája v KD Sibírska 37, 16. mája v KD 
„Zlatý dážď“ Račianska 89, 21. mája v KD „Domovinka“ Nobelova 4,
22. mája v KD Chemická 1, 23. mája v KD Športová 1, 29. mája
v KD Jeséniova 51.
Oslavy Dňa matiek v týchto kluboch dôchodcov sa konali až po uzávierke  
mesačníka Hlas Nového Mesta, tak viac vari v nasledujúcom čísle.

Valéria Reháčková

V Klube dôchodcov

na Vajnorskej blaho-

želal mamám k ich 

sviatku zástupca sta-

rostu Marián Vereš

foto: M. Novák

�
�

Gymnastický štvorboj 26. 4. 2007
 V Y H O D N O T E N I E
Okresné kolo - gymnastický štvorboj
usporiadateľ: ZŠ s MŠ Za kasárňou 2 Bratislava

Kategória A - dievčatá (1. a 2. ročníky)
Družstvá:  1. miesto ZŠ Za kasárňou

Jednotlivkyne:  1. miesto Kalinová Kristína, ZŠ Za kasárňou

                 2. miesto Mitterová Natália, ZŠ Za kasárňou

                 3. miesto Kuttnerová Michaela, ZŠ Za kasárňou  

Kategória B - dievčatá (3. a 4. ročníky)
Družstvá:   1. miesto ZŠ Za kasárňou 1

                 2. miesto ZŠ Za kasárňou 2

Jednotlivkyne:  1.miesto Mokošová Barbora, ZŠ Za kasárňou 

                 2. miesto Kuttnerová Karolína, ZŠ Za kasárňou

                 3. miesto Švajčiaková Lívia, ZŠ Za kasárňou 

Kategória B - chlapci
Jednotlivec:  1. miesto Peleš Marek,  ZŠ Za kasárňou

Kategória C - dievčatá (5. až 7. ročníky)
Družstvá:       1. miesto ZŠ Za kasárňou 1

                 2. miesto ZŠ Za kasárňou 2

                 3. miesto ZŠ Kalinčiakova

Jednotlivkyne:  1. miesto Biznárová Janka, ZŠ Za kasárňou

                 2. miesto Nagyová Romana, ZŠ Za kasárňou

                 3. miesto Sádovská Kristína, ZŠ Za kasárňou

Kategória C - chlapci
Družstvá:       1. miesto ZŠ Riazanská

Jednotlivci:    1. miesto Novotný Richard, ZŠ Riazanská

                 2. miesto Lichvár Juraj, ZŠ Riazanská

                 3. miesto Polaček Samuel, ZŠ Riazanská
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Rozprávanie o vzácnom skromnom človeku, 

ktorý oral, sial, žal a písal krásne básne, o bás-

nikovi Pavlovi Kokešovi Kýčerskom si vypočuli 

návštevníci 92. Poetického večera pri svieč-

kach 23. apríla v DK Kramáre. Prítomným sa 

prihovoril Jaroslav Rezník, spisovateľ, ktorý 

navštívil miesta, kde žil a pôsobil tento trochu 

zabudnutý slovenský básnik, čo sa narodil 

pred 150. rokmi v Lazoch pod Makytou.

Lyrické básne a zaujímavé rozprávanie o jeho 

živote priblížili poslucháči Fakulty dramatic-

kých umení z Banskej Bystrice, pripojil sa

aj hosť zborový farár evanjelickej cirkvi Peter

Fabok. Hudobná skupina mladých z Lazov

pod Makytou krásnym spevom a hudbou 

umocnila ťažký život básnika.

Na stretnutie zavítala aj Kýčerského rodina

zo Švajčiarska, vnučka pani Hudecová, ktorá 

neskrývala svoje dojatie. V Bratislave máme

po ňom pomenovanú Kýčerského ulicu, ško-

da len, že málokto vie, aký veľký tolstojovec

to bol.

