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V  snahe  priblížiť  občanom 
čo  najviac  činnosť  volených 
orgánov  uskutočnila mestská 
časť  Bratislava-Staré  Mes-
to  prvýkrát  skúšobne  priamy 
prenos z rokovania miestnych 
poslancov  na  svojej  stránke 
www.staremesto.sk.  Viace-
ré  telefonáty naznačili,  že ho 
8.  decembra  nemohol  sledo-
vať  každý.  Dôvodov  mohlo 
byť viac.
Ako  vysvetlil  zástupca  spo-

ločnosti InfoNET tv, ktorá pre-
nos  zabezpečovala,  sú  mož-
né  dva  dôvody,  ktoré  tomu 
zabránili.  „Veľmi  zjednoduše-
ne – problém môže byť v nas-
tavení  firewallu  a  proxyserve-
ra v uzavretých internetových 
sieťach,“  povedal.  Každý  po-
čítač  má  totiž  svoju  ochranu, 
tzv. firewall, a podľa toho, ako 
je  nastavená,  môže  prijíma-
nie živého vysielania nepovo-
liť. Pokiaľ sú počítače pripoje-
né za proxyserverom, musí sa 
v ňom povoliť port, na ktorom 
sa prenos vysiela.
Dôležitá je aj rýchlosť pripo-

jenia  k  internetu  a  verzia we-
bového  prehliadača.  Okrem 
toho niektoré  spoločnosti ma-
jú  technicky znemožnené sle-
dovanie  „live  streamu“,  aby 
sa  ich  zamestnanci  nerozp-
tyľovali.  Chránia  sa  aj  rôzny-
mi  bezpečnostnými  nastave-
niami.
Isté  je, že vo viacerých do-

mácnostiach  nemali  problém 
so  sledovaním  rokovania  sta-
romestského  zastupiteľstva. 
Dôkazom je aj reakcia na dis-
kusiu poslancov o zákaze jaz-
dy na bicykloch v historickom 
jadre Bratislavy. „V Žiline som 
po pešej zóne musel  tlačiť bi-
cykel ako chlapec už pred 40 
rokmi.    Neviem,  prečo  s  tým 
je problém v Bratislave,“ napí-
sal  vo  svojej  e-mailovej  sprá-
ve ešte počas rokovania.
Záznam z rokovania  zastu-

piteľstva  8.  12.  bude  na  sta-
romestskej  webovej  stránke 
www.staremesto.sk.

Premiéra 
priameho 
prenosu
na webe

Rozpočet na rok 2010
Zastupiteľstvo mestskej časti (MČ) Bratislava-Sta-

ré Mesto schválilo 8. decembra rozpočet MČ na rok 
2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012. Za rozpočet 
hlasovalo 27 poslancov, proti boli šiesti poslanci 
Smeru.

Vianočné trhy na zimnej promenáde na Hviezdoslavovom námestí sa chýlia ku koncu. Posled-
ný predajný deň stánkov s remeselnými výrobkami bude 23. decembra, záverečná je o 17.00. 
Pred Silvestrom dá samospráva stánky rozobrať a uskladniť. Ostanú však stánky s občerstvením. 
Tie budú k dispozícii tým, ktorí sa do centra Bratislavy prídu 31. decembra rozlúčiť so starým ro-
kom a privítať rok 2010. Posledné predvianočné chvíle z pódia na Hviezdoslavovom námestí sprí-
jemní od 14.00 Spojár, čo je jedna z najstarších dychoviek na Slovensku. Po hodine ju vystrieda 
Ľudová hudba Miroslava Dudíka, ktorá ponúkne vianočné melódie. V pondelok 4. januára 2010 
sa z námestia odvezú aj zvyšné stánky a pergola. Po Troch kráľoch bude spred historickej budo-
vy SND odstránený aj betlehem a vianočný strom.

Rozpočet  ráta  s  celkový-
mi príjmami 20,895 mil. EUR 
(629,5  mil.  Sk),  pričom  ten-
to  rok  to  bolo  19,7 mil.  EUR 
(593  mil.  Sk).  Najvýznam-
nejšiu  príjmovú  časť  rozpoč-
tu  MČ  tvorí  príjem  z  podielu 
na dani  z  príjmov  fyzických 
osôb  a  podiel  na  dani  z  neh-
nuteľností.
Celkové  výdavky  rozpoč-

tu  sú  vyše  24,6  mil.  EUR 
(742  mil.  Sk).  Tento  rok  to 
bolo  vyše  23  mil.  EUR  (tak-
mer  697  mil.  Sk).  Najvyš-
ší  objem  výdavkov  je  vyčle-
nený  na vzdelávanie,  teda 
na činnosť  základných  a  ma-

terských  škôl  a  školských  za-
riadení. Druhou najvyššou vý-
davkovou položkou je činnosť 
verejnej správy.
Ďalšími  daňovými  príjma-

mi  sú  príjmy  z miestnych  da-
ní,  kde  najvyšší  objem  pred-
stavuje daň za užívanie verej-
ného  priestranstva.  Ide  však 
o neisté,  rizikové  príjmy,  rov-
nako  ako  je  to  pri  príjmoch 
z podnikania a vlastníctva ma-
jetku.
Schválený  rozpočet  mest-

skej  časti  v  príjmovej  i  vý-
davkovej  časti  reš pektuje  sú-
časný  ekonomický  vývoj  a 
je  zo stavený  ako  schodko-

vý  (-3,734  mil.  EUR,  t. j. 
-112,5  mil.  Sk).  V  zmysle  no-
vely  zákona  č.  583/2004  Z.z. 
o  roz počtových  pravidlách 
územ  nej  samosprávy  účinnej 
od marca  t. r.,  ktorá  prechod-
ne do 31. decembra 2010 zru-
šila  povinnosť  zostaviť  vyrov-
naný  bežný  rozpočet,  môžu 
byť bežné výdavky financova-
né  z  mimorozpočtových  fon-
dov alebo z prebytku kapitálo-
vého rozpočtu. MČ Bratislava-
Staré Mesto  tak vykryje scho-
dok v plnej výške príjmami z fi-
nančných operácií.
Predpokladané  roz počty 

na rok  2011  a  2012  majú 
orientačný, výhľadový charak-
ter,  nie  sú  záväzné  a  budú 
spres ňované  v  návrhoch  roz-
počtov  v  aktuálnych  rokoch. 
Tieto rozpočty sú tvorené ako 
vyrovnané.

Keď som pred tromi rokmi 
získal vašu dôveru a stal sa 
staromestským starostom, zá-
nik projektu Dvanásť mesia-
čikov či Prešporských novín 
som považoval za čosi priro-
dzené. Ich cieľom totiž bolo 
oslavovať starostu, prezento-
vať jeho kvality a vyzdvihovať 
jeho osobné zásluhy.

Už vtedy som však najprv 
nejasne, no časom stále ná-
stojčivejšie pociťoval potrebu 
informačného kanála, ktorý 
by vám – obyvateľom Staré-
ho Mesta poskytoval aktuálne 
správy o dianí v našej mest-
skej časti. Na webovej strán-
ke www.staremesto.sk sú sí-
ce zverejňované, ale nie všet-
ci internet používajú. Bolo tre-
ba hľadať aj inú cestu.

Mnohí Staromešťania do-
siaľ stotožňujú Prešporský 
kuriér či Bratislavské noviny 
s mestskou časťou. Skutoč-
nosť je však taká, že mestská 
časť ich nevydáva. Som týmto 
súkromným periodikám vďač-
ný za sprostredkovanie infor-
mácií o Starom Meste. Chýba-
júci spravodaj vydávaný mest-
skou časťou však nemôžu na-
hradiť. Preto som sa rozhodol 
poskytovať vám informácie 
z prvej ruky, a to formou me-
sačníka s názvom Staromest-
ský spravodaj. Jeho prvé vy-
danie ste práve dostali. Bu-
dú v ňom správy o rozhod-
nutiach miestneho zastupi-
teľstva, o činnosti miestneho 
úradu a službách, ktoré vám 
poskytuje.

Verím, že návrat tlačené-
ho slova do vašich domácnos-
tí budete vnímať ako podanie 
ruky k lepšej vzájomnej infor-
movanosti. Úlohou staromest-
ského mesačníka je pomá-
hať vám i mne pri spoločnom 
spravovaní vecí verejných. 
Verím, že sa nám to podarí.
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O Pisztoryho paláci
ešte nie je rozhodnuté

V súvislosti s rekonštrukciou Pisztoryho paláca na 
Štefánikovej ulici (bývalé Múzeum V. I. Lenina) č. 25 
miestne zastupiteľstvo ešte nepovedalo posledné 
slovo. Mohlo by padnúť vo februári 2010.

Možnosti  sú  tri:  Po  prvé  - 
opraviť  aspoň  nevyhnutné 
chyby,  napr.  zatekanie  stre-
chy, aby dlhé roky uzatvorená 
budova  ešte  viac  nechátrala. 
Po druhé – nerobiť nič, keďže 
na  totálnu  rekonštrukciu mes-
tská  časť  Bratislava-Mesto 
peniaze nenájde. A po tretie – 
pustiť sa do postupnej obnovy.
Práve  poslednú  alternatí-

vu  rozoberali  miestni  poslan-
ci  na zasadaní  8.  decembra. 
Podľa  predbežného  odhadu 
by  stála  revitalizácia  dvojkríd-

lového  pamiatkovo  chránené-
ho objektu okolo 960 000 EUR 
(29 mil. Sk). Uskutočniť by sa 
mala v  troch etapách. Najprv 
by  sa  dali  do  poriadku  toale-
ty,  ktoré  sú  teraz  v  katastro-
fálnom stave, ďalej elektrické 
rozvody,  aby  vyhovovali  sú-
časným  i  pripravovaným  nor-
mám. Opraviť  treba  zatekajú-
cu  strechu  a  sprevádzkovať 
kúrenie  v  ľavom  trakte,  ktorý 
by sa dal komerčne využiť.
V  druhej  etape  by  sa  zre-

konštruovalo vykurovanie dru-
hej  časti  paláca  vrátane  ko-
tolne,  repasovali  by  sa  okná 
a opravili vnútorné omietky.

