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Dnes hovorme o ženách

Aj toto sa stalo v MARCI
�  1. marec – Medzinárodný deň boja proti jadrovým zbraniam

�  19. marec – Medzinárodný deň astronómie    �  21. marec – Svetový deň poézie (UNESCO)

�  22. marec – Svetový deň vody   �  24. marec – Svetový deň bez počítača

�  25. marec 1988 – Sviečková manifestácia v Bratislave – jedno z prvých vystúpení verejnosti proti komunistickej moci,

ktoré bolo brutálne rozohnané     �  28. marec – Deň učiteľov

Zapísaných prvákov je opäť viac
 V ôsmich novomestských základných školách sa 5. a 6. feb-
ruára konal zápis detí do prvých ročníkov pre školský rok
2010/2011. Budúcich prváčikov zapísaných bez odkladu škol-
skej dochádzky je zatiaľ 395, teda o 63 viac ako v predchádza-
júcom roku. Zapísaných detí s odloženou školskou dochádz-
kou je 23.
 Medzi 395 deťmi je 225 novomestských, 119 je z iných mest-
ských častí Bratislavy a 51 ich žije mimo Bratislavy.
 Rodičia aj tentoraz prejavili najväčší záujem o Základnú školu 
na ulici Za kasárňou, kde je zapísaných 166 detí. Je to o 42 detí 
viac, ako bol počet zapísaných pre školský rok 2009/2010 a
o 56 viac, ako tu zapísali pred dvoma rokmi. V ZŠ na Cád-
rovej ulici je bez odkladu zapísaných 28 budúcich prvákov,
na Českej 40, na Jeséniovej a Odborárskej po 45, na Sibírskej 32,
na Riazanskej 20 a na Kalinčiakovej 19.
 Zvýšený záujem rodičov o ZŠ na ul. Za kasárňou bol zrejmý 
už pred samotným zápisom. „Rodičia sa informovali už v januá-
ri, denne sme mali dva-tri telefonáty,“ hovorí riaditeľ školy Milan 
Ščasný. „Mnohí využili aj Deň otvorených dverí, ktorý sme mali 
26. januára. V rámci neho do školy prišlo do 70 rodičov. A hoci 
sa podujatie dotýkalo prvého i druhého stupňa, väčšina náv-
števníkov sa orientovala na prvý ročník.“
 Z priestorových dôvodov škola nebude môcť prijať do 1. roč-
níka všetky zapísané deti. A to napriek tomu, že sa budú spájať 
triedy v siedmych a ôsmych ročníkoch. „Situáciu komplikuje 
tiež skutočnosť, že na osemročné gymnáziá prijímajú menej 
žiakov ako v minulosti,“ vysvetlil M. Ščasný. „Predtým nám od-
chádzala celá trieda, teraz nie.“ 

� Byty na Športovej 5 možno predať

� DAR starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto DEŤOM A RODIČOM

� Materské centrum Ihrisko je už otvorené

Konečne je tu marec a s ním aj azda všetkými očaká-
vaná jar. Po nezvyčajne dlhej zime túžobne čakáme 
na prvý jarný deň – 21. marec, deň jarnej rovnoden-
nosti. Rovnodennosť je okamih, v ktorom Slnko po-
čas svojho zdanlivého ročného pohybu prechádza 
priesečníkom rovníka s ekliptikou. Vtedy je na celej 
Zemi deň rovnako dlhý ako noc. Pri prechode Slnka

z južnej pologule na severnú nastáva jarná rovnodennosť (približne
21. marca). Okamih rovnodennosti nenastáva každý rok v rovnakom 
čase. Príčinou toho je rozdielna dĺžka roka astronomického a občian-
skeho a vkladanie priestupného dňa – 29. februára – každý štvrtý rok. 
Dátum 21. marec, ktorý sa uvádza v učebniciach, už neplatí a vyskytuje 
sa už len každý tretí rok po roku priestupnom. 
Mesiac marec je však spojený s ešte jedným dátumom, ktorý je stano-
vený na  8. marec – Medzinárodný deň žien. Tento sviatok sa oslavuje
8. marca každoročne vo väčšine štátov na svete. Nápad oslavovať
Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii
v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol 
stanovený 8. marec, na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských 
krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Od roku 1911 
sa začal vždy v marci oslavovať tento sviatok v Nemecku, Švajčiarsku, 
Rakúsku a Dánsku. Pred rokom 1989 sa v tento deň konali povinné 
podnikové oslavy, na ktorých boli ženy zväčša obdarované karafiá-
tom a uterákom, čo možno spôsobuje určitý odstup od tohto sviatku
na Slovensku. Ide však o sviatok uznaný OSN (v roku 1975), nie o vý-
mysel socialistického zriadenia. Pred časom napríklad Európsky par-
lament 8. marca, práve na Medzinárodný deň žien, rokoval o všeobec-
nej rovnosti medzi ženami a mužmi, o nerovnakom zaobchádzaní
v zamestnaní, o násilí voči ženám či rovnosti pohlaví v politike EÚ. 
Možno pár faktov, ktoré som si uvedomil, keď som sa zamýšľal
nad vyššie napísanými riadkami – ako to vyzerá s uplatnením sa žien 
v samospráve našej mestskej časti. Zo 40 zvolených poslancov prácu 
v zastupiteľstve skrášľuje 14 žien, prácu dvoch zo šiestich odborných 
komisií riadia poslankyne – predsedníčky. Myslím, že v našej mest-
skej časti sa na správe vecí verejných podieľa veľmi slušné zastúpenie
nežného pohlavia. Ak sa však bavíme o ženách v spoločnosti, je nutné 
skonštatovať, že nie v každom prípade sú ženy rovnoprávne s mužmi. 
Existuje štatistika, ktorá jednoznačne dokazuje, že ženy sú v prípade 
rovnakého vzdelania a rovnakého zaradenia v práci platené menej.
8. marec, Medzinárodný deň žien, treba využiť na poďakovanie sa
ženám matkám, ženám v náročných profesiách zdravotných sestier, 
učiteľkám, poštárkam, úradníčkam, seniorkám...
Dovoľte, milé dámy, aby som vám v mene redakcie Hlasu Nového
Mesta a v mene celej novomestskej samosprávy zaželal k vášmu
sviatku všetko najlepšie a poďakoval sa za všetko, čo pre svoje rodiny 
a celú spoločnosť každodenne robíte.

