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Starosta objasnil, že po-
slanci sa k nim vrátia, až keď 
mestská časť (MČ) bude mať 
od primátora Bratislavy pred-
bežný súhlas na odpredaj. 
Doteraz bol totiž postup opač-

ný – zastupiteľstvo schváli-
lo predaj, až potom sa k ne-
mu malo vyjadriť hlavné mes-
to, hoci práve ono je vlastní-
kom nehnuteľností. MČ Sta-
ré Mesto ich má od neho „iba“ 

zverené do správy.
Na reakciu magistrátu bo-

lo treba čakať niekedy aj dl-
hé mesiace. MČ preto nema-
la istotu, že peniaze z predaja 
bude mať v rozpočte v čase, 
keď s nimi pri svojich rozvojo-
vých projektoch ráta

Prvým bodom bola sprá-
va o bezpečnostnej situácii

(Pokračovanie na str. 2)

Na Pamätníku českoslo-
venskej štátnosti na Vajan-
ského nábreží nahradí leva, 
ktorého pred rokom presťaho-
vali k soche Milana Rastislava 
Štefánika pred budovu novo-
stavby SND.

Dary na účet MČ posiela-

jú predovšetkým zástupco-
via staršej generácie, ale aj 
ani nie 30-roční ľudia z celého 
Slovenska, pričom sumy sú 
rôznorodé - od pár eur po tisí-
ce - ako to komu finančná situ-
ácia dovolí. Prispeli prevažne 
jednotlivci, ale aj celé rodiny či 

manželské páry. Na zozname 
darcov sú aj český Metrostav, 
Nadácie Doprastav a sloven-
ská komora Česko-Sloven-
ského výboru. V súčasnosti je 
na účte 3 249,33 EUR (takmer 
98 000 Sk).

Mestská časť má už na sto-
le návrh vi zua lizácie uprave-
né ho pa mätníka. Záujem 
oň pre ja vila komisia kul túry 
mest ského zas tupiteľstva. 
V krát kom čase vyhlási  MČ

(Pokračovanie na str. 2) 

Vyše 40 darcov doteraz podpísalo darovacie zmlu-
vy s mestskou časťou (MČ) Bratislava-Staré Mes-
to, cieľom ktorej je vyzbierať 15 000 EUR (takmer 
452 000 Sk) na zhotovenie bronzového odliatku so-
chy prvého československého prezidenta Tomáša 
Garriquea Masaryka.

Darcami na sochu Masaryka
sú jednotlivci aj firmy

Vizualizácia Pamätníka československej štátnosti na dunaj
skom nábreží pred Slovenským národným múzeom.

Fašiangy 
v Prešporkove

Staromestské rodinné cen
trum Prešporkovo, ktoré pô
sobí na Grösslingovej 48, po
kračuje aj v tomto roku v or
ganizovaní zaujímavých po
dujatí. Začiatkom februára si 
deti s výdatnou pomocou rodi
čov vyrábali karnevalové mas
ky. O týždeň neskôr sa všetky 
priestory centra zaplnili lienka
mi, motýlikmi, včielkami, prin
ceznami, princmi, rytiermi, za
ujal aj kráľovský kostým, ho
kejista, spiderman či dvo
jica pirátov. Vyše dvojhodino
vý zábavný program vyčerpal 
rovnako deti ako dospelých...

Ďalšie podujatia v Prešpor
kove: 24. 2., od 10. do 11. h 
 Imunostimulácia  podpora 
imunity, prednáška a diskusia 
s odborníčkou hlavne o oč
kovaní detí, 13. 3. od 16. h  
Oslava 5. narodenín Prešpor
kova, 24. 3. od 10. h  Čítanie 
s Mackom Pu a tvorivé dielnič
ky, 27. 3.  8.30 h  Kurz prvej 
pomoci dieťaťu.

Viac informácii získate 
na www.presporkovo.sk.

Do veľkej skupiny karnevalových motýlikov v rodinnom centre Prešporkovo patrili aj Zuzanka 
a Lenka Králikové.

Hľadá sa „naj“
stará mama

Okresná organizácia Jed-
noty dôchodcov Slovenska 
(OO JSD) v Bratislave-Sta-
rom Meste každoročne uspo-
radúva pod záštitou starostu 
mestskej časti pri príležitos-
ti májového sviatku Dňa ma-
tiek voľbu Starej mamy Staré-
ho Mesta.

(Pokračovanie na str. 6)

Zápis 
do materských 
škôl bude 
v marci
Žiadosti o zaradenie de-
tí do materských škôl 
v Sta rom Mes te v škol-
skom roku 2010 - 2011 
môžu zákonní zástup-
covia odovzdať priamo 
riaditeľkám materských 
škôl v priebehu marca 
2010.

Tlačivo žiadosti dostanú 
buď v materskej škole, ale 
stiahnuť si ho môžu aj z inter-
netovej stránky mestskej čas-
ti www.staremesto.sk, sek-
cia Školstvo. K vyplnenej žia-
dosti treba priložiť potvrde-
nie o zdravotnom stave dieťa-
ťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast (§ 3 ods. 3 vy-
hlášky MŠ SR č. 306/2008).

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto je zriaďovateľom 
18 materských škôl. Z nich dve 
sú pričlenené k základným 
školám (na Grösslingovej 48 
a na Škarniclovej 1), 14 mater-
ských škôl je bez právnej sub-
jektivity (na uliciach Beskyd-
ská, Búdková, Ferienčíkova, 
Gorazdova, Javorinská, Ka-
radžičova, Kuzmányho, Malá, 
Medená, Myjavská, Špitálska, 
Tabaková, Vazovova a Ul. 29. 
augusta) a dve majú právnu 
subjektivitu (na Timravinej 8 
a Šulekovej 35). Na interne-
tovej stránke mestskej čas-
ti je uverejnený zoznam všet-
kých materských škôl vrátane

(Pokračovanie na str. 6)

Nesúhlas s likvidáciou 
zdravotníctva na Bezručovej 
Prvé tohtoročné rokovanie miestneho zastupiteľ-
stva Bratislavy-Starého Mesta bolo 9. februára. 
V úvode starosta Andrej Petrek stiahol z programu 
15 materiálov. Všetky sa týkali nehnuteľností navr-
hovaných na predaj
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(Dokončenie zo str. 1)
verejné súťaže na zhotovite-
ľa odliatku sochy, na dodáva-
teľa prác spojených s odstrá-
nením podstavca, na ktorom 
bol umiestnený lev a dodá-
vateľa prác spojených s osa-
dením sochy a úpravou celé-
ho pamätníka. Informácie bu-
dú k dispozícii na webe www.
staremesto.sk.

Socha bude vysoká 2,2 m, 
podstavec, na ktorom bude 
stáť, 0,2 m a pylón 2,5 m. Ce-
lé dielo teda bude merať cca 
5 m. Jeho odhalenie je naplá-
nované na 28. októbra 2010. 

Nová podoba pamätníka 
má svojich sympatizantov aj 
oponentov. Tí druhí spochyb-
ňujú Masaryka, navrhujú na-
miesto neho inštalovať sochu 
Andreja Kmeťa alebo Ferenc-
za Liszta. Nejde však o tvor-
bu nového, ale dotvorenie už 

takmer 20 rokov jestvujúceho 
Pamätníka československej 
štátnosti. S presťahovaním 
sochy monumentálenho leva 
k Štefánikovej soche v novo-
vznikajúcej bratislavskej štvrti 
Eurovea Pamiatkový úrad SR 
totiž súhlasil pod podmien-
kou, že pamätník na Vajan-
ského nábreží bude do troch 
rokov daný do takého stavu, 
aby napĺňal myšlienku, pre 
ktorú pred dvomi desaťro-
čiami vznikol. Poslanci staro-
mestského miestneho zastu-
piteľstva sa veľkou väčšinou 
hlasov koncom minulého ro-
ka vyslovili za to, aby mies-
to po levovi zaujala socha pr-
vého československého pre-
zidenta. Považujú to za najv-
hodnejšie doplnenie pomníka 
pripomínajúceho existenciu 
spoločného štátu Čechov 
a Slovákov.

Darcami na sochu Masaryka...

Dlhá zima 
odčerpáva peniaze
Na zimnú údržbu ciest 
III. a IV. triedy, chodní-
kov a verejných pries-
transtiev v správe mest-
skej časti má Staré Mes-
to v rozpočte vyčlene-
ných 380 000 EUR (cca 
11,5 mil. Sk). Je to suma, 
ktorá pokrýva náklady 
na 11 výjazdov technic-
kých prostriedkov a čin-
nosť personálu.

Od začiatku zimy si však 
poveternostné podmienky vy-
žiadali viac než 20 výjazdov. 
O odpratávanie snehu a posý-
panie inertným materiálom sa 
na základe podpísanej zmlu-
vy s mestskou časťou stará 
s. r. o. VEPOS Bratislava. Pod-
ľa informácie jej konateľa nák-
lady na zimnú službu dosiahli 
vlani v decembri 73 000 EUR 
(2,2 mil. Sk) a v januári 
2010 až 170 000 EUR (vyše 
5,12 mil. Sk). Na február tak 
ostalo v rozpočte mestskej 
časti necelých 140 000 EUR 
(4,22 mil. Sk). „Verme, že sa 
počasie umúdri. Ak totiž bu-
deme musieť rozpočtova-
nú sumu zvýšiť, ostane nám 
menej peňazí na letné kose-
nie trávnatých plôch, orezá-
vanie konárov stromov a krí-
kov, vyprázdňovanie odpad-
kových košov, čistenie ulíc 
a námestí,“ povedal s obavou 
staromestský starosta Andrej 
Petrek.