Napokon by sa bývalá kino-
sála vo vlhkom suteréne zme-
nila na divadelnú sálu vrátane 
zázemia a v celom objekte by 
sa inštalovala klimatizácia.
Zazneli  úvahy  aj  o  mož-

nom  výťahu  na  fasáde  bu-
dovy  obrátenej  do  dvora.  Vý-
ťah  by  vyviezol  návštevní-
kov  do  nad zem ného  podla-
žia,  ktoré by mohlo byť využí-
vané na    slávnost né udalosti 
a obra dy, napríklad sobáše.
Zachovala  sa  tu  nádher-

ná sála s kazetovým stropom, 
ktorá je vhodná napr. aj na ta-
nečné  podujatia.  Časť  pries-
torov sa plánuje využiť na po-
hybové aktivity, časť na kavia-
renské účely.

Snúbenci, ktorí sa 
v roku 2010 rozhodnú 
zosobášiť v Starom Mes-
te, môžu za obrad zapla-
tiť viac ako doteraz.

Niektoré
sobáše budú
drahšie

Nové  platany  majú  ob-
vod  kmeňa  50-60  cm  a  do-
sahujú  až  trojmetrovú  výšku. 
Mestská  časť  Bratislava-Sta-
ré Mesto  ich  v  rámci  náhrad-
nej  výsadby  umiestňuje  pop-
ri  múriku  vybudovanom  Slo-
venským  vodohospodárskym 
podnikom  v  úseku  od  objek-
tu  propelera  po  Nový  most. 
V poslednej  etape  úpravy 
nábrežia  sa  medzi  mostami 
na území Starého Mesta stro-

moradie kompletne obnoví.
Začalo  sa  aj  s  plá novanou 

re vitalizáciou  parku  pri  bu do -
ve Osob ného prí stavu na  Va-
jan  ského  ná bre ží.  V sú-
čas  nos  ti  sa  v  ňom  buduje 
zavlažo vací systém, následne 
sa upra via chodníky. Na zele-
ných plochách pribudnú nové 
stromy a  vymenia  sa dreviny 
s  nevyhovujúcim  zdravotným 
stavom.

Dunajské nábrežie týždeň pred Vianocami.

Pomník  československej 
štátnosti  bol  odhalený  v  ro-
ku 1988 pri príležitosti 70. vý-
ročia vzniku ČSR. Po  takmer 
20  rokoch,  v  máji  2009  z  je-
ho  podstavca  sňali  kolosál-
nu  sochu  leva  so  znakom  re-
publiky,  aby  sa  stala  súčas-
ťou  rehabilitovaného  pomní-
ka  generála  M.  R.  Štefánika 
umiestneného  na  dunajskom 
nábreží  –  pred  novou  budo-
vou  SND.  Z  nehnuteľnej  ná-
rodnej  kultúrnej  pamiatky  za-
písanej  v  Ústrednom  zozna-
me  pamiatkového  fondu  SR 
ostal  pred  budovou  múzea 
iba prázdny pylón a pamätná 
tabuľa.
Pamiatkový úrad SR súhla-

sil  s  trvalým  premiestnením 
plastiky  leva  z  autorskej  diel-
ne sochára Bohuslava Kafku. 
Stanovil  však  podmienku,  že 
najneskôr  do  troch  rokov  sa 
pomník  na  Vajanského  náb-
reží definitívne upraví, pričom 
bude  „vyriešenie  jeho  nové-
ho výrazu v súlade s  jeho vý-
znamnom a  jeho  pamiatkový-
mi hodnotami“. 

Práve  o  to  išlo  skupine 
15 staromestských poslancov 
na  čele  so  starostom  Andre-
jom  Petrekom.  Navrhli,  aby 
jestvujúci  pylón  bol  odstráne-
ný a na jeho mieste osadená 
socha  prvého  českosloven-
ského prezidenta T. G. Masa-
ryka, ktorej autorom je slávny 
pražský  sochár  Ladislav  Ša-
loun.
Odliatok  bronzovej  sochy, 

ktorá  je  v  depozite  Múzea 
mesta Bratislavy, by podľa od-
hadu mohol stáť 15 000 EUR 
(450 000 Sk). Očakáva sa, že 
náklady pokryjú dary občanov, 
združení,  spoločností  a  ďal-
ších subjektov. Pylón po levo-
vi  dá  odstrániť mestská  časť, 
ktorá  na  to  vyčlenila  6  000 
EUR (180 000 Sk).
Ma sa ry ko va  so cha  je 

v mier  ne nadživotnej veľ kosti, 
meria  okolo  2  m,  podstavec 
pod ňou dosiahne ma ximálne 
trojmetrovú  výšku.  Okolie, 
t.  j.  schody  vedúce  na  zvý-
šené  plateau,  pamätná  tabu-
ľa a nádr že na zeleň by mali 
ostať v pôvodnom stave.

 A  to  v  prípade,  že  sa  roz-
hodnú  tento  akt  uskutočniť 
mimo  Zichyho  paláca,  Staro-
mestskej  siene  a matriky,  čo 
sú  tzv. určené sobášne mies-
ta  v  Starom Meste. Ak  si  vy-
berú  napr.  Mirbachov  palác, 
Zrkadlovú  sieň  Primaciálne-
ho  paláca,    súkromnú  záhra-
du  či  iný  priestor,  za  služby 
spojené  s  výkonom  sobášne-
ho obradu  zaplatia  200 EUR 
(6025,20  Sk)  namiesto  dote-
rajších 165,96 EUR (5000 Sk).
Rovnakú sumu uhradia aj tí, 

čo sa rozhodnú zosobášiť mi-
mo  určených  sobášnych  dní. 
V Starom Meste sa v r. 2010 
neplánujú  sobáše  na  sobo-
tu 2. 1., 3. 4, 1. 5., 8. 5., 3. 7, 
31. 7, 4. 9., 30. 10. a 25. 12. 
Ak by si niekto   vybral práve 
niektorý  zo  spomínaných  dá-
tumov,  bude  mu  vyhovené, 
musí  však  rátať  so  zvýšený-
mi nákladmi.
Ak  ani  jeden  zo  snúben-

cov  nemá  trvalý  pobyt  v  Sta-
rom  Meste  a  majú  v  úmys-
le  uzavrieť  manželstvo  v  so-
bášnej sieni v Zichyho paláci, 
zaplatia  za  poskytnuté  služ-
by  spojené  s  vykonaním  ob-
radu 200 EUR namiesto dote-
rajších 50 EUR (1506,30 Sk).

Na nábrežie sa vracajú stromy

Pred múzeom
nebude nový pomník

Zámer dotvoriť Pomník československej štátnos-
ti na Vajanského nábreží pred budovou Slovenské-
ho národného múzea schválili staromestskí poslanci 
8. decembra. Nejde teda o vybudovanie nového pa-
mätníka, ako poslaneckú iniciatívu vnímajú viacerí 
jednotlivci a štyri občianske organizácie.

Dotácie pre školy
NR SR t.r. schválila novelu zákona o financova-

ní škôl a školských zariadení. Zákon č. 179/2009 Z.z. 
stanovil obciam povinnosť určiť všeobecne záväz-
ným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka v príslušnom kalendárnom roku.

Na  základe  toho  staromestskí  poslanci  schválili  poč-
núc 1. januárom 2010 výšku mesačnej dotácie v mater-
ských školách, základných školách a jedálňach MŠ a ZŠ 
takto:
- na dieťa v materskej škole  113 EUR
- na žiaka v školskom klube    29 EUR
- na stravu dieťaťa v MŠ      22 EUR
- na stravníka v školskej jedálni    11 EUR

Príspevok poukázaný rodičmi detí sa použije rovnako 
ako doteraz, t. j. 50 % na prevádzku školy a 50 % na vý-
chovno-vyučovací proces. Rodičia okrem toho hradia aj 
stravu svojho dieťaťa.

Na nábrežnej promenáde sa v uplynulých dňoch vysá-
dzali mladé platany. Nahradia stromoradie tvorené javormi 
a platanmi, ktoré v posledných rokoch chradlo, pričom via-
ceré stromy bolo nevyhnutné odstrániť pre zlý zdravotný 
stav. Dôvodom na ich vyrúbanie bolo aj budovanie protipo-
vodňovej ochrany medzi Starým a Novým mostom.
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Staré Mesto podalo žalobu
na spoločnosť BPS Park

Mestská časť Bratislava-Staré Mes-
to podala 8. decembra na Okresný 
súd Bratislava I žalobu na parkovaciu 
spoločnosť BPS Park, a. s. Jej cie-
ľom je dosiahnuť vypratanie prenaja-
tých častí ciest III. a IV. triedy v sprá-
ve mestskej časti, ktoré BPS Park 
motoristom ponúka za poplatok. Sú-
časne žiada odstrániť z ulíc doprav-
né značenie a z parkovacích boxov 
blokovacie stĺpiky.

Pre  tento  krok  sa  mes-
tská  časť  rozhodla  po  ne-
úspešných pokusoch o do-
hodu s BPS Park.