Patrick Lutter, šéfredaktor

Súčasťou zápisu budúcich prváčikov v Základnej škole na ulici

Za kasárňou bolo tiež zisťovanie, ako vie dieťa držať v ruke ceruzku, 

či rozozná geometrické tvary, ako je kruh, štvorec alebo trojuhol-

ník, či pozná farby, aká je úroveň jeho reči a kadečo iné. Skúsené 

učiteľky, ako je Tatiana Hanicová (na snímke), dokázali v deťoch 

prekonať i prípadný ostych.
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Byty na Športovej 5 možno predať
 Bezbariérové byty v dome na Športovej ulici č. 5 nezostanú v po-
lohe nájomných bytov. Rozhodlo o tom novomestské miestne zastu-
piteľstvo na svojom zasadnutí 16. februára schválením všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa zrušilo nariadenie z júna 
2008 o určení tohto domu ako domu osobitného určenia.
 Bezbariérový dom dala vybudovať mestská časť v snahe vyjsť
v ústrety telesne postihnutým občanom. Je v ňom päť bezbarié-
rových nájomných bytov, pričom aj spoločné priestory sú riešené 
ako bezbariérové. Svojmu účelu začal slúžiť v roku 1994 a nájomníci 
sa do neho sťahovali s vedomím, že podľa litery zákona 182/1993
sú byty osobitného určenia z prevodu vlastníctva bytov vylúčené.
Po zmene zákona 367/2004 o vlastníctve bytov a nebytových prie-
storov sa však niektorí nájomníci začali domáhať prevodu vlastníctva 
bytov podľa zákona 182/1993, a to dokonca súdnou cestou.
 Návrh nového VZN bol vypracovaný na základe rozhodnutia kraj-
ského súdu, podľa ktorého dom na Športovej 5 nie je domom osobit-
ného určenia, a tak bezbariérové byty na Športovej nemôžu byť
vylúčené z prevodu ich vlastníctva.
 Schváleniu VZN predchádzala na rokovaní zastupiteľstva široká 
diskusia. Adrianovi Kucekovi, Gabriele Vojtechovej, Dušanovi Jaro-
šovi, Jolane Račickej a ďalším poslancom sa rozhodnutie krajského 
súdu nepáči, niektorí ho dokonca považujú za zmätočné. Nepáči
sa ani starostovi Richardovi Frimmelovi. Myslí si, že pre samosprávy 
miest a obcí to nie je dobrý signál a len ich odradí od toho, aby inves-
tovali do podobných projektov.
 Poslanci schválili aj samotný prevod bytov na Športovej 5 do vlast-
níctva ich nájomcov. V rámci hlasovania odobrili doplňujúci návrh 
Gabriely Vojtechovej, aby v kúpnej zmluve bolo uvedené, že noví 
vlastníci nesmú predať byty do desiatich rokov a v prípade takéhoto 
predaja sa uplatní predkupné právo mestskej časti za predajnú cenu 
nehnuteľnosti.
 Prekvapením zasadnutia bolo opätovné neschválenie VZN, ktorým 
sa mali určiť pravidlá na vykonávanie stavebných, rekonštrukčných, 
udržiavacích a výrobných prác na území Nového Mesta. Pritom cie-
ľom jeho prijatia bolo zvýšiť ochranu obyvateľov pred hlukom z uve-
dených prác a zvýšiť kvalitu bývania.
 Starosta bol rozhodnutím zastupiteľstva, ktorému v pléne nepred-
chádzala žiadna diskusia, nemilo prekvapený: „Materiál bol vo všet-
kých komisiách, ale ani z jednej nevyšlo, že by sa návrh nariadenia 
nemal schváliť.“ Napriek dvojnásobnému odmietnutiu je presvedče-
ný, že hluk z uvedených prác predstavuje veľký problém, ktorý bude 
treba riešiť.

Alžbeta Klesnilová

Príspevok na kontajnerové stanovištia 
 Dva zo 14 bodov februárového rokovania novomestského miestneho zastu-
piteľstva sa dotýkali kontajnerových stojísk. V rámci jedného z nich poslanci 
schválili návrh na nájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami na území 
mestskej časti, pričom účelom je vybudovanie, rekonštrukcia a úprava uve-
dených stojísk. V rámci druhého odobrili návrh úpravy podmienok poskytovania 
nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľného stano-
višťa zberných nádob na zmesový a komunálny odpad a vytriedené zložky ko-
munálneho odpadu.
 Podmienky poskytovania finančného príspevku schválilo zastupiteľstvo v júni 
2009. Podľa čerstvo schválených upravených podmienok však už neplatí pô-
vodné ustanovenie o konkrétnych termínoch, ku ktorým sa žiadosti o dotáciu 
mali podávať (teda 31. marec, 30. jún, 30. september, 15. november). V zmysle 
nového znenia žiadosť o dotáciu bude predložená miestnemu zastupiteľstvu, 
pričom finančné prostriedky budú uhradené refundáciou. Ich poskytnutie je 
podmienené vybudovaním stanovišťa až po 16. júni 2009. Zmeny sa dotýkajú
aj dokumentov, ktoré žiadateľ o dotáciu musí predložiť.
 Nenávratný finančný príspevok môže dosiahnuť maximálne 829,85 eura
(25-tisíc Sk). Dotácia však nesmie prekročiť 30 percent celkových preukáza-
teľných nákladov na vybudovanie, rozšírenie, prekrytie a uzamykanie kontajne-
rových stanovíšť.
 Suma za prenájom pozemku pod kontajnerovým stojiskom predstavuje
1 euro za meter štvorcový na rok.

(ak)

Objekt so súkromnou škôlkou
je predaný

 Budovu bývalých Detských jaslí a ústavu sociálnej 
starostlivosti pre mládež na Pionierskej ulici, ako aj
priľahlý pozemok, môže mestská časť predať, a to
za 1,03 milióna eur. Rozhodlo o tom novomestské 
miestne zastupiteľstvo na svojom februárovom zasad-
nutí.

 Žiadateľom o kúpu je nájomník uvedenej nehnuteľ-
nosti, spoločnosť MIDOR. Tá v nej prevádzkuje súk-
romnú materskú školu Detičky. O kúpu nehnuteľnosti 
požiadala ešte v januári 2009. Žiadosť odôvodnila
pokračovaním v rekonštrukčných prácach, do ktorých 
už musela investovať viac, ako bol pôvodný zámer, ale 
aj tým, že objekt si vyžaduje rekonštrukciu strechy, 
ktorá je v havarijnom stave, povaly a terás.

 O predaji tejto nehnuteľnosti miestne zastupiteľstvo 
rokovalo už v októbri 2009, ale návrh nezískal dosta-
točnú podporu. Napriek tomu s jej predajom sa rátalo 
pri zostavovaní tohtoročného rozpočtu mestskej časti. 

(ak) 

Carmen opäť opantala srdcia divákov
 Sobota 13. februára bola pre novomestských milovníkov opery 
vskutku sviatočná. V historickej budove Slovenského národného di-
vadla si vychutnávali príbeh lásky, nespútaných vášní, nenaplnených 
túžob a zrady zo španielskej Sevilly, ktorým opera Georgea Bizeta 
Carmen oslovuje operných fajnšmekrov už 135 rokov. Podmaňuje si 
ich nádhernými áriami, ktoré v podaní skvelých umelcov sú doslova 
lahôdkou. Spomeňme aspoň áriu, v ktorej ohnivá andalúzska Cigán-
ka Carmen spieva o láske, čo nepozná žiadne pravidlá ani zákony, 
alebo áriu toreadora Escamilla. Jitka Sapara-Fischerová v úlohe Car-
men, Sergej Tolstov ako Escamillo, Ivan Choupenitch v role Dona 
Josého, Adriana Kohútková ako Micaela a ďalší protagonisti postáv 
nesmrteľného Bizetovho diela sa postarali o skutočne krásny záži-
tok.
 Návštevu opery, ktorá sa v Bratislave hrá iba niekoľkokrát do roka, 
zorganizovala miestna samospráva Nového Mesta. Bola financova-
ná zo sponzorských darov a starosta Richard Frimmel na ňu pozval 
novomestských poslancov, pracovníkov miestneho úradu, členov 

Vzácnych hostí starosta Richard Frimmel privítal v divadle 

osobne. Medzi nimi aj arcibiskupa Stanislava Zvolenské-

ho.
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Zapísaných prvákov je opäť viac
 Koľko prváckych tried sa podarí otvoriť, je zatiaľ otázne. Ešte 
pred samotným zápisom riaditeľ školy hovoril o štyroch triedach
po 22 detí, po zápise však novomestský školský úrad začal rokova-
nie so štátnou školskou inšpekciou so zámerom, aby bolo možné 
otvoriť viac tried. Výsledok v čase redakčnej uzávierky tohto čísla 
Hlasu Nového Mesta ešte nebol známy.
 Záujemcom o umiestnenie detí v novomestských školách pripo-
míname, že voľné kapacity sú v základných školách na Sibírskej,
Riazanskej a Kalinčiakovej ulici.
 V tomto školskom roku je v našich základných školách dovedna
17 tried prvých ročníkov s 313 žiakmi, a to vrátane francúzskej trie-
dy v ZŠ na Cádrovej.
 Zápis do francúzskej triedy pre budúci školský rok sa rovnako
ako vlani uskutoční v neskoršom termíne.

Alžbeta Klesnilová

V triedach si budúci pr-

váčikovia mohli pozrieť, 

čo všetko školáci dokážu 

a vybrať si niektorý z pri-

pravených darčekov.

Foto: Miloš Novák

poèas jarných prázdnin
od 27. februára 2010 (sobota) do 7. marca 2010 (nede¾a)

LANOVÁ DRÁHA �elezná studienka KAMZÍK
v mestskej èasti Bratislava−Nové Mesto

Deti do 10 rokov zadarmo v sprievode dospelej osoby, jedna jazda 1 euro
Deti nad 10 rokov a dospelí jedna jazda 1 euro
Nevyu�ité lístky sú neprenosné zo dòa na deò

Na lanovke je mo�né prevá�anie ly�í, snowbordov i bicyklov

Vyu�ite bohatú tohtoroènú snehovú nádielku na Kamzíku
na zimné športy a pohyb

na èerstvom vzduchu bratislavského lesoparku.