V týchto dňoch dochádza-
jú zásoby soli nevyhnutnej pri 
poľadovici najmä v kopcovi-
tých terénoch Starého Mesta. 
Za štátnou hranicou s Ukra-
jinou totiž stoja so zamrznu-
tým nákladom železničné va-
góny. Dodávateľ preto zvažu-
je ponuku rakúskeho partnera 

zaoberajúceho sa distribúciou 
tohto druhu tovaru.

Od zverejnenia zoznamu 
ulíc v mesačníku Staromest-
ský spravodaj sa na miestny 
úrad mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto obracajú ob-
čania, ktorí poukazujú na to, 
že v zozname chýba „ich“ uli-
ca. Až na obyvateľa z Lichar-
dovej ulice však všetci me-
novali komunikácie, o ktoré 
sa stará hlavné mesto. Bo-
li medzi nimi napr. ulice Praž-
ská, Špitálska, Dunajská, Dro-
társka či Námestie SNP. Ide 
o cesty I. a II. triedy, ktoré sú 
v starostlivosti magistrátne-
ho oddelenia cestného hos-
podárstva. Obracať sa teda 
treba v prípade nespokojnos-
ti na toto pracovisko.

Dodávateľská spoločnosť 
VEPOS nečistí ani ulice, kto-
ré magistrát Starému Mes-
tu protokolárne neodovzdal 
do správy, rovnako ani sú-
kromné cesty, neskolaudova-
né ulice (K lomu) či nespevne-
né komunikácie (nová Údol-
ná). Tie zvyčajne vedú do lo-
kalít s novovybudovanými vi-
lami.

(Dokončenie zo str. 1)
a verejnom poriadku 
na území Starého Mes-
ta v roku 2009. Informácie 
mjr. Petra Šlahora, riadite-
ľa Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Bratisla-
va 1 a Jozefa Hitku, veliteľa 
Mestskej polície Staré Mes-
to prinesie marcové vyda-
nie Staromestského spra-
vodaja.

Veľkú pozornosť poslan-
ci venovali zmenám a do-
plnkom v troch územných 
plánoch zón (ďalej ÚPZ):

• 1. ÚPZ Dunajská
• 2. ÚPZ A4 Mudroňova 

sever - Palisády
• 3. ÚPZ Mudroňova (ju-

ho zá pad)

Obstarávateľom ÚPZ Du-
najská je hlavné mesto, roz-
hodujúce slovo pri jeho fi-
nálnej podobe má mestské 
zastupiteľstvo. Stanovisko 
staromestského zastupiteľ-
stva k návrhu zmien a do-
plnkov má iba odporúča-
cí charakter. Záleží od po-
slancov hlavného mesta, či  
sa stotožnia s návrhmi sta-
romestských kolegov.

Tí sa v rozprave vyjadro-
vali najmä k zámeru zme-
niť funkčné využitie býva-
lej nemocnice a poliklini-
ky na Bezručovej 3 a 5 zo 
zdravotníctva a starostli-
vosti o seniorov na občian-
sku vybavenosť.

Terajšie Ministerstvo 
zdra votníctva SR totiž oba 
objekty predalo s. r. o. Bez-
ručova Invest so sídlom 
na Kominárskej ulici. Ten 
má o nich svoju predstavu. 
Vo svojej štúdii vlastník ok-
rem iného prezentoval zá-
mer umiestniť na ploche 
2700 m² ambulancie. Tie by 
fungovali už na komerčnom 
princípe, ale predsa len by 
sa aspoň čiastočne zacho-
vali. Staromestskí poslanci 
svojím uznesením deklaro-
vali želanie, aby tu bývalé 
ambulancie rekonštrukciou 
nezanikli.

Poslanec a lekár Peter 
Osuský v tej súvislosti po-
vedal: „Bezručova bola vy-
radená zo siete zdravotníc-
kych zariadení, následným 
predajom bolo definitívne 
potvrdené, že ju nepotrebu-
jeme. A my teraz, bez toho, 
aby sme na to mali kompe-
tenciu, chceme riešiť prob-
lém, ktorý vytvoril niekto 
iný.“

Mestom navrhovanú 
zmenu funkčného využitia 
najmä objektu bývalej po-
likliniky na Bezručovej zo 
zdravotníckej na občian-
sku vybavenosť kritizova-
li viacerí. Halka Ležovičo-

vá pôsobiaca v nemocni-
ci U milosrdných pripome-
nula, že od kúpy v minulosti 
viacerí záujemcovia odsko-
čili práve preto, že súčasný 
územný plán zóny rešpek-
toval požiadavku Starého 
Mesta – aby tu bolo zdra-
votnícke zariadenie slúžia-
ce Staromešťanom.

„Hovorím o poliklinike, 
ktorá v tejto oblasti chýba. 
U neu rológa ľudia čakajú 
aj päť hodín, lebo je jediný 
pre Staré Mesto,“ poveda-
la s tým, že zohnať ďalšie-
ho je pre tlak pacientov tak-
mer nemožné.

Marek Čambal zo štát-
nej nemocnice na Mickie-
wiczovej poukázal na ob-
rovskú deštrukciu zdravot-
níckych zariadení na úze-
mí Starého Mesta v posled-
ných rokoch. Podľa neho sa 
Staromešťania nebudú mať 
onedlho kde ošetriť, pričom 
zložitá je pre nich aj dos-
tupnosť zdravotníckych za-
riadení – v Petržalke či Ru-
žinove. „My sme mladí, mo-
bilní, máme autá, ale keď si 
spomeniem na starých ľu-
dí, ktorí k nám chodia, je to 
naozaj veľký reálny prob-
lém. Druhá súvislosť, kto-
rú musím spomenúť, je tá, 
že sa plánuje dostavba ne-
mocnice na Rázsochách. 
Je otázne, čo sa stane 
s nemocnicou na Mickie-
wiczovej. Potom v Starom 
Meste nebude žiadne kom-
plexné zdravotné zariade-
nie,“ varoval.

K požiadavkám Starého 
Mesta v súvislosti s prero-
kúvanými zmenami a dopln-
kami ÚPZ Dunajská figu-
ruje aj Šafárikovo námes-
tie. Hlavné mesto Bratisla-

Poliklinická časť bývalej nemocnice s poliklinikou na Bezručo
vej, klasická ukážka medzivojnovej funkcionalistickej architektú
ry, dnes chátra  Slovenskej televízii slúži na nakrúcanie v ne
hostinnom pros tredí a mobilným operátorom ako držiak antén.

Nesúhlas s likvidáciou 
zdravotníctva na Bezručovej

va uvažuje o spojení dvoch 
zelených plôch do jedné-
ho celku, pričom park s Ka-
čacou fontánou je v správe 
mestskej časti Staré Mes-
to a zelená plocha priľahlá 
k Alžbetínskej ulici patrí Mi-
nisterstvu vnútra SR. Staré 
Mesto navrhuje ponechať 
ich rozdelené a na mieste 
bývalého Landererovho pa-
láca vybudovať objekt, kto-
rý by vlastne spojil dve čas-
ti Dobrovičovej ulice, ktoré 
sú teraz zdanlivo rozdelené 
zastávkou MHD (pre auto-
busové linky 50, 78 a 95).

Obstarávateľom zmien 
a doplnkov dvoch územ-
ných plánov zón pokrýva-
júcich lokalitu Mudroňovej 
ulice  je mestská časť Bra-
tislava-Staré Mesto. Ná-
vrh na zmenu  ÚPZ Mud-
roňova (juhozápad), kto-
rý by v zmysle požiadavky 
Správy služieb diplomatic-
kého zboru SR umožnil vy-
budovať bazén pod teré-
nom záhrady pri reprezen-
tačnom objekte, nezískal 
dostatočnú podporu staro-
mestských poslancov.

Návrh zmien a dopln-
kov ÚPZ A4 Mudroňova – 
sever - Palisády po širo-
kej diskusii starosta z ro-
kovania stiahol. Poslanci 
totiž chceli hlasovať o jed-
notlivých zmenách zvlášť. 
Podľa spracovateľky doku-
mentu Ing. arch. Kataríny 
Kantorovej, CSc., je však 
tento postup v rozpore so 
zákonom. Poslanci ten-
to materiál dostanú na ro-
kovací stôl opäť – až bude 
jasný spôsob hlasovania.

O ďalších bodoch bude-
me informovať v marcovom 
spravodaji.
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Dovedna ich na zápis 
prišlo 430, čo je asi o 50 viac 
než vlani. Vyše 70 rodičov 
je však už teraz rozhodnu-
tých požiadať pre svoje die-
ťa o ročné odloženie povin-
nej školskej dochádzky.

Už tradične sa školy na tú-
to jedinečnú udalosť dôsled-
ne pri pravovali. Snažili sa, 
aby sa tento deň stal pre 
kaž dého budúceho prváči-
ka pa mätným. Át-
riá, chod by a triedy 
pri spô  so bili vníma-
niu svo jich nových 
návštev níkov. Všet-
ko hý rilo pestros-
ťou fa rieb, obráz-
kov, hra čiek a dar-
čekov. Cieľ bol jas-
ný - aby sa pre 
ne „veľká“ ško-
la stala priateľ skou 
od prvé ho oka-
mihu. Na školských 
laviciach vystave-
né šlabikáre, učeb-
nice, pracovné listy 
a pomôcky pripomí-

nali školácke povinnosti bu-
dúceho prváka.