Margita Krajačová

92. Poetický večer
o zabudnutom slovenskom

dejateľovi

Výchovné koncerty
Jarná časť výchovných koncertov pre ZŠ sa
konala v marci a apríli 2007.
Dňa 29. a 30. marca 2007 sme organizova-
li pre deti I. stupňa ZŠ 4 výchovné koncerty 
s názvom Melódia nad zlato. Tieto výchovné 
koncerty boli založené na sluchovej predstave. 
Deti si na základe hudby a sprievodného slova 
dej i situáciu iba predstavovali a na niektorých 
miestach mohli do deja aj konkrétne zasaho-
vať.
V apríli (17. a 18.) sa konali štyri výchovné 
koncerty pre deti II. stupňa ZŠ pod názvom 
Rozkvet, vrchol a úpadok swingu. Protagonisti 
koncertu, vynikajúci hudobníci a džezová spe-
váčka Jana Orlická v sprievodnom slove, spe-
ve a ukážkami stepu predstavila nástup, vyvr-
cholenie a doznievanie mohutnej vlny swingu 
z prostredia americkej černošskej hudby, ktorá 
zaplavila Európu. V tomto pestrom programe 
účinkujúci dokazujú pravdivosť sloganu, ktoré-
ho autorom je známa česká džezová speváč-
ka Jana Koubková „hudba nemá břink, když
ji chybí swing“.
Z hľadiska návštevnosti (jesenná časť 1620
žiakov a jarná časť 1685 žiakov) konštatujeme, 
že interný projekt spĺňa kritériá pre cieľovú sku-
pinu, pre ktorú sa projekt koná a potvrdzuje, 
že estetická výchova vrátane hudobnej má 
pozitívny vplyv na emocionálny a osobnostný 
vývin detí.

Daniela Bišťanová

Výtvarné spektrum 2007
Výtvarná tvorba neprofesionálnych výtvarní-

kov pôsobiacich v Bratislavskom kraji obsa-

huje široké spektrum výtvarných žánrov – maľ-

bu, kresbu, grafiku, úžitkovú aj multimediálnu 

tvorbu, plastiku, atď.

Už po 44-krát sa 31 záujmovo-umeleckých 

nadšencov s 85 prácami zapojilo do tradične 

hodnotnej postupovej krajskej súťaže Výtvar-
né spektrum. V spolupráci ju organizujú Ma-

lokarpatské osvetové stredisko Modra a Stre-

disko kultúry Bratislava-Nové Mesto. Vyvrcholí 

v júni 2007 na celoštátnej súťaži v Humennom.

Každoročne je táto súťaž pre nás potvrdením, 

že oblasť výtvarnej záujmovo-

-umeleckej činnosti má opod-

statnenie, má svojich nástupcov 

aj obdivovateľov. Zastúpené sú 

dve rôzne vekové kategórie 

(od 15 do 25 rokov a nad 25

rokov), ako aj kategória s vý-

tvarným vzdelaním a kategó-

ria bez výtvarného vzdelania.

Veková aj vzdelanostná rôzno-

rodosť účastníkov súťaže vytvá-

ra priestor pre vzájomné odo-

vzdávanie skúseností a kon-

frontáciu.

Odborná porota - výtvarníčka 

E. Pástorová, NOC, akad. ma-

liarka K. Kuzmová a akad. so-

chárka M. Burmeková - citlivo

vyberala zo súťažiacich prác tie, 

ktoré úspešne obstoja v kon-

kurencii výtvarného umenia z celého Sloven-

ska. Ceny získali dvaja súťažiaci – J. Uher 

(83 rokov) a I. Demetrovič (70 rokov). Čest-

né uznania získalo päť autorov a traja postup

bez ocenenia. Všetci desiati postupujú do ce-

loštátneho kola. Blahoželáme k oceneniu

v krajskej súťaži a želáme úspešný postup

v súťaži celoštátnej.