Mo�nosti:
l Sánkovanie lesná spevnená cesta od hornej stanice po dolnú stanicu

visutej lanovej dráhy 	elezná studienka – Kamzík

Ly
ovanie, snowbording a zimná horská cyklistika pri¾ahlé svahy
pri lanovej dráhe 	elezná studienka – Kamzík

l

Obèerstvenie v bufetoch
Prevádzkovate¾ lanovej dráhy EKO−podnik verejnoprospešných

slu�ieb pripravil pre deti a rodièov

DAR starostu mestskej èasti Bratislava−Nové Mesto Richarda Frimmela

Prevádzka denne od 10.00 do 18.00 h.

PRÁZDNINOVÉ PREKVAPENIE

VÝHODNE

Materské centrum Ihrisko je už otvorené
 Dve herne vybavené hračkami, šmykľavkami, hojdacími a inými 
atrakciami, hala s možnosťou posedenia pri stolíkoch, kuchynský 
priestor, neodmysliteľné hygienické zariadenie, priestor na odklada-
nie vecí – to všetko je súčasťou nového Materského centra Ihrisko
na Hálkovej 56. Pri jeho neformálnom otvorení 16. februára nechý-
bal starosta Nového Mesta Richard Frimmel, poslanci Ružena Apa-
lovičová, Anna Jánošová, Dušan Jaroš, Rudolf Kusý, Jozef Kuna
a ďalší zástupcovia novomestskej samosprávy.
 „Vykonali ste tu kusisko roboty,“ pochválil starosta prítomných
členov Občianskeho združenia Ihrisko, ktorí pred časom v rámci 
uskutočnenia svojho projektu požiadali o pomoc a spoluprácu sa-
mosprávu mestskej časti. „Priestory sú pekné, vzdušné, dobre zvo-
lené sú aj čisté pastelové farby. Myslím, že deťom sa tu bude páčiť.“ 
Ocenil tiež, že deti budú mať priestor na hranie aj vo dvore, ktorý je 
ohradený. Ten zatiaľ ešte nie je upravený, nedovolila to tuhá zima. 
Ale v polovici apríla by už mal byť v poriadku.
 „Vo dvore budú osadené lavičky, lanové centrá, pyramídy,“ infor-
moval garant projektu, poslanec Peter Kerdík. „Rátame tiež s ohnis-
kom, pri ktorom sa budú môcť organizovať rôzne posedenia.“
 Centrum má slúžiť nielen deťom, ale aj mamičkám. Pre ne tu mienia 
organizovať prednášky na zdravotnícke, ale aj iné témy.
 Materské centrum sídli v budove, ktorá bola niekoľko rokov opus-
tená a grupovali sa v nej bezdomovci a narkomani. Miestna samo-
správa na základe rozhodnutia poslancov poskytla v minulom roku 
na jeho zriadenie Občianskemu združeniu Ihrisko jednorazovú fi-
nančnú dotáciu vo výške 65-tisíc eur a ročne ho mieni dotovať su-
mou 2631 eur. V prípade, že združenie ho bude prevádzkovať me-
nej ako päť rokov, bude musieť dotáciu vrátiť.
 Potenciálnych návštevníkov centra upozorňujeme, že
hoci má adresu na Hálkovej ulici, vchod do neho je
z Halašovej. Otvorené je denne od 10. do 18. hodiny.

(ak)

Starosta Richard Frimmel (prvý sprava) pri prehliadke oce-

nil, čo sa v zanedbanej budove poradilo urobiť.

Foto: Miloš Novák

V takto vybavených herniach budú deti istotne vo svojom 

živle. 
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Carmen opäť opantala srdcia divákov
klubov dôchodcov, medzi hosťami boli politici, veľvyslanci, generálni 
riaditelia spoločností a firiem a ďalšie osobnosti. Ich ohlas na pred-
stavenie bol jednoznačný – bolo skvelé.
 „Som vďačný za pozvanie na toto predstavenie. Carmen je veľmi 
pekná opera a bol to krásny večer,“ podelil sa o dojmy metropoli-
ta Bratislavskej arcidiecézy biskup Stanislav Zvolenský. „Podujatia,
ktoré organizuje samospráva Nového Mesta, majú vždy vysokú spo-
ločenskú aj kultúrnu úroveň,“ ocenil štátny tajomník Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Glváč. Viacerí z oslove-
ných dôchodcov zas dodali, že nebyť miestnej samosprávy, na pred-
stavenie tejto opery by sa zrejme len veľmi ťažko dostali.
 Vo svete opery patrí Carmen medzi najčastejšie hrané diela. A to 
napriek tomu, že pri svojej premiére 3. marca 1875 prepadla. No už 
23. októbra toho istého roku ju triumfálne uviedli vo viedenske Dvor-
nej opere a sláva, ktorú dosiahla, trvá dodnes. 

Alžbeta Klesnilová Novomešťania vyjadrili umelcom svoj obdiv a vďaku aj kvetinovým da-

rom. Na toto gesto zareagovala e-mailom adresovanom starostovi

predstaviteľka Carmen, Jitka Sapara-Fischerová: „Srdečná vďaka Vám 

za kvetiny! Ako pánu starostovi Nového Mesta Vám ďakujem za to, že 

ste zorganizovali návštevu v Opere SND, za plné hľadisko a krásnu

atmosféru na predstavení opery Carmen. Letia k Vám moje pozdravenia 

a priania, nech sa dobre darí Vám osobne, ale aj ľuďom okolo Vás.“

Foto: Miloš Novák 

Samospráva vítala deti do života
 O pätnásť pozvánok viac ako pred rokom odišlo v januári z miest-
neho úradu na adresy novomestských novorodencov, ktorých sa 
miestna samospráva chystala privítať do života 27. januára. Tento 
fakt považuje starosta Richard Frimmel za dobré znamenie, že krivka 
pôrodnosti v Novom Meste bude pokračovať aj tento rok vo svojom 
vzostupe. „Vlani sme privítali štyristo detí a verím, že v tomto roku 
toto číslo prekonáme,“ uviedol starosta v príhovore k rodičom, sta-
rým rodičom a ostatným prítomným.
 Nuž, ak mladí ľudia nebudú odkladať založenie vlastnej rodiny, ale-
bo si nebudú chcieť vystačiť s jedináčikom, šanca na rast pôrodnosti 
je celkom reálna.
 „My by sme chceli viac detí, možno aj štyri,“ prezradila čerstvá 
mamička Magda Čírová, ktorá na vítanie prišla s prvorodeným sy-
nom Hugom Kachútom. Zaujalo nás chlapčekovo meno, ktoré sa 
vyskytuje pomerne zriedka. „Pre naše dieťa sme hľadali meno, aké 
nemá nikto v našom okolí. A keď sme zistili, že to bude chlapček, môj
partner povedal, že to bude Hugo,“ vysvetlila mamička.
 Zriedkavé meno dostal aj prvý potomok manželov Haladovcov 
– Vít. „Ale je to už Vít IV.,“ prezradil jeho otec, ktorý rovnaké meno 
zdedil po svojom otcovi a starom otcovi. Vít IV. je pokojné dieťa.
Prespal celé vítanie a okamih, keď vicestarosta Marián Vereš spolu 
so zástupkyňou partnerskej banky odovzdávali jeho rodičom vklad-
nú knižku so sumou 200 eur ako štartovné do života. Haladovci
kvitujú túto podporu miestnej samosprávy a ako prezradili, dozvedeli 
sa o nej, až keď ohlasovali narodenie svojho dieťaťa.
 Pomoc samosprávy pri narodení dieťaťa bola novinkou aj pre man-
želov Žigmundovcov, ktorým sa nedávno narodilo prvé dieťa – syn 
Filip. „Čakali sme naň už dlhšie, s manželom sme spolu štyri roky,“ 
načrela do súkromia mamička Katarína. „O to viac si Filipka užívame, 
ale chceme pre neho aj súrodenca.“ Mladá rodina býva v novej štvrti 
nad Peknou cestou. Pochvaľuje si krásne prostredie pod lesom, kto-
ré je pre rodiny s deťmi ako stvorené.
 Elena Franková a Ivan Kovačič bývajú v rodinnom dome na Koli-
be. Na vítanie prišli s dcérkou Elenkou, no nechýbal ani temer päť-
ročný syn Marcel. „Na druhé dieťa sme si počkali, kým bude syn 
trošku rozumnejší,“ dozvedeli sme sa od pani Eleny. Dve deti zvláda
bez problémov, ale na Kolibe jej chýba zariadenie, kam sa dá chodiť 
aj s deťmi. „Je tam iba jedno detské ihrisko, preto väčšinou chodíme 
do parku na Račianske mýto alebo na Železnú studienku,“ poveda-
la. Potešila ju však správa, že pred otvorením je materské centrum, 
ktorého zriadenie podporila aj miestna samospráva.
 Zvesť o materskom centre zaujala aj Gabrielu Katonákovú. Neču-
do. Popri bábätku – dcérke Katke má aj jedenapolročného synčeka, 
ktorý je ako živé striebro, a tak jej dobre padne ísť s deťmi tam, kde 
to bude zaujímavé a kde sa budú všetci cítiť bezpečne.
 Prvé tohtoročné vítanie detí si nenechali ujsť ani štyria poslanci no-
vomestského miestneho zastupiteľstva – Ružena Apalovičová, Libor 
Gašpierik, Gabriela Vojtechová, ktorí sú zároveň i členmi miestnej 
rady, a Daniela Šišoláková.