Rodičia sa mohli o špe-
cifikách jednotlivých škôl 
a ich vzdelávacích progra-
moch dozvedieť vopred viac 
z internetových stránok. Aj 
na základe takto získaných 
informácií si vyberali pre 
svoje dieťa tú-ktorú školu - 
aj mimo „svojho“ školské-
ho obvodu, do ktorého pod-

ľa trvalého bydliska patria. 
O prijatí rozhodne riaditeľ, 
záleží od kapacitných mož-
ností školy.

K pohodovému priebe-
hu zápisu prvákov prispe-
la premyslená organizácia. 
Kým rodičia vybavovali for-
mality, diskutovali o zaují-
mavých školských aktivitách 
a úspechoch vybranej ško-
ly, ich potomkom sa venova-
li pedagógovia, psychológo-
via, špeciálni pedagógovia 
i starší spolužiaci. Nádejní 
žiačikovia sa hrali, kreslili, 
recitovali alebo pozerali pre-
mietané rozprávky.

Na zápis do ZŠ prišlo vyše 400 detí
O obecné základné školy na území Bratislavy-Sta-
rého Mesta majú záujem aj obyvatelia iných mest-
ských častí v Bratislave. Svedčia o tom počty de-
tí, ktoré prišli v dňoch 22. a 23. januára 2010 zapísať 
rodičia do prvých tried ôsmich staromestských zá-
kladných škôl.

škola zapísaných 
detí

z toho 
dievčat

počet 
predpokl. 
odkladov

nezaško-
lených

predpokl.
počet
tried

Dubová 1 37 17 5 2 2

Grösslingová 48 60 27 15 0 2

Hlboká cesta 4 67 29 16 1 2

Jelenia 16 15 1 0 2 1

Jesenského 6 20 8 2 0 1

Mudroňova 83 92 45 10 0 3

Škarniclova 1 65 31 12 0 3

Vazovova 4 78 37 12 1 3

Spolu 434 195 72 6 17

Pri zápise prváčikov na ZŠ Mudroňova 83 boli detské ná
lady rôzne. Semtam vypadla slzička a jediná istota bolo ma
mino objatie, iní sa výborne zabávali.

Ulica Františka Krupku
Najnovšia ulica v mest-
skej časti Bratislava-
Staré Mesto ponesie 
meno významného bra-
tislavského architekta 
Františka Krupku (1885 
- 1963).

Ide o komunikáciu kolmú 

na Pribinovu ulicu, ktorá ústi 
na Dostojevského rad na kri-
žovatke s Klemensovou uli-
cou. V jej blízkosti stoja dve 
významné monumentálne 
stavby z prvej polovice 20. 
storočia: palác Univerzity Ko-

menského a sídlo Minister-
stva vnútra SR. Obe projek-
toval práve Krupka. Je auto-
rom projektu budovy dneš-
ného Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru na Špitál-
skej ul. Z jeho tvorivej diel-
ne sú aj ďalšie administratív-
ne a obytné budovy, pričom 
všetky sú na území Starého 
Mesta. 

Krupka študoval v Prahe 
a vo Viedni. V rakúskej met-
ropole po štúdiách pracoval 
na dostavbe cisárskeho Hof-
burgu. Po prvej svetovej voj-
ne pôsobil na Pamiatkovom 
úrade v Bratislave u Duša-
na Jurkoviča, s ktorým spo-
lupracoval na projekte mohy-
ly Milana Rastislava Štefáni-
ka na Bradle. Samostatnú 
projektovú kanceláriu si za-
ložil v roku 1922, keď začal 
projektovať svoju prvú veľkú 
stavbu „U dvoch levov“. Po-
čas svojho života sa venoval 
hlavne výstavbe na Sloven-
sku, ale pôsobil aj na Ukra-
jine.

Najvýznamnejšie stavby:
U dvoch levov (1922), Bra-

tislava
Univerzita Komenského 

(1925 - 1935), Bratislava
Ústav zveľaďovania živ-

ností, dnes generálne riadi-
teľstvo ZŤS (1925 - 1936), 
Martin

Hotel Palace (1928), 
Bratis lava

Ulica Františka Krupku 
(označe ná bielo) je akoby 
pokračo va ním Klemenso
vej cez Dosto jev ského rad 
na Pribi no vu. Zatiaľ nefigu
ruje na žiadnych mapách, 
okrem satelitných zábe
rov Google, pretože ju ma
jú otvoriť spolu s otvore
ním komplexu Eurovea.

Foto: Google

Na Dobšinského sa tento rok stavať nezačne
Starostovia bratislavských mestských častí mesia-
ce tlačia na magistrát, aby im previedol do vlastníc-
tva majetok, o ktorý sa starajú, opravujú ho a udr-
žiavajú v prevádzkyschopnom stave. Ide naprík-
lad o budovy predškolských zariadení, základných 
škôl, objektov kultúrnych zariadení a podobne.

Vlani mestská časť Brati-
slava-Staré Mesto investo-
vala milióny do opráv mater-
ských a základných škôl. Na-
priek tomu nenástojí na ich 
prevode do svojho majetku. 
„Nepovažujem za nevyhnut-
né vlastniť ich. Chodia do nich 
deti Staromešťanov, je pre-
to prirodzené, že sa o ne sta-
ráme, opravujeme zatekajúce 
strechy, vymieňame staré ok-
ná, rekonštruujeme elektrické 
rozvody, sociálne zariadenia. 
Stojí nás to veľa peňazí, pre-
tože štát odovzdal samosprá-
ve tieto nehnuteľnosti vo veľ-
mi zlom stave - desaťročia ich 
za nedbával. Na šťastie na to 
pros triedky máme v mimoroz-
poč tových fondoch, nemu-
síme si na ne brať úvery 
ako nie ktoré mestské časti,“ 
objas nil staromestský staros-
ta Andrej Petrek.

Na druhej strane netajil 
rozča ro vanie z toho, že vede-
nie hlavného mesta napriek 
sľu bom nepreviedlo do majet-
ku mestskej časti budovu bý-
va lej materskej školy na Dob-
šin ského ulici. Staré Mesto tu 
chce namiesto nej vybudovať 
so ciálne zariadenie pre se nio-
rov.

Podľa štatistík je táto mest-

ská časť najstaršou obcou 
na Slovensku, čo pred ur čuje 
jej povinnosti voči seniorom. 
Zámer postaviť na Dobšinské-
ho centrum pre se niorov sa 
poz dáva aj mest ské mu za-
stu  piteľstvu, kto ré v júli 2009 
schválilo prevod budovy škôl-
ky na Staré Mes to. Napriek to-
mu mu dodnes nepatrí. Vede-
nie hlavné ho mesta ne činnosť 
zdô vodnilo tým, že v no ve li zo-
va nom zákone o majetku ob-
cí platnom od 1. 7. 2009 chý-
ba ustanovenie, ktoré pôvod-
ne umožňova lo bezplatný 
prevod majetku mesta Brati-
slavy 17 mestským častiam. 
Vysvet lenie Minis terstva vnút-
ra SR, ktoré sa na žiadosť 
bra tislavských starostov vy-
jadrilo v tom zmysle, že zále-
ží od doho dy hlavného mes-
ta a 17 mestských častí, ve-
deniu Bratislavy nestačí. Pri-
mátor však prisľúbil, že sa 
bezod plat nému prevodu ma-
jetku mestským častiam ne-
bude brániť, keď taká mož-
nosť bu de v zákone o Brati-
slave. Na jeho vyhláse nie re-
agoval sta rosta Rače a posla-
nec NR SR Ján Zvonár, kto rý 
dal do parlamentu návrh no-
vely zákona. Očakáva sa, že 
ju NR SR schváli v marci.

„V súčasnosti pracujeme 
na projektoch a usilujeme sa 
získať územné rozhodnutie 
o umiestnení stavby. Na to 
nepotrebujeme byť vlastníkmi 
nehnuteľnosti. Musíme ním 
však byť, keď budeme žiadať 
o stavebné povolenie. Žiaľ, 
dostali sme sa do význam-
ného časového sklzu v po-
rovnaní s našou predstavou. 
Dúfam, že do konca volebné-
ho obdobia budeme mať v ru-
kách aspoň stavebné povole-
nie,“ naznačil postup starosta 
Petrek.

Na Dobšinského poslanci 
naplánovali vybudovať ZOS 
- zariadenie opatrovateľskej 
sta rostlivosti. V súčasnos-
ti Sta ré Mesto poskytuje služ-
by ZOS v troch bývalých by-
toch. Sú v bariérových ob-
jektoch bez výťahov, balkó-
nov či loggií. Keďže sú na po-
schodiach, vyše 40 klientov 
sa počas nie koľ komesačného 
pobytu v nich ne má šan-
cu dos tať na čers tvý vzduch. 
Nevýho dou je aj dovážanie 
stravy z vý varovní.

Na Dobšinského bude ok-
rem izieb s 50 lôžkami práčov-
ňa, vývarovňa, jedáleň, kto-
rá môže slúžiť aj ako spolo-
čenská sála, ošetrovňa, ses-
terská izba, knižnica, menšia 
spoločenská miestnosť, rela-
xačné priestory. Služby zaria-
denia budú využívať seniori 
z celého Starého Mesta, nie-
len jeho obyvatelia.
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Domového odpadu veľkých 
rozmerov, ako je napr. sta-
rý nábytok, matrace, koberce 
a pod. sa však Staromešťania 

môžu zbaviť aj vďaka veľko-
kapacitným kontajnerom, kto-
ré miestny úrad aj v roku 2010 
pristaví postupne po celom 

území Starého Mesta. V kaž-
dej z lokalít uvedených v prilo-
ženom harmonograme by sa 
mali veľkokapacitné kontajne-
ry objaviť počas roka dva ra-
zy. Umiestni ich tam spoloč-
nosť Odvoz a likvidácia odpa-
du (OLO) na základe objed-
návky miestneho úradu, a to 
vždy v utorok a odvezie ich 
vždy vo štvrtok – teda v troj-
dňových cykloch.