Nech výtvarné umenie pôsobí harmonicky

na všetky zmysly tých, čo ho tvoria a blahodar-

ne ho vnímajú aj tí, čo ho prijímajú.

Judita Dózsová

Z tvorby ocenených autorov

foto: O. Vanáková

Novomestský škovránok
V Dome kultúry na Kramároch sa 16. mája 2007 
uskutočnil už siedmy ročník súťaže v speve 
Novomestský škovránok. Novinkou tohto roč-
níka bola podmienka, že okrem ľudovej piesne 
speváci museli zaspievať aj jednu modernú.
V podaní 20 spevákov, ktorí súťažili v troch ka-
tegóriách, sme mali možnosť vypočuť si zná-
me aj menej známe ľudové piesne z klenotnice 
našich starých mám, avšak aj niečo zo súčas-
nosti (napríklad od Ráža, Smatanovej, skupi-
ny Peha...). Porota hodnotila intonáciu, rytmus 
a výraz...
Výsledky
1.  kategória (1. – 4. ročník)
   1. miesto Martin Garaj
   2. miesto Barbora Skovayová
   3. miesto Anna Mačáková
       (všetci zo ZŠ Česká)
2.  kategória (5. – 7. ročník) – v tejto kategórii  
   porota udelila dve druhé miesta
   1. miesto Michaela Palečková, ZŠ Česká
   2. miesto Anička La Thi, ZŠ Odborárska
         Barbora Blahová, ZŠ Sibírska
   3. miesto Rudolf Weiser, ZŠ Riazanská
3.  kategória (8. - 9. ročník)
   porota udelila len prvé dve miesta
   1. miesto Andrea Gabrišová, ZŠ Česká
   2. miesto Patrícia Weiserová, ZŠ Riazanská

Ceny ako aj občerstvenie pre súťažiacich veno-
vala mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

Elena Hlivová

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 1. 5. 2007

V ŠKOLAK KLUBE

VYHODNOTENIE
 V Školak klube na Riazanskej sa konal nohej-
balový turnaj neregistrovaných hráčov, na kto-
rom sa zúčastnilo 6 družstiev spolu s 25 hráčmi. 
Registrácia sa začala o 9.00 h a zaregistrovali
sa tieto družstvá: APOLLO, PROFI, ZUBÁRI, 
ŠKOLAK KLUB, ŽERAVÍ a PETRŽALKA. Hralo 
sa systémom „každý s každým“ v dvoch skupi-
nách.
 Hráči hrali v skupine „A“, z ktorej sa do semifi-
nále prebojovali PROFI a APOLLO a zo skupiny 
„B“ sa ako protihráči postavili ŠKOLAK KLUB
a ZUBÁRI.
 Do finále postúpili PROFI a APOLLO a koneč-
né umiestnenie bolo nasledovné:

1. miesto: APOLLO
2.  miesto: PROFI
3.  miesto: ZUBÁRI

 Víťazi získali vecné ceny, ktoré darovala mest-
ská časť Bratislava–Nové Mesto. Celá súťaž sa 
niesla v dobrej nálade, veselej atmosfére a ne-
chýbala ani vôňa chutného občerstvenia, o ktoré 
sa postarali organizátori súťaže.

Vidno, že aj neregistrovaní hráči hrajú s chuťou a 

plným nasadením, so správnym zápalom pre hru

foto: A. Pavlikovská
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 VYHODNOTENIE
Obvodného kola vo vybíjanej dievčat
Dňa 19. apríla sme boli svedkami športového boja medzi dievča-
tami základných škôl v Bratislave III vo vybíjanej. Zápas sa odohral
v Športovej hale na Pionierskej ulici pod vedením Jozefa Mathiasa.
Zúčastnilo sa sedem družstiev zo ZŠ Kalinčiakova, Za kasárňou,
Odborárska, Česká, Jeséniova, Jána Pavla II a GŠP Čachtická.
Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Odborárska, ktorá má síce najnižší 
počet žiakov v škole, ale najvyšší potenciál bojovnosti.
Umiestnenie: 1. miesto: ZŠ s MŠ Odborárska
   2. miesto:  ZŠ Jána Pavla II.
   3. miesto:  ZŠ s MŠ Za kasárňou
   4. miesto:  GŠB Čachtická
Víťazné družstvá získali vecné ceny, ktoré venoval Miestny úrad Bra-
tislava-Nové Mesto, a diplomy podľa poradia umiestnenia.