Od  začiatku  roku  2009 
starosta  Andrej  Petrek  vy-
víjal enormné úsilie o zme-
nu  nájomnej  zmluvy,  kto-
rú  ešte  v  roku  2005  pod-
písal  na  20  rokov  jeho 
predchodca  Peter  Čiernik. 
„Chceli  sme  zmeniť  režim 
v  parkovacej  zóne  prija-
tím všeobecne záväzného 
nariadenia  a    dokumentu 
s  názvom Parkovacia  poli-
tika mestskej časti Bratisla-
va-Staré  Mesto.  Ukázalo 
sa  to  byť  neúčinné.  Pred-
ložili sme BPS Park návrh 
dodatku  k  nájomnej  zmlu-
ve. Neprijala ho. Som pre-
svedčený,  že  sme  vyčer-
pali  všetky  možnosti,  pre-
to sme sa obrátili  na súd,“ 
zhrnul starosta Petrek.

vej  polovici  dňa  by  na  ko-
munikáciách stáli autá ľudí 
prevažne  dochádzajúcich 
do  Starého  Mesta  kvô-
li  zamestnaniu,  štúdiu,  ob-
chodom,  službám  a  pod., 
v  druhej  polovici  dňa  a  v 
no ci by ich využívali domá-
ci (rezidenti). Na toto rieše-
nie  však  parkovacia  spo-
ločnosť odmietla pristúpiť.

Nechcené
 stĺpiky

Blokovanie
miest

1. Spoločnosť BPS Park je povinná do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
rozsudku odovzdať MČ časti komunikácií III. a IV. triedy, t. j. všetky parkova-
cie miesta v zóne.

2. Odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku je BPS Park povinná zdr-
žať sa užívania všetkých parkovacích miest v súčasnej parkovacej zóne, t. j. 
nebude na nich poskytovať parkovacie služby za finančnú úhradu, nebu-
de umiestňovať na komunikáciách vodorovné a zvislé dopravné značenie 
ani blokovacie zariadenia, upratovať parkovacie boxy a vykonávať ich ďalšiu 
údržbu.

3. Do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku odstráni BPS 
Park na vlastné náklady zvislé dopravné značky s dodatkovou tabuľou 
informujúcou o povinnosti finančnej úhrady za parkovanie a ďalej dopravné 
zariadenia - najmä stĺpiky, rampy, závory, dočasné búdky a iné technické za-
riadenia.

Napätú  situáciu  v  par-
kovaní,  ktorá  čoraz  viac 
strpčuje  život  predovšet-
kým  Staromešťanom  bý-
vajúcim v zóne s regulova-
ným  a  spoplatneným  stá-
tím,  by  zmiernil  postupný 
zánik  dlhodobého  prena-
jímania  parkovacích  bo-
xov  a  okamžité  odstrá-
nenie  blokovacích  zaria-
dení  -  stĺpikov.  Práve  to 
mestská  časť  navrhova-
la  v  snahe  zvýšiť  využi-
teľnosť  boxov.  Kým  v  pr-

Modrá
a biela

Odtiahnuté autá skončia v Petržalke

Ako  už  informovali  via-
ceré médiá, mestská časť 
sa pripravuje  v  roku 2010 
vyhlásiť  tri  nové  parkova-
cie  zóny.  Vodorovné  do-
pravné  značenie  farebne 
jednoznačne odlíši priestor 
vymedzený pre rezidentov 
(obyvateľov  mestskej  čas-
ti)  a  pre  návštevníkov  zó-
ny  (tzv.  modrá  a  biela  zó-
na). „Vo svojom volebnom 
programe som vyhlásil, že 
Staromešťania  nesmú  tr-
pieť  tým,  že bývajú  v  cen-
tre Bratislavy. Ak majú oby-
vatelia  16  mestských  čas-
tí  možnosť  za par ko vať 
pri svo jich  domoch,  ale-
bo  as poň  v  ich  blízkos-
ti, nema la by byť upieraná 
ani Sta romešťanom,“ uvie-
dol starosta Petrek.
V  prípade,  že  súd  roz-

hodne  v  prospech  mest-
skej časti, rovnaký spôsob 
parkovania  bude  uplatne-
ný  aj  v  zóne  v  súčasnos-
ti  ovládanej  spoločnosťou 
BPS Park.

Čo chce Staré Mesto žalobou dosiahnuť?

To  však  nie  je  jediná  no-
vinka  v  súvislosti  s  odstra-
ňovaním  vozidiel  tvoriacich 
prekážku  v    cestnej  premáv-
ke  v  Bratislave-Starom  Mes-
te.  Výkon  odťahovej  služby 
od 1. 11. t.r. prešiel zo spoloč-
nosti Aster na spoločnosť Car 
Towing,  a.s.  Stalo  sa  tak  na 
základe  predaja  časti  spoloč-
nosti Aster, ktorej predmetom 
činnosti  bol  výkon  odťahovej 
služby.  Jej  právnym  nástup-
com sa stala v zmysle § 477 
Obchodného  zákonníka  a.s. 
Car Towing.

MČ  Bratislava-Staré  Mes-
to  v  súvislosti  s  týmito  zme-
nami  požiadala  zástupcov 
nástupníckej  odťahovej  služ-
by  o  úpravu  niektorých  vzá-
jomných  práv  a  povinností 
formou  dodatku  k  pôvodnej 
zmluve. Obe strany sa dohod-
li, že jeho platnosť bude aktu-
álna k 1. januáru 2010, pričom 
výška  nákladov  na  od tiah nu-
tie vozidla ostáva nezmenená 
- 93 EUR.

Od  tohto  dátumu  bude  od-
stránenie  vozidiel  tvoria-
cich  pre kážku  v  cestnej  pre-

mávke  realizovať  na  náklady 
prevádz kovateľa  motorového 
vozidla  správca  cesty  - mest-
ská  časť  Bratislava-Staré 
Mes to. Starosta Starého Mes-
ta  vydal  poverenie  príslušní-
kom  Mestskej  polície  hlavné-
ho  mesta  SR  Bratislavy,  kto-
ré im umožňuje výkon rozhod-
nutia.
Keďže  MČ  ne disponuje 

tech nickými prostriedkami po-
trebnými na plnenie svojej po-
vinnosti vyplývajúcej jej zo zá-
kona  č.  8/2009  Z.z.  o  pre-
mávke  na  pozemných  komu-
nikáciách v zne ní ne skor ších 
predpisov  -  §  43,  technickú 
časť odstránenia vo zidla z ko-
munikácie  a  jeho  ulo ženie 
na spô sobilú odstavnú plochu 
zve rila na zmluvnom základe 
spoločnosti Car Towing, a.s.

Od 1. januára 2010 vodiči áut odtiahnutých z miest-
nych komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto nebudú musieť merať cestu až 
do Čierneho lesa v Podunajských Biskupiciach. Svo-
je vozidlá nájdu odstavené na ohradenom parkovis-
ku na Macharovej ulici v Petržalke.
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Rozpočet MČ Bratislava-Staré Mesto

2009 2010
mil. EUR mil. Sk mil. EUR mil. Sk

príjmy celkom 19,677 592,789 20,895 629,483

výdavky celkom -23,120 -696,513 -24,629 -741,973

finančné operácie 3,443 103,724 3,734 112,490

hospodárenie MČ 0,000 0,000 0,000 0,000

Rozpočet na rok 2010: 
Rozpočet na rok 2010 s celkovými príjmami 

20,895 mil. EUR (629,5 mil. Sk) a celkovými vý-

davkami vyše 24,6 mil. EUR (742 mil. Sk) schvá-

lilo zastupiteľstvo mestskej časti (MČ) Bratisla-

va-Staré Mesto 8. decembra. Poslanci schválili 

aj rozpočtový výhľad na roky 2011 a 2012.

Schválený  rozpočet  v  príj-
movej  i  výdavkovej  časti  re-
špektuje  súčasný  ekonomic-
ký  vývoj  a  je  zostavený  ako 
schodkový  (-3,734  mil.  EUR, 
t. j. -112,5 mil. Sk).

V  zmysle  novely  zákona 
o  rozpočtových  pravidlách 
územnej  samosprávy,  kto-
rá  prechodne  do  31.  decem-
bra 2010 zrušila povinnosť zo-
staviť vyrovnaný bežný rozpo-
čet, môžu byť bežné výdavky 
financované z mimorozpočto-
vých  fondov  alebo  z  prebyt-
ku kapitálového rozpočtu. MČ 
Bratislava-Staré Mesto tak vy-
kryje  schodok  v  plnej  výške 
príjmami  z  finančných  operá-
cií.

Bežné
a kapitálové
príjmy
Najvýznamnejšiu  príjmo-

vú časť rozpočtu MČ tvorí prí-
jem  z  podielu  na  dani  z  príj-
mov  fyzických osôb (53,7 %) 
a  podiel  na  dani  z  nehnuteľ-
nosti (27,4 %).

Rozdelenie  týchto  príjmov 
v Bratislave  je určené dodat-
kom štatútu hlavného mesta, 
podľa ktorého podiel na dani 
z  príjmov  fyzických  osôb  sa 
rozdelí  medzi  rozpočet  mes-
ta a rozpočty mestských čas-
tí v pomere 68 % pre rozpočet 
Bratislavy a 32 % pre rozpoč-
ty mestských častí.

Podiel z výnosu dane z ne-
hnuteľnosti  sa  rozdelí  v  po-
mere 50 % pre rozpočet Bra-
tislavy  a  50  %  pre  rozpočty 
mestských častí.

Príjem  mestským  častiam 
rozdelí  Bratislava  podľa  per-
centuálnych  podielov  vyráta-
ných podľa počtu obyvateľov, 
prepo čí ta né ho  počtu  žiakov 
a počtu  oby va te ľov  starších 
ako 65 rokov.

Rovnaký  dodatok  určuje 
aj  rozdelenie  výnosu  miest-
neho  poplatku  za  komunál-
ny  a  drobný  stavebný  odpad 
v pomere 90 % pre  rozpočet 
Bratislavy  a  10 %  pre  mest-
ské časti.