Zber veľkorozmerného od-
padu a drobných stavebných 
odpadov je určený výlučne 
pre obyvateľov, nie pre pod-
nikateľov. Začne sa 9. marca 
2010.

Cieľom zverejnenia harmo-
nogramu pristavovania kon-
tajnerov je umožniť obyvate-
ľom vopred si v domácnosti 
naplánovať „veľké upratova-
nie“. Pokiaľ by si však také-
to upratovanie malo vyžiadať 
naplnenie celého kontajne-
ra obyvateľmi jedného do-
mu, je potrebné, aby si kontaj-
ner objednali sami a náklady 
naň uhradili z vlastného fon-
du údržby.

Do týchto kontajnerov nie je 
povolené vhadzovať iný druh 
odpadu, ako napr. biologický 
(konáre, suché lístie, trávu), 
elektrické spotrebiče, nebez-
pečné odpady a pod. Viac in-
formácií je na www.staremes-
to.sk, sekcia Životné prostre-
die – odpady.

Mestská časť žiada moto-
ristov, aby v plánovaných ter-
mínoch neodstavovali svo-
je autá na miesta určené pre 
uloženie kontajnerov. Obyva-
teľov vystavujú riziku, že kon-
tajner nebudú mať k dispozí-
cii, resp. ho spoločnosť OLO 
pristaví inde, než bolo ozná-
mené. Následne to vyvolá-
va nespokojnosť ľudí žijúcich 
v okolí.

V marci budú pristavené prvé 
kontajnery na domový odpad
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá k dispo-
zícii vlastný pozemok, na ktorom by mohla zriadiť 
zberný dvor na komunálny odpad veľkých rozmerov 
a drobný stavebný odpad. Jej obyvatelia sú preto 
odkázaní na celomestské zberné dvory na Ivanskej 
ceste 22 a Bazovej 6.

Dátum Miesto pristavenia
1.

9. 3. - 11. 3.

Martinengova 1 - Drotárska cesta

2. Bernálokova - Blumentálska 

3. Záhorácka

4.

16. 3. - 18. 3.

Lazaretská - Cintorínska

5. Langsfeldova -Tajovského 1

6. Michalská - Zámočnícka

7.

23. 3. - 25. 3.

Gajova - Alžbetínska 

8. Poštová - Nám. SNP

9. Radvanská - Medzierka

10.

30. 3. - 1. 4.

Šancová - Mýtna 23 vnútroblok

11. Havlíčkova - Prokopa Veľkého

12. Haydnova - Rubinsteinova

13.

6. 4. - 8. 4.

Partizánska - Lichardova

14. Kubániho - Čerešňová

15. Železničiarska - Žabotova

16.

13. 4. - 15. 4.

Panská - oproti Bibiane

17. Krížna - Záhradnícka vnútroblok

18. Malá - Révová

19.

20. 4. - 22. 4.

Poľná

20. Heydukova - Hollého

21. Za sokolovňou

22.

27. 4. - 29. 4.

Židovská - Zámocké schody

23. Matúšova - Súbežná

24. K Železnej studienke

25.

4. 5. - 6. 5.

Slávičie údolie - Korabinského

26. Medená 10

27. Záhrebská - Tabaková vnútroblok 

28.

11. 5. - 13. 5.

Grösslingová - Klemensova

29. Javorinská - Hummelova

30. Strmá cesta - Žižkova 

31.

18. 5. - 20. 5.

Sasinkova 2

32. Vlčkova - Dohnalova

33. Bartókova

34.

25. 5. - 27. 5.

Nad lomom - Buková

35. Na brezinách 8

36. Dubová - Bohúňova

37.

1. 6. - 3. 6.

Timravina 6

38. Beskydská

39. Vetvová

40.

8. 6. - 10. 6.

Dobrovského 8

41. Slávičie údolie - Svetlá

42. Tvarožkova

43.

15. 6. - 17. 6.

Májkova - Blumentálska

44. Jakubovo námestie

45. Senická - Gaštanová

46.

22. 6. - 24. 6.

Lermontovova 2

47. Podhorského

48. Čajkovského 2

Nebezpečné 
odpady

Za nebezpečné odpa-
dy považujeme odpady, kto-
ré majú jednu alebo viac ne-
bezpečných vlastností uve-
dených v prílohe č. 4 zákona 
o odpadoch.

Patria k nim  staré nátero-
vé hmoty, odpadové rozpúš-
ťadlá, pesticídy, oleje a tuky, 
batérie a akumulátory, žia-
rivky a iný odpad obsahujú-
ci ortuť, vyradené zariade-
nia obsahujúce chlórfluoro-
vané uhľovodíky, vyradené 
elektrické a elektronické za-
riadenia 

Spoločnosť Arguss, s. r. o., 
zabezpečuje nakladanie 
s odpadmi v celom rozsahu 
Katalógu odpadov. V prípa-
de záujmu ju možno kontak-
tovať na tel. č. 02/55565632 
alebo 55421642.

Kam dať odpad 
z domácností, 
aby sme nežili 
na smetisku
Od 1. januára 2010 sú obce povinné umožniť svojim 
obyvateľom triediť odpady. O tom, ako je to v Bra-
tislave-Starom Meste, hovoríme s Ing. Jankou Čillí-
kovou z referátu ochrany prírody miestneho úradu 
mestskej časti.

Majú Staromešťania vy-
tvorené podmienky na se-
parovanie odpadu, ktorý 
produkujú vo svojich do-
mácnostiach
- Myslím, že áno. Sklo, pa-

pier a plasty môžu vhadzo-
vať do osobitných nádob (ze-
lená sklo, modrá papier, žltá 
plasty), ktoré sú rovnomerne 
rozmiestnené v 27 lokalitách 
mestskej časti. Sú to tzv. zber-
né hniezda. Na týchto nádo-
bách sú nálepky s oznamom, 
kedy spoločnosť Odvoz a lik-
vidácia odpadu (OLO) suro-
vinu odváža - kontajnery vy-
prázdňuje. Táto informácia 
je dobrá pre verejnú kontro-
lu. Treba si ju však všímať aj 
vtedy, ak máte doma priprave-
né na vyhodenie balíky novi-
nového papiera. Ak je modrý 
kontajner plný, vyčkajte s vy-
nesením deň či dva. Odporú-
čam tiež fľaše od minerálok, 
tetrapakové obaly od džúsov 
či mlieka, hliníkové plechovky 
od nápojov pokrčiť, aby v kon-
tajneri zabrali čo najmenší 
priestor a zmestilo sa ich doň 
čo najviac.

Ľudia sa často pýtajú, 
prečo vlastne majú odpad 
triediť. Vnímajú to ako 
prácu navyše a nič za ňu 
nedostanú.
- Práve to je omyl. Za zele-

né, modré a žlté nádoby ne-
platia. Ak teda poctivo separu-
jú, do bežných smetných ná-
dob vhodia celkom prirodzene 
menej odpadkov z domácnos-
tí. Môže sa stať, že ich ne-
budú potrebovať vyprázdňo-
vať dvakrát do týždňa, ale iba 
raz. Objednávku v OLO zme-
nia. Za služby - odvoz a likvi-
dáciu odpadu - by teda mali aj 
menej zaplatiť. Ukáže sa to pri 
koncoročnom vyúčtovaní.

Od tohto roka si mali ob-
ce poradiť už aj s biolo-
gickým odpadom. Vláda 
tento termín kvôli kríze 
presunula až na rok 2013. 
Staré Mesto však svojich 
obyvateľov v uplynulých 
rokoch na túto situáciu už 
začalo pripravovať. Bude 
v tom pokračovať?
- Zrejme hovoríte o drve-

ní - štiepkovaní konárov od-
rezaných zo stromov v rám-
ci jarného a jesenného upra-
tovania záhrad vo vilových 

častiach Starého Mesta. Táto 
služba, za ktorú občania ne-
platia, je hradená z rozpočtu 
mestskej časti, sa nám v uply-
nulých dvoch rokoch osvedči-
la, preto ju plánujeme ponúk-
nuť už v apríli.

Nedá sa zneužiť?
- Zaznamenali sme už takú 

snahu. Súkromný stavebník 
vybudoval bytový dom a pri 
konečnom upratovaní orezal 
dreviny na priľahlom pozem-
ku. Konáre, ktorými by zaplnil 
celý kontajner, uložil na chod-
ník pred novostavbu. Prerátal 
sa, ostali tam nepovšimnuté. 
Musel sa o ne postarať sám. 
V tomto roku však pripravu-
jeme novú organizáciu štiep-
kovania, takže prípadné zne-
užívanie už absolútne vyluču-
jeme.

Ako sa dá zlikvidovať ne-
bezpečný odpad a staré, 
nefunkčné či energetic-
ky náročné elektrospot-
rebiče?
- Zber nebezpečného odpa-

du s obsahom škodlivého ob-
sahu, ako sú napr. farby, roz-
púšťadlá, oleje, robíme takpo-
vediac na objednávku, ak sa 
ho dožadujú v priebehu krát-
keho času viacerí obyvatelia 
Starého Mesta. S elektrood-
padom nám dvakrát do roka 
pomáha spoločnosť Envidom. 
Ako jedna z mála mestských 
častí v Bratislave organizuje-
me zber starých elektrospot-
rebičov tak, že ich spolu s En-
vidomom odvážame pria-
mo z domácností. Auto jazdí 
od domu k domu a na vopred 
ohlásených adresách prijíma 
staré chladničky, práčky, kul-
my, rýchlovarné kanvice, mik-
rovlnné aj elektrické rúry, ká-
vovary, sušiče, počítače, mo-
nitory, televízory a iné.