Zlatý blyskáč
Výsledková listina rybárskych pretekov nám prezradila mená úspeš-
ných mladých rybárov, ktorí vidia svoju záľubu v lovení rýb. Centrum 
voľného času Bratislava III v spolupráci s Miestnym úradom Bratislava-
-Nové Mesto zorganizovali v sobotu 5. mája 2007 pre mladých fanúši-
kov rybolovu súťaž pod názvom Zlatý blyskáč.
Na súťaži sa zúčastnilo 48 žiakov z 15 škôl. Súťažili v kategóriách:
dievčatá do 11 rokov
chlapci do 6 rokov
chlapci nad 10 rokov
Mladí rybári v kategórii do šiestich rokov lovili zatiaľ len na bič, ale 
staršie deti sa pokochali rybárčením na udicu s navijakom. A ktorí
boli najlepší?
Chlapci do 6 rokov: Pieš Lukáš, ZŠ Bancíkova
    Stoklas Sebastián, ZŠ Hubeného
    Hronský Ondrej, ZŠ s MŠ Riazanská
    Psota Peter, ZŠ s MŠ Riazanská
    Helísek Jakub, ZŠ s MŠ Za kasárňou

Dievčatá do 11 rokov: Reidlová Patrícia, ZŠ s MŠ Za kasárňou
    Polakovičová Andrea, MŠ Riazanská
    Trávničková Anna, MŠ Za kasárňou
    Psotová Elena, MŠ Riazanská
    Cibulčíková Tamara, ZŠ s MŠ Sibírska

Chlapci nad 10 rokov: Sučanský Denis, ZŠ Kalinčiakova
    Janošec Filip, ZŠ s MŠ Za kasárňou
    Zubal Martin, ZŠ Plickova
    Bjakernin Ján, ZŠ s MŠ Za kasárňou
    Kakaš Martin, ZŠ s MŠ Sibírska

Súťažiaci získali vecné ceny, ktoré zabezpečila mestská časť Bratis-
lava-Nové Mesto a postarala sa aj o občerstvenie pre každého účast-
níka súťaže. Veríme, že si z tohto dňa všetci odniesli príjemné a veselé 
zážitky.

A. Pavlikovská

Ej chlapče, chlapče, tomu sa už povie rybička...

foto: V. Novák

Uvedený turnaj sa konal 12. mája 2007 od 8.30 h do 18.00 h
na tenisovom kurte na Kuchajde.
Súťažilo sa v nasledovných kategóriách:
hlavná kategória – muži do 40 rokov - 6 súťažiach
                               muži nad 40 rokov – 8 súťažiacich
                               ženy – 3 súťažiace
Hralo sa podľa pravidiel tenisu na 1 set a za stavu 6 : 6 sa hral tie 
break. 

Výsledky súťaže  
V hlavnej kategórii mužov do 40 rokov zvíťazil Igor Podmajerský, 
ktorý zdolal vo finále Pavla Paracku. V boji o 3. miesto zvíťazil Juraj 
Holdoš ml., čím zdolal vlaňajšieho víťaza Karola Vaška.

V kategórii mužov nad 40 rokov zvíťazil už tradične Vladimír Chlad-
ný a vo finále zdolal Jána Balažoviča. Na 3. mieste sa umiestnil
Igor Dunajský. Najstarším účastníkom bol 72 ročný pán Rehák,
ktorý sa na turnaji zúčastnil po druhýkrát. 