V  prípade  Starého  Mesta 
to predstavuje 200 000 EUR 
(vyše 6 mil. Sk).

Z  miestnych  daní,  predo-
všetkým  z  dane  za  užíva-
nie  verejného  priestrans-
tva,  očakáva  MČ  v  roku 
2010  1,45  mil.  EUR  (takmer 
44 mil. Sk).

Kapitálové príjmy, t. j. príjmy 
z predaja majetku,  sú pláno-
vané vo výške 3,73 mil. EUR 
(vyše 112 mil. Sk), čo  je viac 
ako  polovica  všetkých  neda-
ňových príjmov rozpočtu. 

Nedaňové bežné príjmy sú 
príjmy z podnikania a vlastníc-
tva  majetku  (400  000  EUR, 
t. j. 12 mil. Sk z prenájmu po-
zemkov,  1,28  mil.  EUR,  t.  j. 
takmer 39 mil. Sk z prenájmu 
bytov  a  nebytových  priesto-
rov), z pohľadávok, z admini-
stratívnych a  iných poplatkov 
(poplatky  za  služby,  správne 
poplatky  a  pokuty),  z  úrokov 
a ostatných príjmov.

Príjmy  rozpočtových  orga-
nizácií  zriadených  MČ  Bra-
tislava-Staré  Mesto  by  ma-
li  dosiahnuť  390  000  EUR 
(11,8 mil. Sk).

Granty
a transfery
Granty  a  transfery  na  rok 

2010  tvoria  18,8  %  z  celko-
vých príjmov MČ. Ide o dotá-
cie zo štátneho rozpočtu, kto-
rými štát prispieva na činnos-
ti prenesené na obce v oblasti 
školstva (3,325 mil. EUR, vy-
še  100  mil.  Sk),  sociálneho 
zabezpečenia (310 000 EUR, 
9,34 mil. Sk), stavebného po-
riadku,  matriky  a  evidencie 
obyvateľstva.

Najvyššia je decentralizač-
ná dotácia na školstvo, ktorá 
tvorí 87,4 % z grantov a trans-
ferov.

Výdavky
skoro
25 mil. EUR
Bežné  výdavky  na  rok 

2010  (takmer  20  mil.  EUR, 
vyše  602  mil.  Sk,  82,9  % 
z  celkových  výdavkov)  sú 
o 3,73 mil. EUR (112,5 mil. Sk) 
vyššie ako očakávané bežné 
príjmy.

Rozdiel bude vykrytý z ka-
pitálových  príjmov  a  z  fon-
du  rozvoja  bývania  v  sú-
lade  s  novelizáciou  záko-

na  č.  583/2004  Z.z.  účinnou 
od 1.  3.  2009.  Novela  pre-
mietla  do  tvorby  rozpočtov 
samospráv  vplyv  hospodár-
skej krízy a podľa nej do kon-
ca  roka  nie  je  obec  povinná 
zostaviť  bežný  rozpočet  ako 
vyrovnaný alebo prebytkový.

Výdavky  rozpočtu  sú  roz-
delené do programov a pod-
programov,  ktorých  štruk-
túra  nerozlišuje  medzi  bež-
nými  a  kapitálovými  výdav-
kami  -  program  predstavuje 
celkové výdavky na jeho rea-
lizáciu.  Počet  a  tvorba  prog-

ramov  a  podprogramov  je 
v kompeten cii MČ Bratislava-
Staré Mesto.

Najvyšší  objem  výdav-
kov  (38,2  %)  je  vyčlenený 
na vzdelávanie,  teda  na  čin-
nosť  základných  a  mater-
ských  škôl  a  školských  za-
riadení v rámci Programu 07. 
Vzdelávanie.

Druhou  najvyššou  výdav-
kovou  položkou  je  Program 
01.  Podpora  verejnej  správy 
(18  %),  ktorý  zahŕňa  výdav-
ky na činnosť orgánov miest-
nej  samosprávy,  na  miestny 
úrad,  matriku,  register  oby-
vateľov,  výdavky  na  voľby, 
na úhradu daní a pod. Na re-
alizáciu  týchto dvoch progra-
mov má byť použitých 56,2 % 
z  celkových  výdavkov  MČ 

Bratislava-Staré  Mesto  v  ro-
ku 2010.

Výstavba
a obnova
ciest
Kapitálové  výdavky  na rok 

2010  (17,1  %  z  celkových 
výdavkov)  sa  majú  použiť 
na  výstavbu  a  opravu  ciest 
(1,6  mil.  EUR,  48  mil.  Sk), 
na revitalizáciu  vnútrobloku 
Blumentálska (166 000 EUR, 

5  mil.  Sk),  na  detské  ihris-
ká  (66  000  EUR,  2  mil.  Sk) 
a  na  výstavbu  zariadenia 
pre  seniorov  Dobšinského 
(330 000 EUR, 10 mil. Sk).

Z  Fondu  na  obnovu  škôl 
a školských  zariadení  v  Sta-
rom Meste sa má na   rekon-
štruk ciu  základných  a  ma-
ter  ských  škôl  použiť 
1,295 mil. EUR (39 mil. Sk).

Podrobne
o senioroch
Programový  rozpočet  má 

8 programov (Podpora verej-
nej správy, Ochrana obyvate-
ľov a majetku, Cestná dopra-
va, Životné prostredie, Býva-
nie  a  občianska  vybavenosť, 
Kultúrne  a  rekreačné  služby, 
Vzdelávanie,  Sociálne  služ-
by) a 25 podprogramov. 

Najrozsiahlejší  a  najdetail-
nejšie  rozpracovaný  je Prog-
ram 08. Sociálne služby s de-
viatimi  podprogramami  a  ak-
tivitami.  Jeho  cieľom  je  za-
bezpečiť  komplexnú,  koordi-
novanú a účinnú starostlivosť 
o sociálne  znevýhodnené 
skupiny  obyvateľov  -  seni-
orov, ktorých podiel v Starom 
Meste  nestále  stúpa,  rodiny 
s  deťmi,  ľudí,  ktorí  sa  ocitli 
v hmotnej  núdzi,  nesvojpráv-
nych  obyvateľov  a ľudí  bez 
domova.

Na tento program sa plánu-
je vynaložiť v roku 2010 2,713 
mil. EUR (takmer 82 mil. Sk) 
a v  roku 2011 4,26 mil. EUR 
(vyše 128 mil. Sk).

Predpokladané  rozpoč-
ty  na  roky 2011 a 2012, ma-
jú  len  orientačný  charakter, 
nie sú záväzné a budú spres-
nené  v návrhoch  rozpočtov 
v  aktuál nych rokoch.

Takýchto spomaľovacích prahov kombinovaných s prechodom pre chodcov, ako je na sním-
ke z Jesenského ulice, má na budúci rok v centre pribudnúť - v rozpočte je na ne 154 000 EUR  
(4,64 mil. Sk).
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Výstavba a oprava ciest 2010 2011

tis. EUR tis. Sk tis. EUR tis. Sk

celkom 2 240 67 482 340 10 243
v tom:

projektová dokumentácia - verejnoprospešné stavby 10 301 10 301

vybudovanie oporných múrikov - Hlboká 33 994 0 0

sanácia svahu - Šulekova 332 10 002 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Na Hrebienku 166 5 001 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Starotursky chodník 50 1 506 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Sokolská 132 3 977 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Zochova 400 12 050 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Galandova 50 1 506 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Šoltésovej 50 1 506 0 0

vybudovanie chodníka Nad Lomom 160 4 820 0 0

dažďová kanalizácia Donovalova 83 2 500 0 0

spomaľovacie prahy 154 4 639 80 2 410

oporný múr Žižkova 0 0 100 3 013

rekonštrukcia komunikácie - Gorkého 100 3 013 150 4 519

rekonštrukcia komunikácie - Partizánska 100 3 013 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Grösslingová 250 7 532 0 0

rekonštrukcia komunikácie - Broskyňová 50 1 506 0 0

rekonštrukcia schodov Vansovej 100 3 013 0 0

vybudovanie schodov Matúšova - Lovinského 20 603 0 0

Podprogram 08.1 
Senior centrum
Cieľom  je  zabezpečiť  ce-

loročnú  komplexnú,  kontinu-
álnu  starostlivosť  o  seniorov, 
najmä  stravovanie  s  prihliad-
nutím  na  aktuálny  zdravotný 
stav  a  špecifiká  v  stravovaní 
seniorov,  bývanie,  zaopatre-
nie - upratovanie, pranie, žeh-
lenie,  sprievod  na  lekárske 
vyšetrenie,  pomoc  pri  nevy-
hnutných  životných  úkonoch, 
poradenstvo,  záujmová  čin-
nosť.  Za  splnenie  je  zodpo-
vedná rozpočtová organizácia 
mestskej  časti  -  Seniorcen-
trum Staré-Mesto, ktorá vznik-
la 1. 7. 2008 zlúčením Domo-
va dôchodcov, zariadení opat-
rovateľskej  služby,  denného 
stacionára - Seniorcentra a te-
rénnej opatrovateľskej služby. 
V  súčasnosti  poskytuje  kom-
plexné  služby  so  zameraním 
na seniorov v sociálnej núdzi. 
V oblasti investícií je v priebe-
hu  troch  rokov plánovaná vý-
stavba  nového  moderného 
zariadenia  sociálnej  starostli-
vosti na Dobšinského.