Nebolo by jednoduchšie 
pristaviť kontajnery, aby 
do nich ľudia vyradené 
predmety vhadzovali?
- S týmto spôsobom zberu 

elektroodpadu nemajú dob-
ré skúsenosti v iných mest-
ských častiach. Rôzni „zbera-
telia“ totiž z kontajnera jednot-
livé kusy vyberali a rozobra-
li na súčiastky. Pri tomto ne-
odbornom rozoberaní môžu 
uniknúť do prostredia škodli-
vé látky.



2/február 2010 staromestský spravodaj  5

ŽLTÉ - PLASTY
Patria sem: PET fľaše 

od nápojov, plastové oba-
ly od domácej chémie (te-
kuté pracie prostriedky, avi-
váž a pod.) obaly od jogurtov, 
smotany, fólie, viacvrstvové 
obaly od nápojov (tetrapack 
a iné), hliníkové plechovky 
od nápojov. Obaly treba stla-
čiť, aby sa zmenšil ich objem.

Nepatria sem: Plastové 
obaly znečistené od oleja.

ZELENÉ - SKLO
Patria sem: Fľaše od ná-

pojov, oleja, poháre od zavá-
ranín. Je potrebné z nich od-
strániť kovové uzávery.

Nepatria sem: Zrkadlá, le-
pené bezpečnostné sklá, au-
tosklo, drôtené sklo, žiarivky, 
žiarovky, keramika (taniere, 

šálky, vázičky), obaly znečis-
tené farbami, plasty, železo, 
okenné tabule.

MODRÉ - PAPIER
Patria sem: Noviny, ča-

sopisy, kancelársky pa-
pier, kartónové obaly, knihy, 
skartovaný kancelársky pa-
pier. Obaly treba stlačiť.

Nepatria sem: Viacvr-
stvové obaly, voskový, 
mastný a inak znečiste-
ný papier, alobal, kopírova-
cí, samoprepisovací papier, 
papierové plienky, pauzo-
vací papier, spisové dosky, 
plasty, kovy.

Ako separovať suroviny
Separovaný zber na území Bratislavy je tzv. donáš-
kový systém zberu vytriedených zložiek komunál-
neho odpadu bez obsahu škodlivín, ako sú papier 
a lepenka, sklo, plasty. Kontajnery na separovaný 
odpad majú farbu žltú - na plasty, zelenú - na sklo 
a modrú - na papier.

Bioodpad
Biologicky rozložiteľ-
ný odpad zo zelene je 
odpad zo záhrad, naj-
mä kvety, konáre, lís-
tie, pokosená tráva.

Od 1. januára 2006 platí 
zákaz zneškodňovať odpad 
zo záhrad, parkov, cintorí-
nov, verejnej zelene a pod., 
je možné ho iba zhodnoco-
vať, napr. kompostovaním.

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto poskytuje svo-
jim občanom dvakrát do ro-
ka bezplatnú službu - tzv. 
štiepkovanie - drvenie ko-
nárov. Vzniká mulčovacia 
zmes, ktorú možno použiť 
v záhradách. Ak o ňu ne-
prejaví záujem občan, do-
dávateľská spoločnosť ju 
ponúkne iným odberate-
ľom.

Ostatný biologický odpad 
- tráva, lístie - by mal skon-
čiť buď na kompostovisku, 
alebo ho treba bezplatne 
odviezť do zberných dvo-
rov spoločnosti OLO.

Hlavné mesto Bratislava a jeho mestské časti zria-
ďujú zberné dvory, ktoré slúžia obyvateľom mes-
ta na bezplatné uloženie odpadu z domácností. Nie 
sú určené firmám a živnostníkom, ktorých odpad je 
produktom ich podnikateľskej činnosti.

Na území Bratislavy-Staré-
ho Mesta nie je zberný dvor, 
jeho obyvatelia však môžu 
využívať dva zberné dvory 
mestskej a. s. Odvoz a likvi-
dácia odpadu (OLO).

Platia v nich tieto obme-
dzenia:

• občan sa musí preu-
ká zať trvalým poby-
tom na území Bratis-
la vy

• vstup vozidiel s hmot-
nosťou do 3,5 t

• množstvo odpadu ne-
mož no kumulovať 
(naj mä drobný sta-
vebný odpad)

Čo možno v zbernom dvo-
re uložiť:

• veľkoobjemný od-
pad (napr. staré za-
ria de nie z domácnos-
ti)

• drobný stavebný 
odpad (do 1 m³/rok 
za dar mo)

• papier a lepenku, 
ná po jové obaly, sk-
lo a plasty

• biologicky roz lo ži-
teľ ný odpad z údrž-
by zelene

• elektroodpad (tele-
ví zo ry, práčky, rá-
diá, sporáky, počí-
tače a ich príslušen-
stvo, mo nitory, chlad-

ničky atď.)
• kovový a drevený 

od pad
• pneumatiky (max. 4 

ks/osobu)
• nebezpečné zložky 

komunálneho odpa-
du (batérie, autobaté-
rie, žiarovky, žiariv-
ky atď.)

Množstvá odpadu, ktoré 
môžu obyvatelia priniesť do 
zberných dvorov:

• objemný odpad - max. 
200 kg/osobu/mesiac

• biologicky rozloži-
teľný odpad - max. 
50 kg/osobu/týždeň

• elektroodpad - bez 
obmedzenia

• kovový odpad - bez 
obmedzenia

• drevený odpad - max. 
200 kg/osobu/mesiac

• pneumatiky - max. 
4 ks/osobu/6 mesia-
cov

• železný šrot, sklo, pa-
pier, plasty - bez ob-
medzenia

Zberné dvory OLO:
Ivanská cesta 22
Po - Pia:  7. - 21. h
So - Ne:  7. - 14. h 
Bazová 6
Po - Pia:  7. - 20. h
So - Ne:  7. - 14. h

Zberné dvory 
spoločnosti OLO

Zberné hniezda 14. Palárikova 2 - 4
1. Ul. Boženy Němcovej 15. Palisády
2. Búdková - MHD 16. Pri hradnej studni
3. Drotárska - Martinengova 17. Prokopa Veľkého
4. Dubová - ZŠ 18. Prokopa Veľkého - Nekrasovova
5. Gorazdova 20 19. Radvanská
6. Jelenia 20. Slávičie údolie
7. Justičná 21. Sokolská
8. Ul. K Železnej studienke 22. Timravina
9. Ul. Medzierka 23. Timravina - Šulekova

10. Myjavská - Broskyňová 24. Vlčkova
11. Nad  lomom 25. Záhorácka
12. Nad lomom - Buková 26. Západný rad
13. Okánikova 27. Židovská

Podzemné kontajnery 
prinesú spokojnosť

Bratislavské mestské čas-
ti môžu rozmiestňovať kontaj-
nery na separovaný zber – tzv. 
zberné hniezda iba na svojich 
pozemkoch. A tých je v Sta-
rom Meste zúfalý nedosta-
tok. Navyše, ľudia, ktorí ma-
jú zberné hniezda v blízkos-
ti svojich obydlí, nie sú nad-
šení. Sprievodným znakom 
kontajnerov je totiž takmer vž-
dy totálny neporiadok. Vyrie-
šiť by tento problém mohli po-
dzemné kontajnery. Vynikajú-
ce skúsenosti s nimi má Pra-
ha 5. Bratislavské Staré Mes-
to sa nimi inšpirovalo.

„Podzemné kontajnery 
na triedený odpad – sklo, pa-
pier a plasty - by sme chce-
li začať inštalovať tam, kde 
je situácia najkritickejšia. Za-
tiaľ neviem, koľko ich v tom-
to roku stihneme osadiť, zále-
ží od finančnej situácie. Veľmi 
ma však potešila minulotýž-

dňová informácia spoločnos-
ti OLO, že je technicky pripra-
vená pomôcť nám pri riešení 
tejto záležitosti,“ povedal sta-
rosta Andrej Petrek.

Toto moderné riešenie od-
padového hospodárstva je 
osobitne vhodné pre expono-
vané centrá miest, historic-
ké a pamiatkové zóny. Umož-
ní prejsť od nevyhovujúce-
ho vybavenia na triedenie od-
padu k efektnému riešeniu. 
Kompletný zásobník nádoby 
je pod zemou. V nadzemnej 
časti vidieť iba estetické vha-
dzovacie zariadenie, ktoré mi-
nimálne ovplyvní okolité pro-
stredie. 

Podľa pražskej samosprá-
vy má modernizácia odpado-
vého hospodárstva ešte jednu 
výhodu: okolo podzemných 
kontajnerov sa netvorí nepo-
riadok, čo prispieva k spokoj-
nosti občanov.

Takto by mohli vyzerať zberné hniezda v Starom Meste už v 
krátkej budúcnosti.

Neúnosná situácia vznikla vlani v lete na Broskyňovej ulici. Obyvatelia z okolia tvrdia, že o čier
nu skládku, ktorá pri zbernom hniezde vznikla, sa postarali vodiči prechádzajúci touto lokalitou. 
Zastavili, z auta vyhodili vrece s odpadkami a pobrali sa ďalej. Broskyňová však nie je výnímkou.
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(Dokončenie zo str. 1)
V máji 2010 to bude už 

po šiesty raz.
Nejde o súťaž krásy, múd-

rosti, či všeobecnej rozhľade-
nosti dám, ktoré sa do nej pri-
hlásia. Kandidátky sa publiku, 
v ktorom sedia zväčša ich ro-
vesníčky, postupne predsta-
via. Ich odpovede na otázky 
majú prezradiť, čo pre ne ro-
dina znamenala a stále zna-
mená a aj to, ako v súčasnos-
ti nažívajú so svojimi vnúča-
tami a čo pre nich potomkovia 
ich detí znamenajú.