V kategórii žien zvíťazila vlaňajšia finalistka Iveta Paracková.
Na 2. mieste skončila pani Reháková a tretia bola Dana Vrbová.

Celá akcia bola organizačne aj materiálne dobre pripravená a vďa-
ka peknému počasiu boli všetci účastníci maximálne spokojní.

A. Pavlikovská

 VYHODNOTENIE
Tenisového turnaja amatérov - VIII. ročník memoriá-
lu Jaroslava Jelšíka

Ceny víťazom odovzdal poslanec Eduard Kukan a pán Služanič za prí-

tomnosti pani Jelšíkovej, ktorá so záujmom sledovala semifinálové

a finálové zápasy až do konca

foto: A. Pavlikovská 

Nastal čas včelieho rojenia!
Zaiste ste už neraz spozorovali, že zaletené 

včelie roje sa dokážu usadiť na tých najne-

žiaducejších miestach, a to aj v samotnom

meste. Ste bezradní, neviete čo si s tým počať? 

Pri odstraňovaní zaletených včelích rojov v Bra-

tislave-Novom Meste vám môžu pomôcť vče-

lári, ktorých mená a telefónne čísla uvádzame 

na nasledujúcich riadkoch:

Stanislav Kutlák, 6231 7332
Stanislav Bučko, 0905 615 574
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Nový HEVI klub
pri Knižnici Bratislava-Nové Mesto

Začiatkom mája 2007 sa Knižnica Bratislava-Nové Mesto pripojila
k celoslovenskej rodine HEVI klubov svojím novým klubom, ktorý
nesie názov podľa nášho detského maskota - Knihomila. Knihomil-
kovia pôsobia pri pobočke Koliba – Jeséniova. HEVI kluby pracujú
pod záštitou OZ Fanfáry a spisovateľa Daniela Heviera pri školách,
knižniciach, nemocniciach. Ich úlohou je hravou formou prostred-
níctvom kníh a literatúry pomáhať deťom zmysluplne využívať voľ-
ný čas, spoznávať samé seba a tým aj okolitý svet. Naša knižnica je
jedinou bratislavskou knižnicou, kde sa HEVI klub podarilo založiť.
Veríme, že sa deťom práca v klube bude dariť a zároveň pozývame
všetkých záujemcov na celoslovenské podujatie pod názvom Knižné
hody, ktoré je prezentáciou práce HEVI klubov. Knihomilkovia sa
na vás  tešia v pobočke knižnice Koliba – Jeséniova v sobotu 16. 6. 2007
od 9.00 - 12.00 h. Pripravili si zaujímavý program pre veľkých i malých. 

Jana Vozníková

Výtvarná súťaž Európa v škole
Slávnostné vyhodnotenie regionálneho kola výtvarnej súťaže Európa
v škole pod záštitou starostu MČ Bratislava-Nové Mesto sa konalo
dňa 25. apríla 2007 v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Do výtvar-
nej súťaže sa zapojilo vyše 200 žiakov v troch kategóriách. Víťazné
práce spracované rôznymi technikami boli ocenené hodnotnými
cenami a postúpili do celoslovenského kola.

1. kategória (6 – 9 rokov)
 1. miesto: kolektívna práca – ZŠ s MŠ Odborárska 2
 2. miesto: Matej Bartozel – ZŠ s MŠ Plickova
 3. miesto: Viktória Mišíková – ZŠ s MŠ Plickova

2. kategória (10 – 12 rokov)
 1. miesto: Erik Dome – ZŠ s MŠ Cádrova
 2. miesto: Denisa Gubičová – ZŠ s MŠ Odborárska 2
 3. miesto: Tomáš Marušinec – ZŠ s MŠ Plickova