(ak)

Zástupca staros-

tu  Mar ián Vereš 

odovzdáva vkladnú 

knižku s finančným 

darom miestnej sa-

mosprávy a partner-

skej banky mamičke 

Bronislave Vojkovi-

čovej.

Foto: Miloš Novák 

Takýchto rozkošných bábätiek 

bolo plné Stredisko kultúry.

Najmladších 

Novomešťa -

nov  p r i v í t a l

do života sta-

rosta mestskej 

časti Richard 

Frimmel.
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Aforizmy Dušana KOVÁÈA
� Niektorí ľudia sú ako vtáci. Najprv sa operia
 a potom dobre zazobú.

� Kvitnúce úplatkárstvo opeľujeme sami.

� Hoci mal mäkké dlane, úplatky zásadne bral 
 v tvrdých valutách.

� Kleptománia je asi dedičná. Kradlo sa, kradne 
 sa a bude sa kradnúť.

� Bol stále pri peniazoch, pracoval v banke.

� Sú ľudia, ktorí sa pri vypožičaní peňazí 
 tešia dvakrát. Prvýkrát, keď sa im ich podarí 
 vypožičať, druhýkrát, keď sa im podarí
 zabudnúť ich vrátiť.

� Málo sa stáva všetkým, keď nič iné nevidíme.

  Nevzdávam šťastné ostrovy

Výstava ostravskej výtvarníčky Lenky Kocierzovej
Zaujímavá výstava s poetickým názvom sa konala v Stredisku kultúry 
Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej 21 v dňoch 9. – 20. februára.
Grafické listy Lenky Kocierzovej akoby rozprávali príbeh kreslenou 
poéziou. Autorka má k nej veľmi blízko, vydala malú knižočku svo-
jej poézie s vlastnými ilustráciami. Svoje pocity pri tvorbe obrazu 
vyjadruje takto: „Moja ruka je vedená niečím iným než rozumom.
Po rokoch tvorby chápem, že to, čo sa mi pred tvorbou vytvorí
v hlave a chcem to dostať na papier, sa potom trocha mení a príbeh 
vzniku obrazu sa stáva príbehom života. Objavujeme cestičky svo-
jej duše, svojich spomienok, som šťastná a hlavne slobodná... “
Na výstave v Stredisku kultúry BNM zaujal najmä jej grafický list s ná-
zvom Mária bratislavská, čo je zatiaľ jej posledné dielo. Ide o vyznanie 
nášmu mestu. Hovorí: „Vytvorila som cyklus českých a ostravských 
Ev, ale akosi sa mi k tomuto obrazu meno Eva nehodilo. Prvé meno, 
ktoré mi prišlo na um, bolo Mária... Mária v sebe spája minulosť a 
históriu – slovanskú náušnicu i korunu novodobej veže mosta. Je to 
nevesta hôľ so závojom lán, pozerá na mesto, šepká mu, prúd spo-
mienok odnáša do Dunaja, v ktorom si máča vlasy a myslí na celú
tú krásnu zem až k Tatrám.“
Autorka vystavovala okrem Bratislavy viackrát v Prahe, Ostrave,
vo viacerých mestách v Poľsku, vo Frankfurte nad Mohanom a inde.

Ľubica Haliaková

Zatiaľ posledné 

dielo Lenky Ko-

cierzovej – gra-

fický list Mária 

bratislavská

Ringo, frisbee, boča, petanque, florbal
– sú športy označované za netradičné. V kalendárnom roku 2010, za-
čali školské športové súťaže v Športovej hale na Pionierskej jedným 
z nich, florbalom.
Ale v hale to 4. a 11. februára 2010 na netradičný šport vôbec nevy-
zeralo. Chlapci vekových kategórií 1.1. 1997 a mladší a 1.1. 1994 a 
mladší, hrali s florbalovou hokejkou a loptičkou bez najmenších ťaž-
kostí a bolo hneď vidieť, kto hráva aj hokej a kto nie. Ani pravidlá 
florbalu im nerobili problémy. V tejto hale štyria hráči na ihrisku plus 
brankár s tvárovou maskou, striedanie hráčov kedykoľvek počas jed-
ného zápasu a bez obmedzenia počtu striedaní. Zvláštnosťou je, že 
brankár v bráne kľačí. Prebytok energie niektorých hráčov nevydržal 
jeden z mantinelov, čo vyvolalo vrásky na tvári správcu haly a vedú-
ceho súťaže Jozefa Mathiasa.

Obvodného kola v kategórii 1997 a mladší sa zúčastnilo 7 družstiev, 
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín (4 a 3 družstvá).
Víťazi skupín hrali o 1. a 2. miesto, druhí v poradí v skupinách o 3. a 
4. miesto.

Výsledky 
Kategória 1997 a mladší
o 3. – 4. miesto Česká – Riazanská  2:1
o 1. – 2. miesto Kalinčiakova – Sibírska 5:0

Celkové poradie
1. miesto ZŠ Kalinčiakova  – postupuje do krajského kola
(hráči: Adam Požgay, Andrej Tkáč, Peter Kollar, Andrej Vadovič, Marek 

Nedas, Jozef Fabian, Lukáš Maroš, Dominik Vitek, Roman Škarmia)

2. miesto ZŠ Sibírska
3. miesto ZŠ Česká
4. miesto ZŠ Riazanská

Víťazi florbalu, kategória 1997 a mladší, športovci zo ZŠ Kalinčiakova

Pokračovanie na strane 6

Florbalový zápas ZŠ s MŠ  Jeséniova – ZŠ s MŠ Sibírska

Foto: V. Reháčková

5. miesto ZŠ Jeséniova 
6. miesto ZŠ Tbiliská 
7. miesto ZŠ Cádrova
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Ringo, frisbee, boča, petanque, florbal
Obvodného kola v kategórii 1994 a mladší sa zúčastnilo 10 družstiev, 
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín (5 + 5). Víťazi skupín hrali o 1. a 
2. miesto, druhí v poradí v skupinách o 3. a 4. miesto.

Výsledky
Kategória 1994 a mladší
o 3. – 4. miesto ZŠ s MŠ Sibírska – ZŠ s MŠ Cádrova         0:1
1 – 2. miesto ZŠ Kalinčiakova – Gymnázium školských bratov  3:1

Celkové poradie 
1. miesto ZŠ Kalinčiakova A – postupuje do krajského kola (hráči: 

Christián Pavlas, Andrej Bednarič, Dominik Javorek, Andrej Roth, Mi-

chal Škoda, Filip Kundárt, Ľubomír Fetkovič, Juraj Jurkovič)

2. miesto Gymnázium školských bratov
3. miesto ZŠ s MŠ Cádrova
4. miesto ZŠ s MŠ Sibírska
5., 6., 7. miesto ZŠ s MŠ Riazanská, ZŠ s MŠ Odborárska, ZŠ s MŠ 
Jeséniova
8. miesto ZŠ Hubeného
9. miesto ZŠ s MŠ Česká
10. miesto ZŠ Kalinčiakova B (mimo súťaže, lebo každá škola môže 
postaviť len jedno družstvo)
Zápasy rozhodovali Miloš Smoleniak, Dušan Noga a Michal Ilčik.
Športové trofeje pre víťazov zabezpečil Miestny úrad Bratislava-Nové 
Mesto.

