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SSDZ písomne zdôvodni
la zámer: Má v úmysle „zre
konštruovať vilu tak, aby spĺ
ňa la najvyššie nároky jej bu
dú cich užívateľov“, „vysoký 
eu rópsky štandard“ a „po žia

dav ky luxusného re pre zen ta
tív neho objek tu“. Ar gu men to
va la pritom recipročnými po
žia dav kami SR voči iným štá
tom, ako aj ter mí nom  vi
la sa má uviesť do uží vania 

do 1. júla t. r. Po krátkej roz
prave, v ktorej odzneli názo
ry za i proti vybudovaniu well
ness, poslan ci väčšinou hla
sov zmenu ú zem ného plánu 
schválili.

Následne zrušili uznesenie 
z 30. ja nuá ra 2007, ktoré sa 
týkalo ak tualizácie územné
ho plánu zó ny A6, kde sa na
chádza vila svojho času obý
vaná prezi den tom Rudolfom 
Schusterom. Poslanci vtedy 
podporili zámer vybudovať 
v lokalite Sla vína rezidenciu 
hlavy štátu.

(Pokračovanie na str. 2)

Nový parkovací poriadok,
viac jednosmeriek
Nové dopravné značenie na cestách III. a IV. triedy 
bude na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto rozmiestňovať a. s. Sates z Považskej 
Bystrice. Stala sa víťazom verejnej obchodnej 
súťaže vyhlásenej miestnou samosprávou.

O súťažné podklady pre
javilo záujem 10 spoločností, 
napokon však s ponukou priš
li iba tri  okrem spomínanej 
dve bratislavské s. r. o. Slovel 
a Mobilita servis. Najnižšiu 
jednotkovú cenu predložila 
Sates. Do konca marca s ňou 
mestská časť uzavrie zmlu
vu s platnosťou do 30. júna 
2011, pričom dohodnuté prá
ce budú predstavovať sumu 
226 100 € (vyše 6,8 mil. Sk).

Úlohou spoločnosti Sa
tes bude v nasledujúcich 
týždňoch rozmiestniť zvislé 
a vodorovné dopravné zna

čenie v lokalite ohraničenej 
ulicami Mud roňova, Stará 
Vinárska, No vo svetská, Ne
kra so vova, Kal vária, Praž
ská, Šte fá ni ko va a Palisády, 
kde bu de zjed nosmernená 
premáv ka na asi 20 uliciach, 
pričom tu bu de povolená 
rýchlosť 30 km/h.

Okrem toho si dodávateľ
ské povinnosti bude táto spo
ločnosť plniť v troch nových 
parkovacích zónach, vyhlá
senie ktorých chystá Staré 
Mesto v tomto roku postupne 
až do jesenných mesiacov.

(Viac na str. 4-5)

Zo zahraničia 
možno voliť 
do parlamentu 
poštou
Voľby do Národnej 
rady SR sa uskutočnia 
v sobotu 12. júna 2010. 
Už v týchto dňoch sa 
však na staromestský 
miestny úrad obracajú 
Staromešťania, ktorí 
dočasne študujú či 
pracujú v zahraničí, 
no parlamentné voľby 
si nechcú nechať ujsť. 
Pýtajú sa, čo musia 
urobiť, aby mohli aj oni 
hlasovať.

Zákon umožňuje voliť pros
tredníctvom pošty tým voli
čom, ktorí majú trvalý pobyt 
na území SR a v deň volieb 
sa budú zdržiavať mimo jej 
územia. Musia však požiadať 
o voľbu poštou, a to najneskôr 
50 dní pred dňom konania vo
lieb, t. j. do 23. apríla 2010. 
Žiadosť na predpísanom tla
čive musia zaslať na adre
su miestneho úradu v mies
te svojho trvalého bydliska, 
t. j. obyvatelia mestskej časti 
BratislavaStaré Mesto ju bu
dú adresovať na Miestny úrad 
mestskej časti BratislavaSta
ré Mesto, Vajanského nábre
žie 3, 814 21 Bratislava.

(Dokončenie na str. 2)

5. ročník bratislavského mestského maratónu, sľubuje hviezd-
ne obsadenie. Prídu naň bežecké osobnosti z Kene, Etiópie, 
Maďarska a Litvy. Slovensko budú reprezentovať I. Pástor, 
M. Matanin, V. Lipovský, I. Petnuchová, M. Vanko, J. Zatlúkalo-
vá, K. Bérešová, D. Janečková a ďalší.  (Viac na str. 7) 

Vlastenecký zákon zvýši 
výdavky základných škôl
V ôsmich základných 
školách v Starom Meste 
je viac ako 130 tried.