3. kategória (13 – 15 rokov)
 1. miesto: kolektívna práca – ZŠ Kalinčiakova
 2. miesto: Diana Danišeková a Simona Urgošová
     – ZŠ s MŠ Odborárska 2
 3. miesto: Barbora Surovičová a Veronika Vančová
     – ZŠ s MŠ Odborárska 2

Ľ. Daneková

Súťaž školských časopisov
Dňa 16. mája 2007 sa v KBNM konalo vyhodnotenie súťaže škol-
ských časopisov ZŠ MČ BNM za školský rok 2006/2007. Súťaže sa
zúčastnilo 7 škôl z mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ZŠ Za kasár-
ňou do uzávierky školský časopis nedoručila).
Ako nováčik sa predstavila ZŠ Mokrohájska, ktorá síce celkom nepatrí 
do našej mestskej časti, avšak spolupráca medzi školou a KBNM má 
dlhoročnú tradíciu.
Ďalšou novinkou súťaže bolo zloženie poroty - predsedníčkou bola 
Ľubica Kepštová, zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko, ktorá
sa spolu s tímom grafikov a výtvarníkov redakcie Slniečka zhostila
úlohy pri posudzovaní obsahovej a výtvarnej úrovne školských ča-
sopisov. Zároveň redakcia Slniečka prispela drobnými pozornosťami
pre deti.
Na slávnostnom vyhodnotení sa zúčastnil Mgr. Vladimír Novák, ktorý 
odovzdal ceny za MÚ a KBNM.
Aj tento rok sa potvrdila stúpajúca úroveň školských časopisov, pre-
tože aj tie, ktoré sa neumiestnili na prvých miestach sú v mnohom 
zaujímavé a nápadité. Víťazmi sú vlastne všetci, ktorí majú snahu 
tvoriť a prezentovať svoje nápady aj takouto formou. A možno nám
z našich „malých novinárikov“ raz vyrastú veľké hviezdy žurnalistiky.
Ocenené časopisy v školskom roku 2006/2007
 1. miesto: SLNIEČKO – ZŠ Sibírska
 2. miesto: Č-ECHO – ZŠ Česká
 3. miesto: MOKU – ZŠ Mokrohájska

Jana Vozníková

CENNÍK
vstupného a poplatkov za užívanie prírodného

kúpaliska Kuchajda

Počas prevádzky prírodného kúpaliska Kuchajda v čase od 16. 6. 
do 31. 8. denne od 9.00 h do 17.00 h a v dňoch usporiadania 
kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v čase od 9.00 h
do 20.00 h návštevníci platia vstupné a poplatky za užívanie prí-
rodného kúpaliska.

Čl. I
Vstupné poplatky

                            Cena bez DPH     DPH 19 %   Cena s DPH
a) vstupné do areálu      25,20                  4,80                30,- Sk
b) poplatok za státie na parkovisku za 1 začatú hodinu
                                      16,80                    3,20               20,- Sk
c) poplatok za užívanie ležadla
                   25,20                    4,80               30,- Sk
d) poplatok za použitie WC kabínky
                      4,20                    0,80                 5,- Sk
e) poplatok za použitie pisoára
                      1,70                    0,30                 2,- Sk
f) vstupné na kultúrne a športové podujatie
                  25,20                    4,80               30,- Sk

Čl. II
Oslobodenie

Počas prevádzky prírodného kúpaliska Kuchajda sú oslobodení:
a) od vstupného a poplatku za parkovanie na vyhradenom par-
   kovisku osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou a osoby
   s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) od vstupného a poplatku za parkovanie na vyhradenom parko-
   visku účinkujúci na kultúrnych, spoločenských a športových 
   podujatiach,
c)  od vstupného deti vo veku do 6 rokov,
d)  od vstupného kontrolné orgány štátnej správy a samosprávy,
e)  od vstupného prevádzkovatelia bufetov a atrakcií,
f)  dôchodcovia, ktorí sa preukážu občianskym preukazom,
g)  jeden rodič s detským kočíkom (s dieťaťom).