Valéria Reháčková 

Mezinárodný halový turnaj prípraviek 11-ročných žiakov

ATTRACT KEROBAJ CUP 2010
Dňa 7. 2. 2010 usporiadal Bratislavský futbalový zväz XII. ročník 
medzinárodného halového futbalového turnaja prípraviek (roč. 99
a mladší) ATTRACT KEROBAJ CUP 2010, ktorý sa uskutočnil v Špor-
tovej hale Domu športu, Junácka č. 6 v Bratislave. Záštitu nad tur-
najom prevzal starosta MČ Bratislava-Nové Mesto Ing. Richard Frim-
mel, ktorý sa na ňom aj sponzorsky podieľal. Účastníci turnaja boli 
rozdelení do dvoch skupín.
Skupina A
 1. OBFZ BA-MESTO
 2. KF ŠVS BREZOVÁ POD BRADLOM
 3. OFS VYŠKOV (ČR)
 4. AŠ TRENČÍN
Skupina B
 1. OBFZ BA-VIDIEK
 2. VION ZLATÉ MORAVCE
 3. ETO GYÖR (MR)
 4. SPARTAK TRNAVA
Do semifinále postúpili zo skupín dvojice mužstiev: 
OBFZ BA-MESTO v. s. – ETO GYÖR 3:3 (v riadnom čase a na poku-
tové kopy 6:7)
AS TRENČÍN – SPARTAK TRNAVA 1:2
V zápase o 3. miesto porazilo družstvo OBFZ BA-MESTO AS TREN-
ČÍN 4:0
Vo finále sa stretli SPARTAK TRNAVA s ETO GYÖR s výsledkom 1:1
v riadnom hracom čase a na pokutové kopy 4:3 v prospech víťaza 
celého turnaja tímu SPARTAK TRNAVA. Víťazných chlapcov viedol 
tréner Kamil Majerník (bývalý hráč Malatinského „veľkej Trnavy“ a re-
prezentácie ČSR).
Z jednotlivcov boli vyhodnotení :
– najlepší brankár – David Novák (Trnava)
– najlepší hráč – Daniel Zimonyi (Györ)
– najlepší strelec – Martin Vician (Ba-mesto)
Na turnaji bol osobne prítomný aj starosta MČ BNM Ing. Richard Frim-
mel, ktorý spolu s prezidentom BFZ Anrejom Machovičom dekorovali 
víťazov a odmenili vecnými cenami účastníkov turnaja pred početným 
publikom, hlavne z radov rodinných príslušníkov hráčov.

Milan Služanič

Víťazov medziná-

rodného halového 

turnaja prípraviek 

11-ročných žiakov 

dekoroval starosta 

mestskej časti Bra-

tislava-Nové Mesto 

Ing. Richard Frim-

mel

15:3

Büchermanie kommt
Dňa 4. februára 2010 sa v Základnej škole s materskou školou Za ka-
sárňou uskutočnil projekt Büchermanie kommt. Pripravili ho študenti 
druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Katedry nemeckého 
jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave pod vedením Dr. A. Mikulášovej a Dr. G. Slobodovej. 
 Projekt bol určený žiakom prvého a druhého stupňa ZŠ, ktorí si 
zvolili nemčinu ako prvý cudzí jazyk. Jeho cieľom bola propagácia 
nemeckej literatúry pre deti a mládež, vzbudenie záujmu o čítanie
nemeckých kníh a demonštrácia možností ich priameho využitia
v praxi, resp. priamo na vyučovacej hodine. 
 Počas šiestich vyučovacích hodín pripravili študenti pre žiakov 
množstvo aktivít viažucich sa na konkrétne literárne diela. Aktivity
prebiehali na ôsmich oddelených stanovištiach (Stationenlernen). 
Každé stanovište sa nieslo v inom duchu a prezentovalo iný žáner 
detskej literatúry – komiks, realistická literatúra, rozprávky, detektívky, 
bájky, piesne, fantastická a dobrodružná literatúra. V rámci jednotli-
vých úloh si žiaci precvičili všetky jazykové zručnosti – čítanie a po-
čúvanie s porozumením, písanie a komunikáciu v nemeckom jazyku. 
Úlohy pre žiakov druhého stupňa boli zamerané aj na precvičenie 
niektorých gramatických javov z oblasti morfológie a syntaxe nemec-
kého jazyka.
 Projekt možno charakterizovať čínskym príslovím: Ak mi niečo vy-
svetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím 
– pochopím. Na prvom mieste 
teda stála samostatná aktivita 
a spolupráca žiakov pri riešení 
jednotlivých úloh. Sekundár-
nym cieľom bola podpora ich 
samostatnosti, kreativity, flexi-
bility a motivácie hravými a 
súťaživými prvkami. Zvolený 
postup priniesol radosť z ob-
javovania a poznávania no-
vého nielen žiakom základnej 
školy, ale aj študentom vyso-
kej školy. 

Annamaria Stanková Sústredené tváričky žiakov sú dôkazom, že projekt Bü-

chermanie kommt ich nesmierne zaujal
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Školy sa prezentovali v Poluse
 Zápisu budúcich prváčikov predchádzala 
27. a 28. januára prezentácia novomestských 
základných škôl v priestoroch Polus City 
Centra. Každá z ôsmich škôl sa predstavila 
prostredníctvom výstavných panelov, ako aj 
vystúpeniami svojich žiakov. Tí spievali, tan-
covali, recitovali, v programe sa blysli aj na-
daní hudobníci, nechýbali ani vtipné scénky, 
ukážky z modernej gymnastiky či akrobacie. 
Dovedna vytvorili vyše päťhodinový program, 
ktorý mnohých primäl zastaviť sa a potešiť sa 
pohľadom na šikovnú mlaď. Mnohé nádejné 
talenty objavujú a rozvíjajú obetaví učitelia zá-
kladných škôl.

(ak)

Vystavené panely návštevníkov Polusu zaujali. Prezentáciu škôl odštartovala Základná škola 

na Cádrovej ulici. V jej programe sa predstavila 

aj moderná gymnastka Daniela Steidlová.

V rámci programu Základnej školy na Sibírskej 

ulici sa predstavil aj klub Abadá Capodeira za-

meraný na brazílske bojové umenie, ktorého 

charakteristickou črtou sú tanečné prvky. Klub 

existuje už desať rokov a pred rokom začať pô-

sobiť v škole na Sibírskej. Jeho členmi sú do-

spelí i deti.

Foto: Miloš Novák

Bezmála 1500-krát zasahovali v roku 2009 
inšpektori verejného poriadku proti neporiad-
nikom v Novom Meste. Najviac, až 1300 pre-
vinení, sa týkalo porušenia všeobecne záväz-
ného nariadenia o čistote a poriadku na území 
mestskej časti. „Ani jedno z nich však nebolo 
treba riešiť sankciami – stačil dohovor,“ hovorí 
Ivan Svetlovský, vedúci oddelenia verejného 
poriadku miestneho úradu.
Popri kontrole nariadení – o čistote, zeleni, 
držaní psov a iných – inšpektori mapujú aj 
vraky automobilov bez evidenčného čísla a 
poškodené automobily s evidenčným číslom
odstavené na verejných priestranstvách. Spo-
lupracujú pri tom s mestskou políciou, ale 
vraky áut nahlasujú aj občania. Totiž väčšina 
vrakov či poškodených vozidiel je odstavená 
na parkoviskách alebo odľahlých miestach, 

napríklad pri garážach na Pionierskej ulici. 
Vlani zistili dovedna 59 vrakov. Miestny úrad 
vyzýva majiteľov odstavených vozidiel na ich 
odstránenie. Ak do mesiaca tak neurobia, 
úrad dá vozidlo odstrániť.
Nové Mesto má inšpektorov verejného po-
riadku už od roku 2001. V súčasnosti sú pia-
ti. Okrem stálej kontroly nariadení, v zimnom 
období sledujú zjazdnosť ciest, stav chodní-
kov a nedostatky oznamujú vlastníkom, resp. 
správcom komunikácií, na jar monitorujú vý-
tlky na komunikáciách III. a IV. triedy. Po celý 
rok kontrolujú vyhradené parkoviská, zisťujú, 
či parkoviská nie sú obsadené načierno.
Na zabezpečenie verejného poriadku má No-
vé Mesto vyhradené v tohtoročnom rozpočte 
vyše 104-tisíc eur (3,1 milióna korún).