Aktivita 08.1.1. 
Zariadenie 
pre seniorov 
- celoročná 
starostlivosť
Aktivitu predstavujú činnos-

ti  zahrňujúce  celoročnú  kom-
plexnú a kontinuálnu starostli-
vosť,  ktorou  je  najmä  stravo-
vanie  s  prihliadnutím  na  ak-
tuálny  zdravotný  stav  a  špe-
cifiká  v  stravovaní  seniorov, 
bývanie,  upratovanie,  po-
skytovanie  posteľnej  bieliz-
ne, pranie, čistenie a žehlenie 
osobného  šatstva,  zabezpe-
čenie  údržby  a  opravy  osob-
ného  vybavenia,  poskytova-
nie  pomoci  na  zabezpečenie 
nevyhnutných  životných  úko-
nov,  starostlivosť  nahrádza-
júca  prirodzené  rodinné  pro-
stredie,  sprievod  na  lekárske 
vyšetrenie,  kontakt  so  spolo-
čenským prostredím,  vybavo-
vanie úradných záležitostí, za-
bezpečenie kultúrnych, spolo-
čenských podujatí a pod.

Aktivita 08.1.2. 
Zariadenia 
opatrovateľskej 
služby
Aktivitu predstavujú činnosti 

zahŕňajúce komplexnú a kon-
tinuálnu  starostlivosť  na  pre-
chodný  čas,  ktorou  je  najmä: 

stravovanie  s  prihliadnutím 
na  aktuálny  zdravotný  stav 
a špecifiká v stravovaní senio-
rov, bývanie, upratovanie, po-
skytovanie  posteľnej  bieliz-
ne,  pranie,  čistenie  a  žehle-
nie  osobného  šatstva,  údrž-
bu  a opravu  osobného  vyba-
venia,  poskytovanie  pomoci 
na zabezpečenie  nevyhnut-
ných  životných  úkonov,  sta-
rostlivosť  nahrádzajúca  pri-
rodzené  rodinné  prostredie, 
sprievod  na  lekárske  vyšet-
renie,  kontakt  so  spoločen-
ským  prostredím,  vybavova-
nie  úradných  záležitostí,  za-
bezpečenie kultúrnych, spolo-
čenských podujatí, a pod.
Okrem  tejto  základnej  čin-

nosti  tieto  zariadenia  posky-
tujú  aj  odľahčovaciu  službu, 
t. j. sú prijímaní klienti z dôvo-
du predchádzania problémom 
pri dlhodobej starostlivosti  ro-
diny a z nej vyplývajúcej záťa-
že  (dovolenky,  choroba,  pre-
vencia  syndrómu  vyhorenia, 
odpočinok a pod.)

Aktivita 08.1.3. 
Denný stacionár
Aktivitu predstavujú činnos-

ti:  opatrovateľská  starostli-
vosť  poskytovaná  prítomným 
klien tom od pondelka do piat-
ku,  pomoc pri  osobnej  hygie-
ne,  poskytovanie  stravova-
nia, pomoc pri jedení, podáva-
nie  liekov,  zabezpečenie  ne-
vyhnutnej zdravotnej starostli-
vosti a sprievodcu na lekárske 
vyšetrenia,  pracovné  terapie 
zamerané na kognitívnu  tera-
piu  a  s  ňou  súvisiace  postu-
py a pod.

Aktivita 08.1.4. 
Opatrovateľská 
služba v byte 
občana a rozvoz 
stravy
Aktivita  zahŕňa  poskytova-

nie  pomoci  pri  nevyhnutných 
životných  úkonoch  -  osobná 
hygiena,  príprava  alebo  do-
náška  obeda,  pomoc  pri  po-
daní  jedla,  nevyhnutné  prá-

ce v domácnosti,  zabezpeče-
nie kontaktu so spoločenským 
prostredím a dovoz stravy ob-
čanovi, ktorý je poberateľ sta-
robného alebo invalidného dô-
chodku a je na túto službu od-
kázaný.

Aktivita 08.1.5. 
Prepravná služba
Aktivita má zabezpečiť pre-

pravnú  službu  občanom,  kto-
rí  sú  podľa  posudku  odkáza-
ní  na  individuálnu  prepravu 
osobným  motorovým  vozid-
lom alebo osobám, ktoré pre-
ukážu  nepriaznivý  zdravotný 
stav.

Podprogram 08.2 
Kluby dôchodcov
Cieľom  je  zabezpečiť  pod-

mienky  pre  dôstojný  život, 
možnosti  sebarealizácie,  roz-
víjanie kultúrnych a spoločen-
ských  aktivít  dôchodcov.  Spl-
nenie  tohto  cieľa  zabezpeču-
jú  kluby  dôchodcov.  V  roku 
2010  budú  poskytovať  služ-

by  seniorom 4  kluby dôchod-
cov  - na Radlinského, na Ka-
radžičovej,  na  Záhrebskej 
a na Gaštanovej. V oblasti ka-
pitálových  výdavkov  sa  plá-
nuje  rekonštrukcia  klubu  dô-
chodcov  na  Karadžičovej 
a zároveň  sa  plánuje  rekon-
štrukcia  objektu  na  Javorin-
skej za účelom vytvorenia no-
vého klubu dôchodcov.

Podprogram 08.4 
Detské jasle
Cieľom  podprogramu  je 

komplexná  odborná  sta-
rostlivosť  o  deti  od  6  mesia-
cov  do   troch  rokov  a  súčas-
ne  pod pora  mladých  rodičov 
uplat niť sa na trhu práce. Cieľ 
zahŕňa aj zabezpečenie zdra-
vého  vývinu  a  zníženie  cho-
robnosti  detí  a  poradenskú 
čin nosť. Mestská časť plánuje 
do siahnutie  cieľa  prevádzkou 
jas lí na Čajkovského a Hollé-
ho  ulici  spolu  s  kapacitou  70 
miest.

Najviac na školstvo
Z programu 08. Sociálne služby, ktorý je súčasťou
schváleného rozpočtu MČ Bratislava-Staré Mesto na rok 2010
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Až  desaťkrát  sa  od  roku 
2004  menilo  všeobecne  zá-
väzné nariadenie o pešej  zó-
ne.  Staromestskí  poslanci 
preto 8. 12. akceptovali návrh, 
aby  toto  miestne  nariadenie 
bolo  prijaté  v  celosti  ako  no-
vé. Na stránke mestskej časti 
www.staremesto.sk ho možno 
nájsť ako VZN 11/2009.
Pri  prerokúvaní  navrhnu-

tých  zmien  poslanci  búrli-
vo  debatovali  najmä  o  záka-
ze jazdy na bicykli v pešej zó-
ne. Odzneli  názory za  i  proti. 
Atmosféra sa upokojila až po 

Po známom Rodinnom 
centre Prešporkovo so síd-
lom v ZŠ na Grösslingovej 
ulici rozbieha svoju činnosť 
s podporou mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Ro-
dinný klub Opice.
Od  októbra  2009  pôsobí 

v  priestoroch  Základnej  ško-
ly na Mudroňovej ul. 83. Vzni-
kol  z  podnetu mamičiek  žijú-
cich  v  lokalite  Hradného  vr-
chu. Ich cieľom je oživiť spolo-
čenský život v tejto časti Sta-
rého Mesta, ale aj pomôcť pri  
jej skultúrňovaní.
Svoje aktivity RK Opice za-

meriava  na  rodiny  s  deťmi. 
Rozdeliť ich možno do piatich 
kategórií:
Opičiatka  (deti do  troch ro-

kov) - majú denne v dopolud-
ňajších  hodinách  k  dispozícii 
herňu,  hudobné  kurzy Yama-
ha,  cvičenie  pre  mamičky 
s deťmi.
Opičky  (deti  od  3  do  6  ro-

kov) - od r. 2010 otvoria záuj-
mové krúžky a špeciálnu príp-
ravu pre predškolákov.

Opice  (deti  od  6  do  12  ro-
kov)  -  zameria  sa  na  práz-
dninové  programy,  v  súčas-
nosti  navštevujú  deti  krúžky. 
Od februára  2010  sa  začnú 
netradičné  mimoškolské  ak-
tivity.
Opice  z  našej  ulice  (od 

0  do 99  rokov)  –  je  určená 
pre ľudí  žijúcich  v  okolí,  kto-
rí  majú  záujem  zúčastňovať 
sa práce v tvorivých dielňach, 
plánuje  zaviesť  tradíciu  číta-
nia rozprávok starých rodičov 
deťom,  priestor  na  pravidel-
né stretávanie tu nájdu aj dô-
chodcovia. S ich pomocou by 
Rodinný klub Opice chcel de-
ťom priblížiť tradície, napr. Čaj 
o  piatej,  projekt Poznaj  svoje 
mesto a pod.
Klokanky  (tehotné  mamič-

ky)  –  predpôrodná  príprava, 
cvičenie  tehotných,  prednáš-
ky odborníkov pre tehotné.
Kontakt:  opice@opice.sk, 

tel.  0904729002  -  Ing.  Viera 
Viszt,  predsedníčka  združe-
nia,  0903700383  -  Ing. Dana 
Hlavačková,  podpredsedníč-

 „Bez vašej pomoci to však 
nepôjde,“  zopakovali  v  prie-
behu  dvojhodinového  stret-
nutia  niekoľkokrát.  Ako  zdru-
ženie môžu obyvateľov zastu-
povať  pri  rokovaniach,  majú 
však  tiež  šancu  získať  finan-
cie, napr. darované 2 % z da-
ní z príjmov.
Mestská  časť  Bratislava-

Staré  Mesto  dala  pre  ten-
to  vnútroblokový  priestor  už 
dávnejšie urobiť projekt obno-
vy  zelene a  skultúrnenia par-
kovania. Práve toho sa zakla-
datelia  združenia chytili. „Na-
ším  cieľom  je,  aby  sme  pod 
oknami nemali len parkovisko, 
na ktorom stoja okrem našich 
aj desiatky cudzích áut. Nech-
ceme,  aby  k  smetným  kon-
tajnerom v noci ktosi navážal 
odpadky.  Chceme,  aby  sa  tu 
mohli  hrať  naše  deti,  odpočí-
vať seniori, aby sme sa tu cítili 
príjemne a najmä bezpečne,“ 
načrtla  stručne víziu K. Halá-
sová.  Prítomným  dala  k  dis-
pozícii  návrh  projektu  rieše-
nia vnútrobloku. Ráta sa s je-
ho  prenajatím  od  mestskej 
časti  a  následným  uzatvore-
ním, obnovou zelene, vybudo-
vaním  detského  ihriska,  osa-
dením  lavičiek,  zachovaním 
stromov,  úpravou  priestoru 
pre kontajnery na odpad a vy-
budovaním  garáží  na  báze 
zakladačov  (nadzemné  s  cca 
20-miestnou  kapacitou,  pod-
zemné s cca 40-miestnou ka-
pacitou,  10  povrchových  po-
hotovostných parkovacích bo-
xov).