Čl. III

V cene vstupného a poplatkov nie je poistenie osôb a majetku.
Lístok starostlivo uschovajte pre kontrolu.

Viliam Žákovič

Polus City Center odmenil sumou 30 000,- Sk 
najkrajšie vyzdobenú školskú jedáleň

Prvý ročník zaujímavej súťaže vo výzdobe školských jedální, urče-

nej deťom základných škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto,

vyhlásil v mesiaci marec Polus City Center. V týchto dňoch po-

známe už aj víťaznú školskú jedáleň, stala sa ňou Školská jedáleň

pri základnej škole Jeséniova.

O Z N A M 
P e t a n g o v ý   t u r n a j

 Referát školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava–
Nové Mesto organizuje pre verejnosť a pracovníkov miestneho 
úradu Petangový turnaj o pohár starostu mestskej časti Bratisla-
va–Nové Mesto. Turnaj sa uskutoční dňa 23. 6. 2007 na petan-
govom ihrisku na Kuchajde (vstup od Polusu). Prezentácia bude
o 8.30 h, začiatok hry o 9.00 h. Záujemcovia sa môžu prihlásiť
na referáte školstva, kultúry a športu MÚ BNM, telefónne číslo:

02/49 253 213 alebo 49 253 120

ŠKOLSTVO



6/2007        10

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac jún 2007

� Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21,
  tel. číslo: 4437 3771, 4437 2620, www.skvajnorska.sk
  e-mail: info@skvajnorska.sk
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Vydáva Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Adresa:  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, referát školstva, 
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 1. 6. 9.00 h Deň deťom na Kuchajde
    – pre deti MŠ, ŠD, ZŠ z MČ BNM

 2. 6.  17.00 h  Čaj o piatej s HS FORTUNA – tradičné tanečné po-

    dujatie pri dobrej hudbe 60. - 90. rokov, v príjemnom 

    prostredí pri sviečkach, s kultúrnym programom a 

    žrebovaním vstupeniek

  5. 6.  17.00 h  Projekt zdravia - podujatie s ochutnávkou, vstup

    voľný pre všetkých záujemcov zdravého život. štýlu

  6. 6.  17.00 h  Aurafoto – prednáška J. Cícha

  7. 6.  16.00 h  Klub patchwork
  7. 6.  17.30 h  Cesta prirodzeného života
  9. 6.  17.00 h  Za dychovkou na Vajnorskú s DH VIŠTUČANKA  

    – tanečná zábava pri dychovke pre všetky generácie 

    návštevníkov, ktorí majú radi dobrú dychovku. Nebu-

    de chýbať obľúbené žrebovanie vstupeniek

14. 6.  16.00 h  Stretnutie Klubu priateľov opery SND
16. 6.  14.00 h  Otvorenie KL 2007 na Kuchajde – bohatý kultúrny 

    program, zapálenie vatry, ohňostroj, tanečná zábava 

    až do 24. hodiny

19. 6.  17.00 h  Stretnutie členov a priateľov Bratislavského vče-
    lárskeho spolku
20. 6.  19.00 h  Koncert Františka Nedvěda – posledný koncert

    v I. polroku 2007 v rámci 6. ročníka Folk country sály

    alebo koncerty na vaše želanie, pre všetkých fanú-

    šikov dobrej country hudby

23. 6.  17.00 h  Tancujeme pri jazere s HS SATURN – tanečné podu-

    jatie v rámci KL 2007 na Kuchajde

28. 6.   115 rokov ZŠ Odborárska – slávnostná akadémia

29. 6.  14.00 h  Informačné centrum zdravia a výživy
30. 6.  17.00 h  Za dychovkou na Kuchajdu s DH ŠARFIANKA
    - tanečná zábava v prírodnom areáli v rámci KL 2007