Súťaž o najlepšiu staro-
mestskú starkú sa síce usku-
toční až v máji, ale prihlásiť sa 
do nej možno už teraz – vždy 
v utorok od 9. do 11. h na sek-
retariáte OO JDS na Radlin-
ského 51. Dostanú tu podrob-
nejšie informácie o akcii.

Chcem touto cestou vyz-
vať dospelé deti a vnúčatá, 
aby svoje mamy a staré ma-
my povzbudili. Niektorým ich 
vrodená skromnosť nedovo-
lí, aby sa ohlásili samé, ďal-
šie sa možno na taký titul ne-
cítia, alebo zabudnú... Treba 
ich podporiť, možno odpreva-
diť na Radlinského. Potešíme 
sa každej novej tvári.

Doterajšie súťaže o titul 

Stará mama Starého Mesta 
mali zaujímavý priebeh. Prí-
tomní sa dočkali aj milých 
prekvapení. Veľa sa dozvede-
li od starých mám. Tie napr. 
porozprávali, ako sa podieľa-
li na výchove svojich vnúčat, 
aké pestvá vystrájali, ako ich 
stmeľovali spoločné zážitky. 
Podelili sa o vlastné životom 
získané múdrosti a skúse-
nosti. Publikum im za ne z úp-
rimného srdca zatlieskalo.

V rámci týchto podujatí sa 
uskutočňuje vždy aj hodnotný 
kultúrny program.

Terézia Kotrecová,
OO JDS

Starou mamou Starého 
Mes ta v r. 2009 sa stala Mi
luš ka Bobálová. Stretnúť ju 
mož no v Klube dôchodcov   
učiteľov na Radlinského ul., 
ktorého je členkou.

Hľadá sa „naj“ stará mama

(Dokončenie zo str. 1)
ich zameraní a aktivít, kto-
ré môžu rodičom pomôcť pri 
rozhodovaní – kde sa uchá-
dzať o miesto pre svoje dieťa.

Zákon NR SR č. 245/2008 
o výchove a vzdelávaní (škol-
ský zákon) a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov za-
radil materské školy do sú-
stavy škôl (predtým školské 
zariadenia), ktoré svojím ob-
sahom zabezpečujú pred-
primárne vzdelávanie. No-
vinkou v ňom je, že po ab-

solvovaní posledného roční-
ka vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávanie v mater-
skej škole dostane dieťa do-
klad o získanom stupni vzde-
lania - osvedčenie o absolvo-
vaní predprimárneho vzdelá-
vania. Zákon tiež určuje, že 
rodič dieťaťa, ktoré má je-
den rok pred plnením povin-
nej školskej dochádzky, ne-
platí príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov v materskej 
škole. Viac informácií poskyt-
nú priamo riaditeľky MŠ.

Zápis do materských 
škôl bude v marci

Idin šepot 
dnes už 
z diaľky

Ešte i dnes mi v ušiach znie 
jej poďakovanie. Som pre-
svedčená, že nepatrilo len 
mne. Preto sa chcem tou-
to cestou verejne poďakovať 
za pani Idu Ďuriškovú – Ja-
vošovú, bývalú učiteľku žijúcu 
v Petržalke.

Spoznala som ju v Klu-
be dôchodcov na Radlinské-
ho ulici vlani v októbri. Pripo-
mínali sme si tam Mesiac úcty 
k starším. Nesmelo ma oslo-
vila a poprosila o radu, po-
moc. V ruke mala rukopis svo-
jich básní, ktoré chcela zve-
rejniť. Lenže – nemala na to 
peniaze. Potrebovala získať 
sponzora. A to čím skôr. Svoju 
zbierku básní chcela totiž ve-
novať k Vianociam 2009 všet-
kým seniorom Starého Mes-
ta. Súčasne vyslovila obavu. 
Vraj, v budúcom roku sa to ne-
musí podariť. Ktovie, či sa to-
ho vraj dožije... Pri jej slovách 
mi naskočili zimomriavky. Po-
kúsila som sa ju utešiť s tým, 
že sa pokúsime niečo urobiť.

Vďaka niekoľkým dobrým 
dušiam, ktoré vedeli pora-
diť, a tiež vďaka poslancom 
mestskej časti Bratislava-Sta-
ré Mesto, ktorí na jej vydanie 
odsúhlasili z rozpočtu dotáciu, 
zbierka básní nazvaná Še-
pot číreho srdca uzrela svet-
lo sveta. Bohužiaľ, Ida Ďuriš-
ková – Javošová sa toho už 
nedožila. Zomrela po autone-
hode v zahraničí 9. novembra 
2009 vo veku 79 rokov.

Mária Hájková,
predsedníčka Okresnej

organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska 

Bratislava 1

Čo s vyslúžilou 
chladničkou
Elektroodpad sú všetky elektrické zariadenia, 
ktoré spotrebiteľ nepotrebuje a rozhodne sa ich 
zbaviť. Môžu to byť napr. chladničky, mrazničky, 
sporáky, televízory, práčky, počítače, tlačiarne, 
faxy.

Organizovaný zber elektroodpadu uskutočňuje mestská 
časť v spolupráci so spoločnosťou Envidom dvakrát do ro-
ka. Ale elektrospotrebičov sa legálne možno zbaviť aj indivi-
duálne. Možností je viac:
1. odovzdať ho pri kúpe nového spotrebiča výmenou kus 

za kus - tzv. miesta spätného odberu,
2. odovzdať ho prostredníctvom spoločnosti Arguss - po-

žiadavku treba nahlásiť správcovi obytného domu prí-
padne osobe určenej spoločenstvom vlastníkov bytov. 
V prípade, že správca obytného domu bude mať po-
žiadavku na odber minimálne dvoch kusov veľkých 
domácich spotrebičov, o jeho odvoz sa postará spo-
ločnosť Arguss. Na tento účel je zriadená aj bezplat-
ná tzv. zelená linka, na ktorej treba nahlásiť požia-
davku na odber elektroodpadu. Číslo zelenej linky je 
0800500011, 

3. využiť zberné dvory OLO, kde sa dá elektroodpad odo-
vzdať bezplatne.

Stále zberné miesta sú:
OLO, a. s., Ivánska cesta 22 a Bazová 6, Bratislava 
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice, Zberný dvor  Dvoj-
krížna ul.
EPSOL, s. r. o., Technická 7, Bratislava
P+K, s. r. o., Vajnorská 89, Bratislava
Monika Kormúthová, Pri Trati 2900/13, Bratislava
E.L.A. Slovakia, s. r. o., Majerská ul., Bratislava
Orange Slovensko, a. s., Nám. SNP 12 a Prievozská 6/A
Logos-Slovakia, s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava
Iconet, s. r. o., Kupeckého 5, Bratislava
Zberné suroviny, a. s., vo svojich prevádzkach
Miesta spätného odberu v elektropredajniach prostredníc-
tvom združenia ENVIDOM

Bohatý marec 
v Staromestskej knižnici
Pobočka Staromestskej knižnice na Karadžičovej 
ulici pripravila pre svojich návštevníkov príjemné 
prekvapenie: od februára je otvorená aj v utorok 
od 10. do 15.30 h.

V pobočke na Panenskej 
ulici sa už rozbehli kurzy po-
čítačovej gramotnosti pre se-
niorov. Viacerí ich už pozna-
jú pod názvom Google pre se-
niorov. Prvý kurz, ktorý sa za-
čal 15. a skončil 19. februá-
ra bol beznádejne obsadený. 
Záujemcovia o ďalšie kurzy 
v mesiacoch apríl, máj, jún, 
september a október sa môžu 
prihlásiť na bratislavskom tel. 
čísle 5447874.

Piaty ročník veľkej čitateľ-
skej súťaže Čítam, čítaš, čí-
tame pre všetky deti a mlá-
dež, ktoré rady čítajú, sa za-
vŕši 28. februára. V Týždni 
slovenských knižníc (potrvá 
od 23. do 28. marca 2010) vy-
hlásia výsledky a ocenia na-
júspešnejších. Víťazi budú 
môcť knižnicu reprezentovať 
aj na celoeurópskom podujatí 
s názvom Noc s Andersenom 
v ružinovskej knižnici.

Najmä žiakov základných 
škôl upozorňujeme na uzá-
vierku literárnej súťaže na-
zvanú Mesto, v ktorom žijem. 
Ide o súťaž v literárnej tvorbe 
pre žiakov základných škôl, 
na ktorej Staromestská kniž-
nica spolupracuje s hlavným 
mestom, Mestskou knižnicou 
a miestnymi knižnicami v Ru-
žinove, Novom Meste a Petr-
žalke. Jej poslaním je podpo-

riť rozvoj tvorivosti detí a mlá-
deže, upevniť ich vzťah k li-
teratúre a kultúrnym hodno-
tám a vytvárať kladný vzťah 
k svojmu mestu.

Marec sa ponesie v zname-
ní Týždňa slovenských kniž-
níc. V rámci neho sa do Staro-
mestskej knižnice môžu bez-
platne zapísať noví čitatelia, 
zábudlivým deťom a mládeži 
do 15 rokov udelia amnestiu.