Územný spolok Slovenské-
ho Červeného kríža Bratislava 
–  mesto  ocenil  na  Slávnost-
nom večere darcov krvi 2. de-
cembra vyše 300 bezpríspev-
kových darcov. Boli medzi ni-
mi aj obyvatelia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.
Najvyššie ocenenie - Plake-

tu Prof. MUDr. Kňazovického  
dostal  robotník  Miroslav  St-
ránsky, ktorý daroval krv viac 
než stokrát.
Zlatou  plaketou  Prof. 

MUDr.  Janského  ocenili  ma-
nažérov  Ing.  Karola  Čálika 
a  Rastislava  Švarca  a  učite-

ľa  Mgr.  Juraja  Pružinca.  Na 
„transfúzku“ s cieľom darovať 
krv prišli minimálne 40-krát.
Striebornú  plaketu  Prof. 

MUDr.  Janského  si  zo  stret-
nutia  odniesli  predavač  Igor 
Šedivý,  Michal  Jelev,  kame-
raman  Mgr. Art.  Róbert  Ben-
kovits  a  špeditér Mgr. Tomáš 
Kampmiller.  Na  svojom  kon-
te  majú  aspoň  po  20  odbe-
rov krvi.
Bronzovú  Janského  pla-

ketu  za  minimálne  10  odbe-
rov  získali  učiteľky  Oľga  Ho-
vorková a Mgr. Jana Novotná 
a Ing. Viktor Jurák.

„Ani sme nedúfali, že bu-
deme mať aj my vianočný ve-
čierok. Počúvame v rozhlase, 
že ho majú tí, aj tí, len my nič. 
Boli sme ako tie prílepky, keď 
sme sa museli schádzať in-
de. Hoci tam na nás boli zlatí, 
predsa len – doma je doma.“

Takýmto príhovorom uvíta-
la v stredu 16. decembra 2009 
prítomných v Klube dôchod-
cov na Karadžičovej ulici č. 1 
jeho vedúca Jozefína Kristo-
vá. Priestory, v ktorom sa sta-
romestskí seniori schádzajú, 
prešli totiž niekoľkomesačnou 
rekonštrukciou. „Pôvodný ne-

Ježiško doniesol seniorom Skype

Občianske združenie 
Vnútroblok Slávia 
chce zmeny

Zdevastované prostredie dvora obkoleseného 
blokmi domov na uliciach Šancová, Björnsonova 
a Povraznícka trápi mnohých obyvateľov z vyše 200 
tunajších bytov. Asi 40 z nich sa stretli na verejnom 
zhromaždení. Ich susedia Kristína Halásová a Peter 
Lukas ich informovali, že vo februári 2009 založili ob-
čianske združenie s názvom Vnútroblok Slávia, ktoré 
má ambíciu zmeniť nepriaznivú situáciu.

Starosta Bratislavy-Starého 
Mesta Andrej Petrek sa zavia-
zal pomôcť združeniu Vnútro-
blok  Slávia  pri  realizácii  jeho 
plánov. Aj on pritom zdôraznil, 
že treba vychádzať z predstáv 
a želaní tunajších obyvateľov.
Občianske združenie Vnút-

roblok  Slávia  (pomenovanie 
po  kaviarni)  má  zastrešovať 
domy  (vchody)  na  Šancovej 
ul.  48,  50,  52,  54,  56,  Björn-
sonovej ul. 7, 9, 13 a Povraz-
níckej ul. 8, 10, 12, 14, 16, 18.
Kontakt:  vnutroblokslavia@

gmail.sk

Ocenili darcov krvi

ostane ani len kľúč do dverí,“ 
zastrájala sa predčasom ve-
dúca sociálneho oddelenia 
miestneho úradu Jarmila Pa-
gáčová. Minulý týždeň žiari-
la rovnako ako necelá dvad-
siatka dôchodcov. „Dostanete 
aj nové záclony, svietidlá, ná-
bytok... Na budúci rok vás ča-
ká ešte veľa príjemných prek-
vapení,“ sľúbila. „A to lôžko?“ 
obrátil sa k nej starosta Andrej 
Petrek. „Hovorila som o prek-
vapeniach, nemusíme všetko 
vyzradiť dnes,“ dobromyseľne 
ho pokarhala J. Pagáčová.

Klubové priestory prešli 
skutočne totálnou premenou. 
Staré okná, cez ktoré unika-
lo vzácne teplo, nahradili no-
vé – robené sčasti kvôli nety-
pickým tvarom na objednáv-
ku. Na nepoznanie sú toalety. 
„Priznám sa vám, tie staré boli 
v takom stave, že som na nich 
bola jeden jediný raz,“ šepta-
júc prezradila pani Mária. 

Novinkou je sprcha – pre 
každý prípad. V klube sa to-
tiž okrem Staromešťanov stre-
távajú skupiny zdravotne hen-
dikepovaných ľudí. Všeličo 
sa im môže pritrafiť, treba byť 
pripravený.

Novotou voňajú farebné 
steny aj dlažba pokrývajúca 
dlážku. Len pred chvíľou vy-
balili vianočný stromček prine-
sený z obchodu. „Ďakujeme 
zaň. Ale najmä za to, že mô-
žeme byť opäť spolu,“ opako-
vane sa ozývalo spoza svia-
točne vyzdobeného stola, 
na ktorom nechýbali dobroty 
a blikajúce sviečky. 

„Nie vždy všetko vyjde tak, 
ako by sme chceli. Sľúbil som 
vám otvoriť zrekonštruova-
ný klub najneskôr v polovičke 
decembra. Som rád, že sa to 
vďaka novým kolegom z náš-
ho investičného oddelenia po-
darilo. Ešte síce nie je všet-
ko podľa mojich predstáv, ale 
na budúci rok to dotiahneme,“ 
povedal starosta Petrek skôr, 
než seniorom zaprial šťastné 
Vianoce. Tí prezradili, že sa 
tešia nielen na skype, ktorý im 
do klubu doniesol staromest-
ský Ježiško a vďaka ktorému 
sa budú môcť vidieť a poroz-
právať s blízkymi zdržiavajúci-
mi sa v zahraničí, ale aj na te-
rasu, ktorá sa buduje vo dvo-
re. V lete na nej bude úžasné 
posedenie pri kávičke.

Už dve rodinné centrá
Cyklisti pôjdu po vlastných

kompromisnom  návrhu  Pet-
ra  Smreka,  ktorý  napokon 
schválila  väčšina  zastupiteľ-
stva. Vyplýva z neho, že cyk-
lista  je  v  pešej  zóne  povin-
ný  dbať  na  zvýšenú  ohľadu-
plnosť voči chodcom. Nesmie 
ich ohroziť, ani obmedziť v po-
hybe.  Ak  je  to  nevyhnutné, 
musí z bicykla zísť.
Ešte  pripomeňme,  že  kaž-

dý,  kto  sa  v  pešej  zóne  po-
hybuje  „na kolieskach“, napr. 
korčuliach,  je  povinný  sledo-
vať situáciu a správať sa  tak, 
aby  neohrozil  a  neobmedzil 
ostatných  účastníkov  cestnej 
premávky. Autá tu môžu jazdiť 
rýchlosťou najviac 20 km/h.
Poslanci  súhlasili  aj 

s  umiestňovaním  prenosných 
popolníkov    pred  prevádzky 
služieb  počas  otváracích  ho-
dín,  pričom  daň  za  zaujatie 
verejného priestranstva im ne-
bude vyrubená.

Do konca januára 
2010 platia tohtoročné 
povolenia na vjazd áut 
do pešej zóny. Budú-
coročné si vodiči ma-
jú čas vybaviť na Pra-
covisku prvého kon-
taktu miestneho úradu 
na Vajanského nábreží 
3 v januári 2010.

Pred sviatkami
budú skrátené
úradné hodiny
  V  stredu    23. decembra, 

teda  deň  pred  Vianočnými 
sviatkami, bude miestny úrad 
mestskej časti Bratislava-Sta-
ré Mesto  vrátane Pracoviska 
prvého  kontaktu  (Front  Offi-
ce) otvorený len do 12. h. 
Rovnako bude mať skráte-

né úradné hodiny na Silvestra 
vo štvrtok 31. 12. 2009.
Medzi  sviatkami  bude  fun-

govať v bežnom režime.
Prvým riadnym pracovným 

dňom Nového roka bude pon-
delok 4. január 2010.
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Pri  príležitosti  17. výro-
čia  vzni ku Slovenskej  repub-
liky  a  Ozbrojených  síl  SR 
bude  z  priestorov  Incheby 
1.  januára  2010  o  14.  h  vy-
pálených  20  delostreleckých 
sálv. 
Mestskú  časť  o  tom  in-

formoval  plukovník  gšt.  Ing. 
Evan Bella, veliteľ Veliteľstva 
posádky  Bratislava.  Požia-
dal  o  zverejnenie  tejto  sprá-
vy  z   dôvodu  „zabezpeče-
nia  bezpečnosti  a  zabráne-
nia  vzniku škôd na verejnom 
a súkromnom majetku“.