Výstavy
  5. – 15. 6.  Výtvarnou tvorbou proti drogám – výstava výtvar-

    ných prác absolventov ZUŠ Hálkova

                   Vernisáž výstavy: 5. 6. o 17.00 h

19. – 30. 6.  Z tvorby M. Dudášovej
                    Vernisáž výstavy: 19. 6. o 17.00 h

Návštevný čas výstav: po -  pia 14.00 h – 18.00 h

Výmenné stretnutia zberateľov 
 2. 6.  8.00 h – 12.00 h

   Výmenné stretnutie zberateľov mincí, medailí, vyznamenaní, 
   starých pohľadníc, bankoviek, telef. kariet, filatélie,...
 9. 6.  8.00 h – 12.00 h

   výmenné stretnutie zberateľov a modelárov železničných,   
   automobilových, lodných, leteckých,...

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

dujatím v SK BNM na Vajnorskej 21, tel. č.: 4437 3763, v sieti TICKET-

PORTÁL, na folk- country koncerty aj v BKIS na Klobučníckej 2

� Dom kultúry Kramáre, Stromová 18, tel. číslo: 02/5477 1148
  www.skvajnorska.sk, e-mail: dkkramare@chello.sk

 2. – 3. 6.  9.00 h – 16.00 h

    Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov

  9. 6.  16.00 h Stretnutie s Elou a Hopom – divadelné predstavenie 

    Paskudárium, v ktorom sa deti stretnú s neposluš-

    nými deťmi a dozvedia sa o ich polepšení; vyhodno-

    tenie súťaže Super divák

13. 6.  18.00 h  Ja Ťa budem sprevádzať, ale Ty poznáš cestu   

    - charitatívny koncert dobrovoľníckej skupiny Vŕba

15. 6.  19.00 h  Flamenco – tanečný večer súboru LA PASIÓN

20. 6.  17.00 h  Klub Venuša – klubové stretnutie Ligy proti rakovine

22. 6.  10.00 h  Keď mama nie je doma – organizované predstave-

    nie pre deti z materských škôl na Revíne a Cádrovej 

    ulici 

25. 6.  19.00 h  Poetický večer pri sviečkach s Jurajom Sarvašom
27. 6.  18.00 h  Záverečný koncert absolventov hudobných kurzov

Predaj vstupeniek: pondelok až streda od 16.00 h do 18.00 h. Vstup-
né sa vráti len v prípade zrušenia predstavenia!
Zmena programu vyhradená!

� Predám šijací stroj Lučnik skrinkový a železnú mrežu 2 x 1 m.
 Tel. číslo: 44 250 422

� Prijmeme upratovačky pre I., II., III. obvod. Prijmeme muža
 na upratovacie práce – obvod I. a V.
 Tel. číslo: 0905 780 999

� Predám 4 árovú oplotenú záhradu v ZO Močiar s murovanou 
 podpivničenou chatkou. Cena dohodou.
 Tel. číslo: 44 25 17 17, 0905 329 281

� Doučím žiakov ZŠ matematiku a slovenský jazyk.
 Tel. číslo: 02/55 57 57 68, 0902 342 203

� Tepujem koberce, sedačky, postele. Tel. číslo: 0903 195 861

� Upratovanie, tepovanie aj kobercov donesených k nám. Doprava 
 zdarma a dôchodcovia zľava. Nonstop.
 Tel. číslo: 0918 567 729, 0904 573 440, 02/63 831 202

� Prijmeme do trvalého pracovného pomeru  v o d i č a  dispozičného 
 osobného motorového vozidla pre jazdu po meste. 
 Požiadavky: SO vzdelanie, prax aspoň 5 rokov, bezúhonnosť,   
 dochvíľnosť, slušné vystupovanie. 
 Kontakt: pers. odd. p. Bujnová – tel. číslo: 02/4925 3226
  vnút. správa p. Veselská – 02/4925 3135
  Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1,

  832 91 Bratislava 
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