Z množstva podujatí upo-
zorňujeme na Jarný maratón 
s knihou, čo je spoločný pro-
jekt piatich verejných knižníc 
v hlavnom meste. Po celý týž-
deň sa bude vo všetkých po-
bočkách čítať nová kniha Já-
na Uličianskeho Malá princez-
ná. Celoslovenský čitateľský 
maratón Čítajme si sa usku-
toční v spolupráci s Linkou 
detskej istoty SV UNICEF.

Všetky pobočky sú otvore-
né v pondelok, stredu a štvr-
tok od 12. h do 18.30 h, 
v utorok a piatok od 10. 
do 15.30 h. Pobočka na Pa-
nenskej ul. je návštevníkom 
k dispozícii denne od 9. h – 
v pondelok, stredu a štvr-
tok do 18.30 h, v utorok 
a piatok do 15.30 h a v so-
botu do 12. h. Bližšie infor-
mácie na www.starlib.sk 
alebo na telefónnom čísle 
55422268.

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Školská 14, Bratislava

JAZYKOVÉ KURZY
poobede, večer

angličtina pre deti aj dospelých
ruština, taliančina, gréčtina

japončina, španielčina, 
švédčina, francúzština

cena od 2 €/h

POHYBOVÉ KURZY
ráno, poobede, večer

joga, hathajoga
kondičné cvičenie, brušné tance

kruhové cvičenie, karate,
thai-či, sebaobrana

otvára

Informácie: tel: 02/52496848, e-mail: monika.korenciova@staremesto.sk, www.staremesto.sk
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Náučno-poznávacie výlety do prírody pre verejnosť
1. štvrťrok 2010 (6. sezóna)
23. 2.
Prírodné zákutia Bratislavy – Prale-
sy Bratislavského kraja – Jurský Šúr.

Vychádzka nás zavedie do národnej prí-
rodnej rezervácie Šúr, ktorá patrí medzi naj-
zachovalejšie mokrade na Slovensku. Zač-
neme na Čiernej Vode, odkiaľ sa potom pre-
sunieme priamo k mokradi. Prejdeme po-
stupne popri Biologickej stanici SAV a Šúr-
skom rybníku.

Stretnutie o 15.30 h na zastávke Vajnory 
konečná (autobus 53). Predpokladaná dĺžka 
vychádzky 2,5 hodiny.

23. 3.
Prírodné zákutia Bratislavy – Prírod-
ná pamiatka Rosslerov lom.

Výlet nás zavedie na veľmi zaujíma-
vú geologickú lokalitu v Bratislave, o ktorej 
sa až tak veľa nevie. Je ňou opustený lom 
v Malých Karpatoch, blízko internátov Mladá 
garda. Po absolvovaní prehliadky sa môže-
me poprechádzať vinohradníckou oblasťou.

Stretnutie o 16.00 h na zastávke Mladá 
garda (električky 3, 5, 7, 16). Predpokladaná 
dĺžka vychádzky 1,5 hodiny.

25. 3.
Prírodné zákutia Bratislavy – rieka 
Morava.

Vychádzka nás zavedie do Devínskej 

Novej Vsi, kde sa vydáme k rieke Morava 
a prejdeme sa v jej lužných lesoch. Zač-
neme na Novoveskej ulici, odkiaľ prejde-
me plynule popri Turistickej informačnej 
kancelárii dole na bývalú mýtnicu a od nej 
doľava smerom k Morave. Výlet zameria-
me na spoznávanie lužných lesov.

Stretnutie o 16.00 h na zastávke No-
voveská v Devínskej Novej Vsi (autobus 
28, 21, 20, 22). Predpokladaná dĺžka vy-
chádzky 2 hodiny.

30. 3.
Prírodné zákutia Bratislavy – Cha-
tam Sófer a Strmé schody.

Jarná exkurzia do jednej z najznámej-
ších hrobiek významných židovských cir-
kevných hodnostárov pôsobiacich v Brati-
slave. Obohatíme ju o výklad o bratislav-
skom hradnom brale v rámci prechádzky 
k Novému mostu.

Stretnutie o 15.00 h na zastávke Cha-
tam Sófer (autobusy č. 30, 31, 37, električ-
ky 1, 4, 5, 9, 12, 16). Predpokladaná dĺžka 
vychádzky 2,5 hodiny.

(Sprievodca: Andy Popovič – EKOVÝLETY, 
Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava
tel.: 0904467942
mail: popovic@changenet.sk
web: www.ekovylety.sk)

Premietania pre verejnosť
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie

Premietanie sa uskutoční vždy o 15. h v priestoroch objavov-
ne na 3. poschodí.

7. 3.
Sladké vody
Dokumentárny film BBC.

 Sladkovodný svet je väčšinou obmedzený na vnútrozemia 
kontinentov a zahŕňa v sebe komplex riečnych a jazerných prí-
rodných stanovíšť. Okrem obrovských vodných tokov sa zame-
riame aj na výskum najväčších sladkovodných jazier, ktoré v se-
be ukrývajú nesmierne biologické bohatstvo.

21. 3.
Tropické dažďové lesy
Dokumentárny film BBC.

Kto by nepoznal a nezažil pocit aspoň na chvíľu sa ocitnúť 
v pralese. V dažďovom tropickom pralese, kde sa hovorí o nie-
koľkých stromových poschodiach nad sebou, 2 mil. živočíšnych 
druhov, z ktorých tri štvrtiny sú zatiaľ nepreskúmané, obrovskej 
vlhkosti a nepríjemnom teple, stále tmavých kútoch a domoro-
dých neskazených kmeňoch, ktorí stále žijú v symbióze s príro-
dou. Na porovnanie budeme rozprávať o Amazónii, Strednej Af-
rike a Juhovýchodnej Ázii.

Športové podujatia v roku 2010

63. ročník Národného 
behu Devín - Bratisla-
va, 11. 4.
dĺžka trate: dospelí 
11 625 m, deti 2 600 m

Bežecké podujatie 
pre všetky vekové a výkon-
nostné kategórie s medzi-
národnou účasťou, ktoré-
ho sa tradične zúčastňu-
je vyše 2 000 bežcov. Štart 
je pod hradom Devín. Cieľ 
a slávnostné vyhlasova-
nie výsledkov bude v his-
torickom centre Bratisla-
vy za účasti predstaviteľov 
mesta.
 
21. ročník cyklotú-
ry Cesta priateľstva, 
22. 5.
dĺžka trate: 100 km

Cyklotúra pre amatér-
skych cyklistov z Maďar-
ska, Slovenska a Rakúska. 
Ide o organizovanú jazdu 
pelotónu cyklistov cez úze-
mie troch štátov s ob-
čerstvením a so sprievod-
nými vozidlami (zdravotná 
služba, servis).

Športové prázdniny 
pre deti, 6. 7. - 20. 8.

Denné tábory pre 6- až 
14-ročné deti v týždenných 
turnusoch s bohatým, hlav-
ne športovým programom 
v športovom areáli STaRZ 
na Drieňovej ulici. Na deti 
čakajú loptové a pohybové 
hry, súťaže, plávanie, kú-
panie, jazda na koni, zákla-
dy vodnej turistiky v rekre-
ačných zónach mesta pod 

dozorom inštruktorov.

Zdravá sobota v leso-
parku, 18. 9.

Podujatie pre turistov 
a bežcov v Bratislavskom 
lesoparku so žrebovaním 
o vecné ceny.

11. ročník Bratislav-
ského crossu - me-
moriálu Juraja Nagya, 
2. 10.
dĺžka tratí: od 500 
do 6 500 m

Bežecké podujatie pre 
všetky vekové kategórie 
nadväzujúce na lesný beh 
Beh Devínskou Kobylou. 
Štart a cieľ je na kúpalis-
ku Rosnička v Bratislave-
Dúbravke.

Mikuláš na ľade, 4. 12.

Kultúrno-športové podu-
jatie pre deti, mládež aj do-
spelých na korčuliach. Po-
dujatie sa uskutoční popo-
ludní na Zimnom štadióne 
v Dúbravke na Harminco-
vej ulici. Na všetkých ča-
ká diskotéka na ľade a de-
ti dostanú mikulášsky dar-
ček.

22. ročník Silvestrov-
ského behu cez brati-
slavské mosty, 31. 12.

Bežecké podujatie pre 
všetkých, ktorí si nevedia 
ani Silvester predstaviť bez 
športu. Trasa vedie cez 
všetky bratislavské mosty 
a po nábreží Dunaja.