Dnes sú vo všetkých 
na čelných stenách umiest
nené štátne znaky Sloven
skej republiky.

Keď vstúpi do platnosti ne
dávno v parlamente schvá
lený zákon o vlastenectve, 
školy k nim budú musieť do
plniť štátnu zástavu, text 
štátnej hymny a preambuly 
Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa predbežných od
hadov na ich zakúpenie bu
dú potrebovať okolo 5 200 € 

(takmer 157 000 Sk). Nevy
hnutné bude tiež skontro
lovať funkčnosť školských 
rozhlasov, z ktorých by ma
la každý pondelok pred za
čatím vyučovania znieť štát
na hymna. Tú si deti vypo
čujú aj v deň preberania vy
svedčení.

Štátnymi symbolmi musí 
byť upravená aj Staromest
ská sieň na Vajanského náb
reží 3, kde sa konajú rokova
nia staromestských poslan
cov. Namiesto doterajšej 
znelky mestskej časti bude 
schôdze zastupiteľstva otvá
rať slovenská hymna.

Poslanci podporili vládny bazén 
a podzemné parkovisko
Mimoriadne rokovanie poslaneckého zboru 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zvolal 
na 11. marca starosta Andrej Petrek na podnet 
štátnej a. s. Správa služieb diplomatickému 
zboru (SSDZ). Poslanci totiž na riadnom 
zasadaní 9. februára odmietli zmeniť územný 
plán zóny Mudroňova (juhozápad), čo SSDZ 
znemožnilo pod povrchom záhrady pri vládnej vile 
na Mudroňovej 47 vybudovať wellness centrum 
s bazénom.

Vlastenectvo je prirodzené
Prezident SR by nemal podpísať zákon na podporu vlaste

nectva, ktorý schválila 2. marca NR SR. Myslí si to 23 staro
mestských poslancov, ktorí na tento krok hlavu štátu vyzva
li uznesením z 11. marca. Dvaja poslanci hlasovali proti uzne
seniu, štyria sa zdržali. Väčšina považuje zákon je zbytočný, 
dehonestujúci vlastenectvo, ktoré má byť citom prirodzeným. 
Nie všetci však odsúdili hranie hymny. Pre študentov USA je 
to samozrejmosť, dospelí si tu dokonca priložia dlaň na srd
ce. Vo Švajčiarsku zasa vidno štátne zástavy aj pri rodinných 
domoch. Všetko však musí vychádzať z ľudí samotných.
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(Dokončenie zo str. 1)
Mestská časť im na adre

su v cudzine najneskôr 35 dní 
pred voľbami, t. j. najneskôr 
8. mája 2010, zašle obálku 
s hlasovacími lístkami, ope
čiatkovanú obálku, poučenie 
o spôsobe hlasovania a ná
vratnú obálku.

Zástupcov do NR SR mô
žu voliť aj Slováci, ktorí ne
majú trvalý pobyt na území 
SR a požiadali o zapísanie 
do osobitného zoznamu vo
ličov. Svoju žiadosť na pred

písanom tlačive musia zaslať 
na adresu Miestny úrad mest
skej časti BratislavaPetr
žalka, organizačné oddele
nie, Kutlíkova 17, 852 12 Bra
tislava 5, a to tak, aby bola 
doručená najneskôr 50 dní 
pred dňom volieb, t. j. 23. ap
ríla 2010. K žiadosti musí vo
lič priložiť čestné vyhlásenie, 
že nemá trvalý pobyt na úze
mí SR a fotokópiu časti plat
ného cestovného dokladu SR 
s osobitnými údajmi, alebo 
fotokópiu osvedčenia o štát
nom občianstve SR. Mest
ská časť BratislavaPetržal
ka na základe toho dopíše 
voliča do osobitného zozna
mu voličov a zašle mu naj
neskôr 35 dní pred voľbami, 
t. j. 8. mája 2010 hlasovacie 
lístky, ope čiat kovanú obálku, 
po u  če  nie o spô sobe hlasova
nia a ná vrat nú obálku.

Podrobné informácie a tla
či vá žiadostí nájdu voliči 
zdr žiavajúci sa v zahraničí 
na stránke www.minv.sk.

Zo zahraničia možno voliť 
do parlamentu poštou

Viac prvákov na etiku
ako na náboženstvo
Rodičia budúcich prvákov uprednostňujú etickú 
výchovu pred náboženstvom.

Pri februárovom zápise 
svojich detí do ôsmich zák
ladných škôl na území mest
skej časti BratislavaStaré 
Mesto si spomedzi povinne 
voliteľných predmetov zvolilo 
etiku 243 rodičov. Pre nábo
ženskú výchovu sa rozhodlo 
171 rodičov.