Podnetom pre  jej vznik bo-
lo  písomné upozornenie  štát-
nych  orgánov  spred  roka. 
Existujúca  stránka  totiž  ne-
spĺňala  štandardy  v  zmys-
le zákona 275/2006 Z.z. o in-
formačných  systémoch  verej-
nej  správy a nebola v  súlade 
s  výnosom  Ministerstva  do-
pravy,  pôšt  a  telekomunikácií 
SR č. 1706/M-2006 o štandar-
doch pre informačné systémy 
verejnej správy. Hrozila  jej za 
to  pokuta.  Samospráva  pre-
to podnikla nevyhnutné kroky 
na  to, aby sa vyhla  finančné-
mu  postihu.  Súčasne  sa  za-
viazala  v  nasledujúcich  me-
siacoch období dať svoju we-
bovú stránku do súladu s plat-
nou legislatívou.
Pri  jej  kreovaní  kládla  dô-

raz na to, aby stránka vyhovo-
vala  predovšetkým  občanom. 
Aj  tým, ktorí s  internetom ne-
prichádzajú  do  styku  denne. 
Staromešťania na novej strán-
ke nájdu informácie, ktoré pre 
nich  boli  samozrejmosťou  aj 
predtým  -  mesačný  program 

Historické centrum 
Bratislavy bude patriť 
na Silvestra tým, kto-
rí sa sem prídu rozlúčiť 
so starým  rokom a uví-
tať príchod Nového ro-
ka. Z tohto dôvodu bude 
pohyb áut v pešej zóne 
značne obmedzený.

Nová internetová stránka zohľadňuje 
najmä potreby občanov

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sprístupnila 30. novembra svoju novú in-
ternetovú stránku www.staremesto.sk.

miestnych  kultúrnych  centier, 
zoznam  zariadení  poskytujú-
cich  sociálne  služby,  adresy 
klubov dôchodcov,  ale  aj  jas-
lí,  materských  a  základných 
škôl.  Na  stránke  sú  aj  všet-
ky platné všeobecne záväzné 
nariadenia,  termíny  rokova-
ní  miestneho  zastupiteľstva. 
Nechýbajú  aktuálne  staveb-
né povolenia, verejné obchod-
né súťaže či verejné obstará-
vania,  informácie  poskytnu-
té žiadateľom v rámci zákona 
211/2000 a podobne.
Detailným  spôsobom  sa 

predstavujú  miestni  poslan-
ci,  vrátane  ich  hlasovania 
a účasti na rokovaniach, zve-
rejnené  sú  ich  telefonické 
kontakty  a  fotografie,  aj  lo-
kality,  kde  sa  v  komunálnych 
voľbách  v  roku  2006  uchá-
dzali  o  dôveru  voličov  -  a  te-
da by sa  im mali aj zodpove-
dať. Nové je vyhľadávanie ak-
tualít a úradných informácií pri 
zadaní miesta bydliska - ulice, 
kde návštevník webu žije. Po-
núknu  sa mu  napr.  zoznamy, 

v ktorých si nájde „svoj“ termín 
pristavenia kontajnera na nad-
rozmerný domový odpad ale-
bo upratovania ulíc, až to bu-
de aktuálne aj termín orezáva-
nia stromov, zbierania elektro-
odpadu, drvenia konárov stro-
mov. Novinkou  je aj možnosť 
pravidelného  zasielania  infor-
mácií  e-mailom priamo obča-
novi.
Súčasná  podoba  interne-

tovej  stránky  zďaleka  nespĺ-
ňa  všetky  predstavy  tvorcov. 
Bude  sa  dotvárať.  Ich  ambí-
ciou  je umiestniť  sem naprík-
lad všetky územné plány zón, 
termíny  rozkopávok,  opráv 
komunikácií.  Prostredníctvom 
nej  sa  bude  dať  „prekliknúť“ 
na  miestne  kultúrne  zariade-
nia a prihlásiť sa do kurzov či 
krúžkov,  či  na  jednotlivé  ma-
terské  školy  na  území  Staré-
ho Mesta a pod. Mestská časť 
Bratislava-Staré  Mesto  bude 
vďačná  za  všetky  občianske 
podnety, ktoré jej pomôžu ešte 
viac priblížiť obsah stránky jej 
adresátom - Staromešťanom.

Na Silvestra 
obmedzený 
vjazd áut do 
pešej zóny

Policajti zónu 31. 12. 
uzatvoria bezprostred-
ne po uplynutí 9. h. Prvé 
vozidlá, prevažne upra-
tujúcich firiem, sa do zó-
ny dostanú až 1. 1. 2010 
o 3. h.

Organizátori prosia 
o  pochopenie obyvate-
ľov pešej zóny a všet-
kých, ktorí majú opráv-
nenie jazdiť ulicami tej-
to zóny, aby  vozidlá po-
užívali iba v nevyhnut-
ných prípadoch. 

Delostrelecké 
salvy na Nový rok

Na detských ihriskách pribudli hracie prvky
Nové lezecké la-

nové steny, dom-
čeky, šmýkačka, 
drevené zvierat-
ká, kladina a tabu-
ľa nahradili v tých-
to dňoch v areáli 
Materskej školy na 
Gorazdovej ulici 8 
starých kovových 
a nebezpečných 
pre liezok.

Rovnakej  zmeny  sa  doč-
kali  deti  z  Materskej  školy 
na Búdkovej ulici a v ďalších 
piatich  materských  školách 
v  Bratislave-Starom  Meste. 
Na základe verejnej obchod-
nej  súťaže  5  vybratých  do-
dávateľských  firiem  osadilo 
v  školských  záhradách  hra-
cie prvky a zostavy v hodno-
te  47  130 EUR  (1,4 mil.  Sk). 

O  výbere  pritom  rozhodovali 
riaditeľky  predškolských  za-
riadení,  pričom  vychádza-
li aj z priestorových možnos-
tí.    Niektoré  škôlky  majú  to-
tiž malý dvor alebo v ňom už 
nedávno  inštalovali  moder-
né hracie prvky. Preto preja-
vili  záujem  len  o  dva,  tri  no-
vé kusy.
Tak  to  bolo  napr.  v Mater-

skej  škole  na  Medenej  ulici, 
kde pribudlo drevené kruhové 
sedenie a vláčik z rovnakého 
materiálu.  Obmedzený  von-
kajší priestor má aj Materská 
škola  na Špitálskej  ulici.  Bo-
lo z neho potrebné najprv od-
strániť staré kovové konštruk-
cie,  následne  tam  dodáva-
teľ umiestnil okrem preklápa-
cej hojdačky aj lezeckú stenu 
a  drevený  domček  so  šmý-
kačkou. V záhrade Materskej 

školy  na Myjavskej  ulici  bolo 
takisto nevyhnutné demonto-
vať  kovové hojdačky. Nahra-
dila  ich  zostava  dvoch  dre-
vených  domčekov  so  šmý-
kačkou a drevený vláčik, ďa-
lej  pohyblivý most  aj  tri  dre-
vené  zvieratká.  V  Materskej 
škole na Ul. 29. augusta pri-
budlo drevené kruhové sede-
nie a pohyblivý most.
Obrovskú  zmenu  badať 

v  záhrade  Materskej  školy 
na  Tabakovej  ulici.  Bezmála 
70  detí,  ktoré  ju  navštevujú, 
mohlo  doteraz  využívať  len 
malý  ohradený  dvor.  Mest-
skej  časti  Bratislava-Sta-
ré Mesto  sa  podarilo  rozšíriť 
vonkajší hrací priestor o vyše 
600  m2.  Stalo  sa  tak  vďaka 
pochopeniu  Oľgy  Pospíšilo-
vej a Vladimíra Petratura, kto-
rí sú vlastníkmi susednej par-

cely. Samospráve ju prenaja-
li za symbolickú sumu. Pries-
tor  je v súčasnosti ohradený, 
je v ňom vybudované piesko-
visko,  lavičky,  lezecká stena, 
zostavu domčeka so šmýkač-
kou  doplňuje  pohyblivý most 
a  drevené  zvieratká.  Pod 
stro mami majú deti miesto aj 
na  naháňačku. Dobudovanie 
a skultivovanie exteriéru ma-
terskej školy prospelo celému 
vnútrobloku.
Dovedna 423 detí v 7 ma-

terských  školách dostalo mi-
kulášsky  dar,  ktorý  si  bu-
dú  môcť  naplno  užívať  naj-
mä  od jarných mesiacov. Len 
na doplnenie treba uviesť, že 
všetky nové prvky spĺňajú eu-
rópske bezpečnostné normy.
V roku 2008 bola od vnút-

robloku  ohraničeného  ulica-
mi Záhradnícka, Krížna a Ka-

radžičova  odčlenená  plocha, 
ktorá  v  súčasnosti  slúži  de-
ťom z Materskej školy na Ka-
radžičovej ulici. Aj tu boli ob-
novené hracie prvky a vhod-
ne dotvorený priestor. Ďalšie 
dve  škôlky  -  na  Grösslingo-
vej a Podjavorinskej ulici - sú 
včlenené do základných škôl. 
Aj tie majú nové ihriská.
14.  decembra  skolaudo-

vali  hraciu  zostavu  v  areáli 
Materskej  školy  na  Javorin-
skej  ulici.  Do  tohto  priesto-
ru ju bolo možné doplniť vďa-
ka poslankyni NR SR Katarí-
ne Tóthovej, ktorej sa podari-
lo na jej zabezpečenie získať 
z  Ministerstva  hospodárstva 
SR 12 845 EUR (387 000 Sk).
Na  rok  2009  mala  mes-

tská  časť  v  rozpočte  vyhra-
dených  na  detské  ihriská 
106 000 EUR (3,2 mil. Sk).