(Správa telovýchovných a rekreačných zariadení 
hlavného mesta Bratislavy - STaRZ) Galéria F7, Františkánske námestie 7

VÝTVARNÉ KURZY pre dospelých

Utorok 17. - 18.30 h - vedie Ľubica Fabriciová
Piatok  10. - 11.30 h - vedie Zuzana Malenková
Poplatok: 2 EUR (60 Sk)/hodina

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

KLUBY
fotoklub B&W

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY
dramatický krúžok pre mladšie i pre staršie 
deti
detské baletné štúdio

Viac informácii na tel. 52496848, na www.
staremesto.sk/kultúra, voľný čas/podujatia 
v Starom Meste/jazykové, resp. pohybové kur-
zy Školská, alebo na monika.korenciova@sta-
remesto.sk

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

KLUBY A ZDRUŽENIA

ZZPO ZO 1 - utorok 
ZZPO ZO 2 - utorok a štvrtok
ZZPO ZO 3 - streda
SZZP ZO 1 -  utorok a štvrtok
Klub dôchodcov I.- pondelok 13. - 16. h
Klub dôchodcov II - utorok 16.30 - 17.30 h
Jednota dôchodcov - pondelok 16. - 17. h
- každú sobotu 9.45 h  vychádzka do prírody, 
zraz na zast. MHD pri hoteli Crowne Plazza

KURZY

Kurz gitary - pondelok, utorok, štvrtok
Joga pre mierne pokročilých - pondelok, 17. h
Joga pre pokročilých - pondelok, 18.30 h
Tai-chi chuan pre začiatočníkov I - utorok,

17. h
Tai-chi pre začiatočníkov II - utorok, 19. h
Tai-chi pre pokročilých - štvrtok 19. h
Liečebný telocvik - streda, 18. h
Pilates pre mierne pokročilých - utorok, 10. h
Pilates pre pokročilých - streda, 17. h
Pilates pre začiatočníkov - štvrtok, 17.45 h
Cvičenie pre dámy - štvrtok, 19. h
Kurz astrológie pre začiatočníkov - pondelok,

17.30 h
Kurz astrológie pre pokročilých - utorok, 18. h 
Cyklus výtvarných dielní ART-HARMONY - 
pre deti - streda 16. h
pre dospelých - streda, štvrtok 18. h

Otvárame Kurz gitary aj v dopoludňajších 
hodinách!

PRE DETI

1. - 5. 3., 7.30 - 17. h
JARNÝ DENNÝ TÁBOR
Pre deti od 7 do 14 rokov.

Aktívne a zábavné prežitie jarných práz-
dnin v príjemnom prostredí. Obsahom tábo-
ra sú športy (korčuľovanie, bedminton, kolky 
a pod.), výtvarné dielne, kultúrne a spoločen-
ské podujatia, hry a súťaže. Deti majú k dispo-
zícii stolnotenisové stoly, kalčeto, DVD filmy, 
spoločenské hry a pod.

Cena: 38 EUR (1 145 Sk)
Hlavný sponzor: IEG - stravovacie služby

Bližšie informácie na tel. č. 54777366
www.staremesto.sk, kultúra a voľný čas
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Staromestská kultúra v marci 2010
Divadlo a.ha.
Centrum divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školská 14
www.divadloaha.sk,
e-mail: divadloaha@divadloaha.sk
tel.: 52496822

1., 6. 3., 19.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči
PIAF
Poetická monodráma o živote slávnej 
šansoniérky.

2. 3., 19.00 h
Ivan Bukovčan
SLUČKA PRE DVOCH ALEBO 
DOMÁCA ŠIBENICA
Smutno-smiešny príbeh zo 
súčasnosti

8. 3., 19.00 h
Éric-Emmanuel Schmitt 
EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
(„alebo ako to bolo...“

9. 3., 19.00 h
Samuel Beckett
2x Beckett
(dve jednoaktovky legendárneho 
dramatika)

13. 3., 15.00 h
VY-POČÚVANIE
Michal Tvarožek a Vy vypočúvate 
známe osobnosti.
Hlavný hosť: Eva Rysová - herečka
Hudobní hostia: Daniela Danišková 
a Rudolf Pepucha

15. 3., 19.00 h
R.W.Fassbinder
...len kvapky na horúce 
kamene...
Komédia s pseudotragickým koncom 
alebo erotické panoptikum
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

16. 3., 19.00 h
Per Olov Enquist
NOC LESBIČIEK
...freudovská komédia...
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

22., 27. 3., 19.00 h
Ferdinand Bruckner
CHOROBA MLADOSTI
SEX ´n´DRUX ´n´ 
EXISTENTIALISM
Buď sa staneš malomeštiakom, 
alebo zomrieš.

23. 3., 19.00 h
György Spiró
MYDLOVÁ OPERA
(činohra zo súčasnosti o súčasnosti)

Pre deti
7., 21. 3., 15.00 h
Anton Korenči, Martin Kaprálik
JANKO A MARIENKA ALEBO 
ČOKOLÁDOVÁ CHALÚPKA
Najsladšia rodinná rozprávka 
s pesničkami pre deti od 4 rokov.

14., 28. 3., 15.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči 
MALÁ MORSKÁ VÍLA
Čarovná rozprávka na motívy 
slávneho príbehu Hansa Christiana 
Andersena s pesničkami. Pre deti 
od 4 rokov.

Divadlo Ívery
Centrum divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školská 14
www.divadloivery.sk
e-mail: info@divadloivery.sk
tel.: 0902121626

4. 3., 19.00 h
Slawomir Mrožek
POLÍCIA

11. 3., 19.00 h
Jiří Suchý
TAKÁ STRATA KRVI

18.3., 19.00 h
Oscar Wilde
CELKOM VÁŽNE

25.3., 19.00 h
Jiří Suchý, Ivan Vyskočil
FAUST, MARGARÉTA, SLÚŽKA 
A JA

Divadlo GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
e-mail: gunagu@gunagu.sk
tel.: 54433335

1., 2., 3. 3., 19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
MODELKY 2
(krása neni šetko)
Voľné pokračovanie kultovej hry zo 
sveta modelingu

4. 3., 19.30 h
Viliam Klimáček
SOM HOT DOG
(true story of my facebook)

5. 3., 19.30 h
CELKOM INÝ BEAT
Revue s Mariánom Jaslovským, 
Benem a ich hosťami

6., 7. 3., 19.30 h
Viliam Klimáček
DÍLERI

8. 3., 19.30 h
Viliam Klimáček
IN DA HOUSE
(žúrka v Londýne)

Začína projekt 25x GUnaGU

Od 25. marca do 25. apríla hráme 
25x pri 25. výročí vzniku divadla!

26. 3., 19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA - premiéra
(„Mám rúž, mobil a kreditku. 
Nemôžem byť mŕtva, ne?!“)
Čierna komédia o bielom prášku.

28., 29., 31. 3., 19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA

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

17. 3., 14.00 h
NEPATRÍME NA SMETISKO
Divadelné predstavenie

23. 3., 14.00 h
ALADINOVA ČAROVNÁ 
LAMPA
Divadelné predstavenie

Galérie, výstavy
Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9
Pondelok - sobota 12. - 18. h
www.galeria-z.sk
viktor.hulik@galeria-z.sk

DÓRA MAURER - PRESAHY
Vernisáž  4. 3., 18.00 h
(vstup na pozvánky)
Výstava potrvá do 4. 4.

Galéria F7
Františkánske námestie 7
otvorená utorok - sobota, 15. - 19. h

Miro Gábriš a Zuzana Benková
mirinof & suzan
Vernisáž  3. 3., 18.00 h 
Výstava potrvá do 27. 3.

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
pondelok - piatok 9. - 20. h
mkc.skolska@mail.t-com.sk

Malovátka Violy Prachárovej
Výstava obrazov 
Vernisáž 5. 3., 18. h
Výstava potrvá do 31. 3.

Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

Galéria Cypriána 
Majerníka
otvorená utorok - sobota, 14. - 18. h

NOVÁ ZBIERKA 
Tematizácia vecnosti v slovenskom 
výtvarnom umení po roku 1968 
v zbierke združenia ArtFriends
Vernisáž: 26. 2., 18. h
Výstava potrvá do 31.3.
Vystavujúci autori: Juraj Bartusz, 
Orest Dubay, Rudolf Fila, Julián Filo, 
Alojz Klimo, Veronika Rónaiová, 
Martin Sedlák, Rudolf Sikora, Jozef 
Srna, Miloš Šimurda, Dezider Tóth

Výstava v PROJECT ROOM 14
Tomáš Šoltys – SPARRING
26. 2. - 31.3.

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

23. 3. 8.30, 9.45, 11.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY pre 3. 
ročník ZŠ 
Putovanie za rozprávkou

23. 3, 19.00 h
Úvodné GALA MLADÝCH 
UMELCOV u Zichyho
Eva Melichaříková – soprán
Patrícia Solotruková - soprán
Pavol Kubáň – barytón

25. 3. 8.30, 9.45, 11.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY pre 6. 
ročník ZŠ 

Gala mladých umelcov
u Zichyho

Zichyho palác na Ventúrskej 9 už 
niekoľko rokov poskytuje mladým ná-
dejným umelcom priestor pre koncert-
né vystúpenia. Publikum tlieskalo aj 
takým hviezdam, ako je huslista Ka-
rol Daniš, Daniel Turčin, Lucia Kopso-
vá, speváčky Miriam Garajová, Bara-
bara Somogyi či klaviristi Oľga Jablo-
kovova a Remigius Klačanský. Viace-
rí z tých, čo tu získavali hudobné os-
trohy, už koncertujú doma i vo svete. 

Každý rád spomína na svoje začiat-
ky. Pre mladých hudobných sólistov 
je dôležité vystupovať pred publikom, 
mať možnosť si obohrať nové skladby, 
získať suverenitu na pódiu. Aj preto 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
začína od marca 2010 spolupracovať 
s umeleckou agentúrou, ktorú založi-
li mladí študenti Vysokej školy múzic-
kých umení. Cyklus koncertov dostal 
nový názov - Gala mladých umelcov 
u Zichyho. 

V rámci neho dostanú priestor nie-
len vysokoškoláci, ale tiež študen-
ti stredných škôl a najmladšie hudob-
né nádeje. Budú to najmä laureáti ce-
loslovenských súťaží, najväčšie talen-
ty, napríklad laureáti staromestskej sú-
ťaže Prešporský Paganini. 

Záujemcov o tento druh hudobné-
ho umenia pozývame 23. 3. o 19. h 
na spevácke matiné s Evou Melicha-
říkovou, Patríciou Solotrukovou a Pav-
lom Kubáňom.  (bm)

• víkendy a sviatky • pracovné dni