(ak)

Inšpektori verejného poriadku majú stále robotu 

Tržnica prechádza stále 
zmenami

 Zeleninu, ovocie, kvety, mäso, údeniny, 
potraviny ponúka Tržnica na Trnavskom mý-
te svojim návštevníkom od začiatku svojej 
existencie. Ďalšia ponuka vrátane služieb sa 
však z času na čas mení.
 „Tržnica bola sprístupnená verejnosti za-
čiatkom roku 1984, v čase, kedy súkrom-
né podnikanie bolo v úplných začiatkoch,“ 
spomína riaditeľ EKO – podniku verejno-
prospešných služieb Viliam Žákovič. „Pre-
dávalo sa tu ovocie a zelenina z okolitých 
JRD, sortiment dopĺňali potraviny a mäso-
vé výrobky Jednoty a štátneho podniku
Zdroj, ako aj kvety a hrozno od súkromne
hospodáriacich roľníkov. Rok 1996 priniesol
do nej úplný prevrat – z trhových stolov ubud-
la zelenina, ovocie a kvety a sortiment na-
hradil textil dovážaný najmä z Turecka.“
 Textil má v tržnici svoje domovské právo 
dodnes. A takisto služby, hoci ich skladba 
prechádza neustálymi zmenami. Napríklad 
vlani pribudla zberňa na opravu obuvi, ďal-
šie kamenárstvo, takisto minulý rok sa po is-
tej pauze vrátila predajňa Elektro. Na druhej 
strane od januára chýba brúsenie nožov a 
oprava dáždnikov. Prevádzkovatelia tržnice 
veria, že túto medzeru sa podarí vyplniť. 
Rovnako ako medzeru, ktorú predstavujú
momentálne zavreté priestory po dvoch
kaderníctvach.
 Keď sa aj v Bratislave začali hlásiť o slovo 
veľké obchodné reťazce, objavili sa pochyb-
nosti, či také zariadenie, ako je novomestská 
Tržnica, má v hlavnom meste svoje miesto. 
Skúsenosti z okolitých krajín hovoria, že 
áno. 
 „Za svojej existencie sa Tržnica vo svo-
jom hospodárení iba jedenkrát dostala
do tzv. červených čísiel. Bolo to v roku 2000, 
keď svoju činnosť začali veľké obchodné
reťazce,“ hovorí Viliam Žákovič. „V roku
2001 starosta Richard Frimmel vymenoval
široko zastúpenú pracovnú komisiu z novo-
mestských poslancov, podnikateľov, nájom-
cov Tržnice, pracovníkov miestneho úradu a 
EKO-podniku, ktorá navštívila tržnice v Ma-
ďarsku, Rakúsku a Česku. Z ich skúseností 
navrhla opatrenia na zabezpečenie zisko-
vosti Tržnice, aby na jej prevádzku nedoplá-
cal rozpočet mestskej časti a obyvatelia.“

(ak)

Ponuka kvalitnej 

zeleniny a ovocia 

je bohatá aj v zim-

nom období.

Foto: Miloš Novák
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Nový zákon o sťažnostiach

Právnu poradňu pripravil

Ján Dubravec, hlavný kontrolór MČ BNM.

 V decembri 2009 prijala NR SR zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 
ktorý nahradil doterajší zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení
zákona č.164/2008 Z. z. Nový zákon nadobudol účinnosť dňa 1. februá-
ra 2010.
 Zákon vymedzuje sťažnosť, ako podanie fyzickej alebo právnickej 
osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv, alebo právom chráne-
ných záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou ale-
bo nečinnosťou orgánov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, prípad-
ne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych 
predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti mestskej časti. Každé 
podanie sa posudzuje podľa obsahu, či spĺňa vymedzenie sťažnosti.
Ak ich nespĺňa, tak sa podanie sťažovateľovi nevracia, ale sa mu ozná-
mia dôvody, prečo nie je možné sťažnosť vybaviť. Ak prijatú sťažnosť 
nemôžu orgány mestskej časti vybaviť, pretože nie sú príslušné na vy-
bavenie, postúpia sťažnosť najneskoršie do desiatich pracovných dní 
inému orgánu verejnej správy, ktorý je príslušný sťažnosť vybaviť a zá-
roveň o tom upovedomia sťažovateľa. 
 Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré má charakter do-
pytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom 
jednoznačne vyjadrené akej ochrany, alebo akého svojho práva alebo 
právom chráneného záujmu sa sťažovateľ domáha. Sťažnosťou nie je 
ani podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu orgánu mestskej časti Bra-
tislava-Nové Mesto vydanému v konaní podľa iného právneho predpi-
su, ako je napríklad správne konanie podľa stavebného zákona, zákona
o správe daní a poplatkov  a pod.
 Sťažnosť je možné podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom ale-
bo elektronickou poštou. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, 
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Musí 
byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné proti komu 
smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a 
musí byť sťažovateľom podpísaná. Ústne podaná sťažnosť do záznamu,
telefaxom podaná, alebo podaná elektronickou poštou sa považuje
za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej 
podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.
 Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom 
nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Mestská časť 
Bratislava-Nové Mesto je povinná sťažnosť vybaviť do 60 pracovných 
dní. V prípade ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota 
predĺžená o 30 pracovných dní, o čom bezodkladne písomne, s uve-
dením dôvodu, je oboznámený sťažovateľ.
 Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním 
sťažností, sa nesprístupňujú ani podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slo-
bodnom prístupe k informáciám. Orgán mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažova-
teľa na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce 
alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť bude odložená. 
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej 
prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opod-
statnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvod-
nenie výsledku prešetrenia sťažnosti. Ak je sťažnosť opodstatnená,
v oznámení sťažovateľovi sa uvedie, aké povinnosti boli uložené na od-
stránenie dôvodov sťažnosti mestskej časti. 
 V prípade nespokojnosti sťažovateľa s oznámením o vybavení sťaž-
nosti a jeho opätovným zaslaním sťažnosti v tej istej veci, bez uvedenia 
nových skutočností, ide o opakovanú sťažnosť, ktorú orgán mestskej 
časti Bratislava-Nové Mesto znova posúdi a preverí právnosť vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam a oboznámi s ním 
sťažovateľa. V prípade ďalšieho opakovaného podania sa sťažnosť odlo-
ží. Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú orgán mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto už vybavil, sa neprešetruje a výsledok predchá-
dzajúceho šetrenia sa oznámi sťažovateľovi.
 Za evidenciu sťažnosti na Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto je 
zodpovedný útvar miestneho kontrolóra MČ BNM.

Čo a kde nájdete v Tržnici
 Suterén so samostatnými vstupmi je vyhradený dvom reštau-
ráciám. Je tu:
� reštaurácia Bastión s víkendovými hudobnými legendami
� reštaurácia Las Vegas s herňou a diskotékou

Prízemie:
� predaj čerstvého ovocia a zeleniny na trhových stoloch
� predaj sušeného ovocia
� predaj kvetov, viazanie kytíc a vencov
� predaj čerstv. mäsa, hydiny a mäsových výrobkov a polotovarov
� predaj cukroviniek a darčeková služba
� predaj mlieka a mliekárenských výrobkov
� predaj kravského, ovčieho a kozieho syra, bryndze a výrobkov
 z mlieka zo Zvolenskej Slatiny a Očovej
� predaj chleba, pečiva a pekárskych výrobkov pečených v Tržnici
� predaj medu a včelích produktov
� predaj bylinkových čajov a produktov zdravej výživy
� predaj zákuskov, koláčov a čajového pečiva
� predaj pagáčov a knedlí 
� predaj kúpeľných oblátok 
� predaj čerstvých a sušených húb a hríbov
� predaj zmrzliny 
� predaj kvasenej kapusty a kvasených uhoriek
� predaj kozmetiky
� predaj drogérie
� potreby do kuchyne a domácnosti
� zberňa opráv obuvi
� potrava a doplnky pre domácich miláčikov 
� predaj kamenárskych výrobkov
� predaj elektro súčiastok len na staršie typy elektrospotrebičov
� predaj textilu (spodná bielizeň, koža, kostýmy, kabelky, opasky
 a spoločenské šaty)
� predaj darčekových umeleckých predmetov z kovu a keramiky 
� zberne stávkových spoločností Tipos a Niké
� predaj novín a časopisov
� štyri vinárne – predaj vín od vinárov z Vínnej cesty 