Výstavy v januári 2010

Galéria
Cypriána Majerníka

Zichyho palác
Ventúrska 9

Otvorená  utorok - sobota
14.00 h - 18.00 h

Paľo Čejka

PUNK A LÁSKA

Vernisáž: 15.1.2010, 18.00
15. 1. 2010 - 20. 2. 2010 

Pavol Čejka (1973, Bra-
tislava) v rokoch 1993 – 
1999 študoval na Vyso-
kej škole výtvarných ume-
ní v Bratislave, kde začal 
v ateliéri fotografie (M. Ha-
vránková) a štúdium do-
končil na katedre grafické-
ho dizajnu (Ľ. Longauer). 
Dnes pedagogicky pôso-
bí na Strednej súkromnej 
umeleckej škole dizajnu 
v Bratislave. Paľo Čejka 
sa venuje fotografii, grafi-
ke, ilustrácii, hudbe a lite-
ratúre. Jeho najsilnejšou 
a najosobitejšou výtvar-
nou stránkou je autorský 
linoryt a drevorez. Čejko-
ve práce sú vnútorne pre-
viazané a vizuálne pripo-
mínajú poetiku diel Fran-
tiška Skálu „šmrncnutú“ 
Váchalom, napriek tomu 
sú nefalšovaným Čejkom. 
Patrí k tým, ktorých „tvor-
ba“ je prirodzeným pokra-
čovaním života a splýva 
s jeho každodennosťou, 
patrí k tzv. nešpekulatív-
nym a pôvodným „výtvar-
níkom“. Osobitá poetika 
spolu s  vý razným expre-
sívnym špicatým rukopi-
som sú stálou značkou au-Nabudúce: Parkovanie v Starom Meste
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Divadlo a.ha.
Vstupné: 5 € 
zľavnené vstupné pre deti, študentov 
a dôchodcov: 3 € 
možnosť platiť aj kultúrnymi poukazmi

11. 1., 19.00 h

Ferdinand Bruckner
CHOROBA MLADOSTI
SEX ´n´ DRUX
´n´ EXISTENTIALISM
Hrajú: Danica Matušová, Rebeka 
Poláková, Kristína Tóthová, Andreja 
Vozárová, Ferko Balog, Michal Jánoš, 
Tomáš Vravník
Réžia: Juraj Bielik, Anton Korenči

12. 1., 19.00 h

R.W.Fassbinder
...len kvapky na horúce 
kamene...
Hrajú: Danica Matušová, Rebeka 
Poláková, Kristína Tóthová, Andreja 
Vozárová, Michal Jánoš, Tomáš 
Vravník 
Réžia: Anton Korenči 
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

16. 1., 19.00 h

Werter, Werter
Hrá: Ján Mikuš
Réžia: Ján Mikuš

18. 1., 19.00 h

Per Olov Enquist
NOC LESBIČIEK 
Hrajú: Štefan Kožka, Lenka Košická, 
Lucia Vráblicová, Marek Majeský
Réžia: Štefan Korenči
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

19. 1., 19.00 h

Ivan Bukovčan
SLUČKA PRE DVOCH
ALEBO DOMÁCA ŠIBENICA
Hrajú: Vladimír Jedľovský, Tatiana 
Kulíšková, Dano Heriban
Réžia: Štefan Korenči

23. 1., 19.00 h

György Spiró
MYDLOVÁ OPERA
...hra zo súčasnosti o súčasnosti ,...
Hrajú: Táňa Kulíšková, Vladimír 
Jedľovský, Eva Rysová, Alfréd Swan, 
Jana Lieskovská, Matej Oravec 
Réžia: Štefan Korenči

25. 1., 19.00 h

Éric-Emmanuel Schmitt  
EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
„alebo ako to bolo..“
Hrajú: Ján Kožuch, Matej Oravec 
Réžia: Štefan Korenči

26. 1., 19.00 h

Samuel Beckett
2x Beckett
Hrajú: Ján Kožuch, Miroslava 
Dudková, Jana Oľhová
Réžia: Martin Hvišč

30. 1., 19.00 h

A. N. Ostrovskij
NEMÁ KOCÚR
VEČNE HODY
Hrajú: Danica Matušová, Rebeka 
Poláková, Kristína Tóthová, Andreja 
Vozárová, Juraj Bielik, Michal Jánoš, 
Anton Korenči, Tomáš Vravník
Réžia: Juraj Bielik

Centrum divadla, literatúry a 
vzdelávania, Školská 14
mkc.skolska@mail.t-com.sk

Predaj vstupeniek v pokladni Centra 
divadla, literatúry a vzdelávania 
(MKC) Školská 14, hodinu pred 
predstavením. 
Rezervácie a objednávky vstupeniek 
na telefónnych číslach: 02/52496822, 
0918082362
Internetom: www.divadloaha.sk  
Predpredaj: Ticketportal
www.ticketportal.sk
BKIS, Klobučnícka 2
Agentúra Kováčová - 52491378

Divadlo ÍVERY
www.divadloivery.sk 
Vstupné: 1€

14. 1., 19.00 h 

Ivan Vyskočil
CESTA DO ÚBIC
Réžia: Jana Krčmářová

21. 1., 19.00 h

Miloš Macourek
HRA NA ZUZANKU
Réžia: Jana Krčmářová

28. 1., 19.00 h

Oscar Wilde
SALOME
Réžia: Jana Krčmářová

Divadlo GUnaGU
Františkánske námestie 7
www.gunagu.sk

Predaj vstupeniek: pondelok - 
štvrtok, 17.00 - 19.30 a hodinu pred 
predstavením
tel.č.: 54433335 
vstupné: 8, 7, 6, 4 € 

23. 1., 19.30 h

Karol Vosátko a kolektív
MODELKY II -  Premiéra
Hrajú: Darina Abrahámová, Henrieta 
Jančišinová, Petra Polnišová, Zuzana 
Porubjaková
Réžia: Karol Vosátko

24. 1., 19.30 h

Karol Vosátko a kolektív
MODELKY II   
Hrajú: Darina Abrahámová, Henrieta 
Jančišinová, Petra Polnišová, Zuzana 
Porubjaková
Réžia: Karol Vosátko

25. 1., 19.30 h

Karol Vosátko a kolektív
MODELKY II   
Hrajú: Darina Abrahámová, Henrieta 
Jančišinová, Petra Polnišová, Zuzana 
Porubjaková
Réžia: Karol Vosátko

26. 1., 19.30 h 

Viliam Klimáček a kol.
SOM HOT DOG
(true story of my facebook) 
Hrajú: Viktor Horján, Zuzana 
Porubjaková, rapper Bene 
Réžia: Viliam Klimáček

27. 1., 19.30 h 

Viliam Klimáček 
DÍLERI
Hrajú: Roman Pomajbo, Viktor 
Horján, Darina Abrahámová, Renáta 
Ryníková a Zuzana Šebová
Réžia: Viliam Klimáček

28. 1., 19.30 h 

Viliam Klimáček 
DÍLERI
Hrajú: Roman Pomajbo, Viktor 
Horján, Darina Abrahámová, Renáta 
Ryníková a Zuzana Šebová
Réžia: Viliam Klimáček

29. 1., 19.30 h

CELKOM INÝ BEAT 
Revue s Mariánom Jaslovským a  
Benem

31. 1., 19.30 

Viliam Klimáček a kol.
SOM HOT DOG (true story of 
my facebook) 
Hrajú: Viktor Horján, Zuzana 
Porubjaková, rapper Bene 
Réžia: Viliam Klimáček

Pre deti
Divadlo a.ha.
8. 1., 10.00 h – verejná 
generálka

Ľubomír Feldek
Kohútik a sliepočka
Hrajú: Katarína Feldeková, Juraj 
Benčík
Réžia: Štefan Korenči

9. 1., 16.00 h - predpremiéra

Ľubomír Feldek
KOHÚTIK A SLIEPOČKA
Hrajú: Katarína Feldeková, Juraj 
Benčík
Réžia: Štefan Korenči

10.1., 16.00 h - premiéra

Ľubomír Feldek
KOHÚTIK A SLIEPOČKA
Hrajú: Katarína Feldeková, Juraj 
Benčík
Réžia: Štefan Korenči

17.1., 16.00 h

Juraj Bielik, Anton Korenči 
MALÁ MORSKÁ VÍLA
Hrajú: Petra Humeňanská, Danica 
Matušová, Andreja Vozárová, Michal 
Jánoš 
Réžia: Juraj Bielik, Anton Korenči

24. 1., 16.00 h

Anton Korenči, Martin Kaprálik
JANKO A MARIENKA
ALEBO
ČOKOLÁDOVÁ CHALÚPKA
Hrajú: Zuzana Kapráliková, Martin 
Kaprálik, Dušan Kaprálik, Michaela 
Kapráliková 
Réžia: Štefan Korenči a kolektív

31. 1., 16.00 h

Juraj Bielik, Anton Korenči 
MALÁ MORSKÁ VÍLA
Hrajú: Petra Humeňanská, Danica 
Matušová, Andreja Vozárová, Michal 
Jánoš 
Réžia: Juraj Bielik, Anton Korenči 

Centrum divadla, 
literatúry a 
vzdelávania
Gaštanová 19
mkcg@mail.t-com.sk

12. 1., 14.00 h

ČIN ČIN
Hrá: Divadlo PIKI
Vstupné: 0,70 €

20. 1., 14.00 h

KOCÚR V ČIŽMÁCH
Hrá: Marián Gregorička
Vstupné: 0,70 €

27. 1., 14.00 h

DÚHOVÁ PLAVBA
Hrá: Divadlo Dunajka
Vstupné: 0,70 €

(Podrobné informácie o všetkých
kultúrnych podujatiach
sú na www.staremesto.sk)

Staromestské divadlá v januári 2010