I. poschodie :
� predaj vstavaných skríň
� predaj záhradkárskych potrieb a semien 
� predajňa potrieb pre včelárov, medu a včelích produktov
� krajčírska dielňa, drobné opravy odevov a výmena zipsov 
� oprava obuvi a tašiek   � reštaurácie
� predaj živých a mrazených rýb � predaj šalátov a jedál 
� predaj kovaní a zámkov  � pekáreň

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III

Schránka dôvery a e-mailová adresa
Na budove Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 
III na Vajnorskej ulici 25 je inštalovaná schránka dôvery, ktorá slúži 
občanom už niekoľko rokov. Môžu do nej vložiť nájdené osobné 
doklady a veci občanov, ako aj svoje návrhy a podnety týkajúce 
sa práce polície a v neposlednom rade aj poznatky o trestných či-
noch. V roku 2009 sa takto za pomoci občanov vybavilo napríklad 
40 občianskych preukazov, 22 preukazov zdravotných poisťovní, 
20 iných preukazov (čitateľský, ubytovací, dôchodcovký) a okrem 
iného aj rodný list a cestovné doklady.
 Zriadili sme tiež e-mailovú adresu orpzba3@minv.sk, ktorá slúži 
občanom v záujme bližšieho písomného kontaktu polície s obča-
nom. Na uvedenú adresu sa môžu občania obrátiť s akýmkoľvek 
problémom týkajúcim sa ochrany ich života, zdravia alebo majetku, 
môžu sa informovať o problematike právnej agendy, problematike 
na úseku cestnej premávky, zamestnania sa v policajnom zbore
a pod.
 Schránku dôvery pravidelne otvára príslušník policajného zboru, 
ktorý vhodené písomnosti a predmety postupne spracováva a po-
stupuje na ďalšie vybavenie kompetentným orgánom a inštitúciám. 
E-mailovú adresu pravidelne kontrolujeme a na správy v nej od-
povedáme v najkratšom čase.
 Aj toto sú niektoré formy spolupráce polície s občanom v oblasti 
vzájomnej informovanosti.

(ps)
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Doba praje pripraveným a pracovitým
hovorí ocenená Novomešťanka, podnikateľka Katarína Kullová 

� Ôsmy marcový deň je venovaný Medzinárodné-
mu dňu žien. Ako ho vnímate z pohľadu ženy?
– Tento sviatok v kalendári má svoje miesto, ale pri-
znám sa, že snažím sa nepripomínať si ho v duchu, 
ako bol zaužívaný pred dvadsiatimi rokmi. Vtedy som 
mala pocit, že spôsob jeho osláv ženám skôr ubližuje. 
Na druhej strane si myslím, že pozornosť voči ženám 
by nemala byť záležitosťou iba jedného dňa. Aj inoke-
dy možno byť k žene pozorný, nečakane ju obdarovať 

kvetinkou, pozvať na obed či peknú prechádzku. To sú dôležité malič-
kosti, ktoré môžu byť aj bez sviatkov.
� Počas svojho života ste tento sviatok zažili ako žena, matka dvoch 
detí, profesionálne ako stredoškolská profesorka, podnikateľka,
no nedávno vám pribudla aj rola starej mamy. Ako sa v nej cítite?
– Je to jedno z najlepších období v mojom živote. Vnúčik Miško sa 
narodil dve hodiny pred Štedrým dňom, takže sme mali atypické, ale 
nesmierne krásne Vianoce. Pred jeho príchodom sme mali pocit, že 
je relatívne všetko zabehané, ale to maličké stvorenie nám dokáza-
lo úplne prevrátiť život a už dva mesiace pred jeho narodením sme
s manželom odriekli všetky zahraničné cesty. Byť starým rodičom je ten 
najúžasnejší pocit.
�Sviatok žien je príležitosťou poďakovať im za ich prácu, vyzdvih-
núť ich úspechy. Spolu s manželom ste sa zviditeľnili predovšetkým 
ako úspešní podnikatelia. Najprv vy ste založili firmu Honey Kate, 
neskôr spolu s manželom ste položili základy konzorcia M+K
na výrobu veľkoobjemovej keramiky a firmy Kulla, ktorá zastrešu-
je všetky vaše aktivity. Medzi najvýznamnejšie patrí výstava Flóra 
Bratislava. Čo je v pozadí jej úspechu? 
– Manžel pred revolúciou pracoval v ZARESe na výstavníckom odde-
lení, čo bol dobrý základ. V tom čase bola Flóra financovaná zo strany 
štátu, a to aj domáci a zahraniční vystavovatelia. Po revolúcii sa však 
všetko obrátilo naruby, a nielen vo financovaní. Staré firmy prestali fun-

Náš rozhovor govať, vznikali nové a my sme ich museli presvedčiť, aké dôležité je 
dôstojne a s invenciou prezentovať sa na takomto podujatí. Myslím, 
že sa nám to podarilo, no k úspechu patrí aj odborná úroveň, na ktorú 
veľmi dbáme. 
� Vlani vám starosta Richard Frimmel udelil Verejné uznanie
za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Toto 
ocenenie zohľadňuje nielen vaše podnikateľské úspechy, ale je
aj poďakovaním za to, čo robíte pre občanov. Napríklad členom klu-
bov dôchodcov umožňujete bezplatný vstup na Flóru...
– Ak sa to len trochu dá, snažíme sa sponzorovať ľudí, ktorí to naozaj 
potrebujú. Medzi nich patria dôchodcovia, ale podporujeme aj nie-
ktoré stacionáre, napríklad psychiatrické. V rámci svojich možností sme 
otvorení dobrým nápadom a spolupráci. 
� Mnohí sa sťažujú na dobu, v ktorej žijeme. Ako ju vnímate vy?
– Táto doba praje všetkým pripraveným a ochotným tvrdo pracovať.
V zahraničí aj doma často stretávame našich ľudí, ktorí vyšli takpove-
diac z ničoho, ale dokázali sa vypracovať. Jednoducho, treba chcieť
a vedieť bojovať. Nikto nemôže čakať, že ho niekto bude vodiť za ru-
čičku. S manželom sme vybudovali podnik, ktorý má svoje meno 
doma i v zahraničí. Reprezentujeme Slovensko a neraz zisťujeme, že 
Bratislava a Kulla sa povie jedným dychom. Možno povedať, že na-
priek všetkému, čo sa na tému Slováci a ich obraz v zahraničí hovorí, 
väčšina Slovákov je vnímaná pozitívne. Dobré meno nám robia pra-
covití, húževnatí a vzdelaní ľudia.
� Čo vás – okrem už spomínaného – potešilo v ostatnom čase?
– Teší ma, že ľudia sa stále viac zaujímajú o kvety a estetiku prostredia, 
v ktorom žijú. Dokazujú to aj ich reakcie na závesné nádoby s kveti-
nami, ktoré sme dodali pre bratislavské Nové Mesto či iné mestá. Tieto 
reakcie sú povzbudením pre ďalšie aktivity.
� Vraví sa, že bez práce nie sú koláče, ale treba vedieť aj vypnúť. 
Ako trávite svoj voľný čas?
– S manželom radi cestujeme, milujeme potulky po lesoch, lyžovanie, 
turistiku na všetky spôsoby. Bývame na Kolibe a keďže máme psa,
v parku na Kolibe sme temer denne. Je to naše obľúbené miesto pre-
chádzok. Prechádzame z Koliby na Kačín, do Lamača, z Pezinskej 
Baby na bežkách chodíme smerom na Raču, na Ahoj. Máme radi
kopce, takže Nové Mesto je pre nás ideálnym miestom na bývanie.

Zhovárala sa: Alžbeta Klesnilová

Ak patríte k odberateľom tepla pripojených do sústav CZT spo-
ločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT, a.s.), suma na faktúre 
za teplo bude od januára nižšia.

Spôsobila to skutočnosť, že plyn na výrobu tepla zlacnel. Keďže 
náklady na palivo a energie tvoria cca 65 % celkovej ceny tepla, je 
pokles ich ceny, základným faktorom ovplyvňujúcim celkovú cenu 
tepla. Regulačný úrad, ktorý určuje cenové stropy rozhodol o zní-
žení cien tepla v priemere o cca 4 percentá. Domácnosti tak môžu 
usporiť v roku 2010, za predpokladu rovnakej spotreby tepla, od 20 
do 30 Eur. Informáciu o nových cenách obdržali odberatelia, vaše 
správcovské spoločnosti spolu s prvou januárovou faktúrou. 

Na základe prognóz možno v roku 2010 očakávať stabilizáciu ceny 
zemného plynu a tým aj ceny tepla. Podľa vyjadrení odborníkov 
však ďalšie zlacnenie Slovensko nečaká. 

Snahou BAT, a.s. je poskytovať čo najkvalitnejšie služby svojim od-
berateľom a byť nápomocný pri riešení problémov týkajúcich sa 
kvality dodávok tepla. 
Sme presvedčení, že dodávky tepla zo sústav centralizovaného
zásobovania tepla (CZT) sú efektívne a vysoko komfortné pre všet-
kých odberateľov. Veľké mestá severnej a západnej Európy, kde 
myšlienka CZT vznikla, sú zásobované teplom rovnako. Taktiež
budúci vývoj cien palív podporí veľkých odberateľov zväčšovaním 
cenových rozdielov oproti malým odberateľom. O budúcnosti CZT 
v Bratislave svedčí aj veľa novovybudovaných moderných byto-
vých, polyfunkčných, administratívnych a obchodných objektov 
pripojených na CZT.

Výhody systému centrálneho zásobovania teplom naplno pochopili 
aj viaceré samosprávy. To dáva veľmi významný signál aj pre bu-
dúcich investorov.
Odberatelia tepla môžu usporiť v roku 2010 nielen v súvislosti
so znížením ceny tepla, ale ešte viac, v prípade ak:
- znížia tepelné straty zateplením objektov a výmenou okien,
- zrealizujú hydraulické vyregulovanie,
- nebudú uzatvárať termostatické ventily, ale len nastavovať
 do úspornejšej polohy, 
- radiátory nebudú zakrývať záclonami a nábytkom, 
- budú vetrať krátko a intenzívne,
- budú používať úsporné výtokové zmiešavacie armatúry a pod.
 Porovnanie cien tepla v roku 2009 a 2010 v EUR bez DPH

            
Cena za kW regulačného príkonu na rok 2010 bola stanovená
vo výške 146,8572 EUR bez DPH.

Bratislavská teplárenská znižuje ceny tepla 

kontakt: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 812 22 Bratislava, tel. č.: 02/57 37 21 11, www.batas.sk
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Inzercia
� Tepujem koberce, sedačky, postele.
 Tel. číslo: 0903 195 861, 02/4425 9038

� Vodoinštalatérske práce, oprava, montáž.
 Tel. číslo: 0904 572 977

� Poskytujeme INTERNET od 10 eur pre seniorov, študentov, do-
 mácnosti, firmy a kancelárie.
 Tel. číslo: 0948 040 667, 02/3301 4837

� Opravíme vaše TV, LCD, CD, DVD, video, kameru, PC, projektor. 
 Tel. číslo: 0948 040 667, 02/3301 4837

� Ošetrenie a rehabilitácia pacientov doma. www.harris.sk.

Vydáva Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Adresa: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, referát školstva, 
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Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Prehľad podujatí na mesiac marec 2010

30. 3. – 17. 4.  
DUK predstavuje: Miroslav Bárdi  2004 – 2009  

Návštevný čas výstav: pondelok – piatok od 14.00 h do 18.00 h; 
sobota – nedeľa v rámci podujatí

Výmenné stretnutia zberateľov (VSZ)
 6. 3. 8.00 h – 15.00 h
   Medzinárodné VSZ telefónnych kariet, vyznamenaní, me-
   dailí, odznakov, bankoviek, mincí, filatelie, kníh, gramo-
   platní, plagátov, starých pohľadníc
27. 3. 8.00 h – 12.00 h
   VSZ elektro, domácich, foto a rybárskych potrieb a mode-
   lov železničných, automobilových, lodných a leteckých

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

1 hodinu pred podujatím v SK BNM, Vajnorská 21, tel.: 02/4437 3771

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

  6. – 7. 3. 9.00 h – 16.00 h
    Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov                                                                     
10. 3.  16.30 h Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine                                                  
17. 3.  16.30 h O deviatich mesiačikoch – organizované predsta-
    venie pre deti ZŠ v rámci výchovy k rodičovstvu
20. 3.  15.30 h Farbičková princezná – rozprávka plná farbičiek, 
    pesničiek a dobrej nálady; účinkuje divadlo Žiha-
    dlo; súťaž Super divák 
23. 3.  10.00 h Zajačik BECEPÁČIK – divadelné predstavenie
    pre MŠ na Revíne
24. 3.  16.30 h   Klub Venuša – stretnutie Ligy proti rakovine
27. 3.  16.00 h  Stretnutie s Elou a Hopom v predstavení PASKU-
    DÁRIUM – divadelná rozprávka o neposlušných 
    deťoch, ktoré sa napokon polepšia; súťaž Super
    divák

 1. 3. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
    nových záujemcov – vstup voľný
 3. 3. 17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových 
    dokumentov a beseda
  4. 3. 16.00 h Klub Patchwork
  4. 3.   16.00 h    Klub priateľov opery
  6. 3.  17.00 h   Dámsky čaj o piatej s HS SKAN – tradičné taneč-
    né podujatie venované všetkým ženám k MDŽ
    v príjemnom prostredí pri sviečkach so žrebova-
    ním vstupeniek; účasť pánov vítaná
 8. 3.  18.00 h   Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
    nových záujemcov – vstup voľný
10. 3.  14.00 h  Poslovia jari – tvorivé dielne pre deti ŠD pri ZŠ
    v MČ BNM
10. 3.  17.30 h  Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových 
    dokumentov a beseda
11. 3.  17.30 h   Na všetko je liek – zdravý životný štýl, alternatívny 
    spôsob liečby
13. 3.  17.00 h   Za dychovkou na Vajnorskú s DH 11 Z IVANKY 
    – tanečná zábava pre všetkých, ktorí majú radi 
    dobrú dychovku. Žrebovanie vstupeniek o voľné 
    vstupenky na naše kultúrne podujatia
15. 3.  18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
    nových záujemcov – vstup voľný
17. 3.  17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových 
    dokumentov a beseda
20. 3.  10.00 h Na všetko je liek – zdravý životný štýl, alternatívny 
    spôsob liečby
20. 3. 17.00 h Čaj o piatej s HS BLUE STARS – dobrá hudba, 
    tanec, zábava, žrebovanie vstupeniek – skrátka,
    to je u nás dobré – príďte
22. 3. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
    nových záujemcov – vstup voľný
23. 3.  17.00 h Bratislavský včelársky spolok – pravidelné stret-
    nutie členov a záujemcov o poradenské služby 
24. 3. 10.00 h Slávnostné uvítanie novorodencov z MČ BNM 
    – pre pozvaných
24. 3. 14.00 h Takto sme jar a leto privolávali – tradičné jarné 
    zvykoslovné podujatie s deťmi ŠD pri ZŠ v MČ BNM 
    na Kuchajde; v programe účinkuje FS Dolina 
24. 3.  15.00 h Životné jubileá – slávnostný program pre jubilan-
    tov – pre pozvaných
24. 3. 17.30 h Klub Cesta za poznaním – premietanie filmových 
    dokumentov a beseda
25. 3. 8.30, 9.45, 11.00 h
    W. A. MOZART deťom – výchovný koncert pre žia-
    kov I. stupňa ZŠ
25. 3.  19.00 h  Koncert NADI URBÁNKOVEJ a skupiny BOKO-
    MARA v rámci 9. ročníka Folk country sála alebo 
    koncerty na vaše želanie 
26. 3.  14.00 h Informačné centrum zdravia
26. 3. 19.00 h Drevnotepy – Žiarislav Švicky – obrazový kon-
    cert s prírodnými akustickými nástrojmi
27. 3. 17.00 h Čaj o piatej s HS COLOR – posledné marcové 
    tanečné podujatie so žrebovaním vstupeniek o za-
    ujímavé ceny a v príjemnom prostredí
29. 3. 18.00 h Sahadža joga – klubové stretnutie pre stálych aj 
    nových záujemcov – vstup voľný 
Výstavy 

23. 2. – 13. 3. DUK predstavuje: Viola Tužinská, Spomienky 
    na Írsko
16. – 23. 3.  EURÓPA V ŠKOLE – výstava najlepších výtvar-
    ných prác z rovnomennej súťaže žiakov ZŠ v MČ 
    BNM 
    Vernisáž: 16. 3. 2010 o 14.00 h
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