Pôvodne sa do prvých tried 
v Starom Meste zapísalo 428 
detí, z nich 79 nastúpi do ško
ly až v septembri 2011, keď
že rodičia požiadali o odklad 
povinnej školskej dochádzky.

Okrem ôsmich obecných 
základných škôl, ktorých zria
ďovateľom je mestská časť, 

sú na území Starého Mes
ta dve špeciálne, tri cirkevné, 
dve súkromné základné ško
ly a jedna s vyučovacím jazy
kom maďarským.

Štiepkovanie od konca apríla
Záhradkári sa už pustili 

do upratovania záhrad. Pat
rí k nemu aj orezávanie koná
rov stromov. S tým súvisí ich 
likvidácia štiepkovaním spro
stredkovaná samosprávou.

Drvička sa do ulíc po rov
nakých trasách ako vlani vy
berie koncom apríla. Záujem 
o jej služby treba individuálne 
oznámiť od 19. apríla na tel. 
č. 59246333, 325, 413.

Ako prvá príde na rad ob
lasť ohraničená ulicami Nábr. 
arm. gen. L. Svobodu, Nad lo
mom, Hrebendova, Jančova, 
Mudroňova.

Služba má pomôcť obyva
teľom pri spracovaní konárov 
z bežnej údržby stromov. Bo
lo by vhodné, keby si štiepky 
nechali a použili na mulčova
nie, prípadne ako doplnkový 
materiál do kompostéra.

Zber 
elektroodpadu

Staré Mesto v spo lu prá ci 
so zdru že ním výrob cov e lek
trospotrebičov pre recyk
lá ciu Envidom pripravuje 
na 17. aprí la zber elek tro od
pa  du. Čo už prestalo slú žiť, 
od ve zú bezplatne, a to pria
mo z  domácností.

Záujemca o službu sa mu sí 
ohlásiť do 14. apríla na miest
nom úrade na tel. č. 59246333 
alebo 59246413, prí padne 
poslať email na adre su jan
ka.cillikova@staremesto.sk.

Oznámi tieto údaje:
 typ a počet spotrebičov, 

ktoré treba odviezť,
 meno, priezvisko, presnú 

adresu a telefonický kontakt.
Elektroodpad musí byť 

17. apríla vyložený vo vcho
de domu alebo za bránou ro
dinného domu do 9. h. Záro
veň treba vytvoriť podmienky, 
aby sa pracovníci, ktorí po od
pad prídu, do týchto priesto
rov dostali.

(Dokončenie zo str. 1)
Uznesenie staromestské

ho zastupiteľstva sa však sta
lo bezpredmetné po nedáv
nom vyjadrení Kancelárie pre
zidenta SR, že má v úmysle 
predať vilu a získané pe nia ze 
investovať do rekonštrukcie 
kaš tieľa v Rusovciach.

Staromestské zastupiteľ
stvo opätovne prerokova
lo a schválilo predaj nebyto
vých priestorov v bytových 
do moch ich nájomníkom. Pr
vý krát tak spravilo 3. no vem 
bra 2009. Poslanci pritom vy
chádzali zo zákona 182/1993 
Z. z., podľa ktorého majú ná
jom co via na pre na jí ma ný ne
by tový priestor pred kupné 
prá vo. Od 1. júla 2009 však 
pla tí novela záko na 258/2009 
Z. z. o ma jet ku ob cí, ktorý ten
to fakt ne rie ši. Poslanci opä
tov ným pre ro ko va ním pre

dajov ako prí pa dov hod ných 
osobitného zreteľa zo sú la
dili novembro vé uz ne se  nie 
s novelou. Trojpätino vá väč
šina prítomných členov za s
tupiteľstva odsúhlasila pre vod 
nebytových priestorov na Bez
ručovej 8, Gorkého 1, Kla
riskej 10, Banskobystrickej 12 
a Gorkého 15.

Pre odchod viacerých po
slan cov sa stalo zastupiteľ
stvo neschopné uznášania. 
Ro ko vanie preto pokračova
lo 16. marca. Poslan ci sa 
na ňom zaoberali dvomi navr
ho vanými zmenami v územ
nom pláne zóny A4 Mud ro ňo
va sever  Palisády.

Jedna sa týkala možnosti 
bu dovania podzemných gará
ží na Streleckej  Mudroňovej. 
Za stupiteľstvo súhlasilo s tým, 
aby tu namiesto pôvod ných 
dvoj bolo možné vy bu do vať 

štvor podlažné garáže pod te
ré nom, pričom vjazd do nich 
bu de z Mudroňovej, a nie 
zo Stre leckej ul. Viac mies ta 
na po vrchu ostane pre vzrast
lú zeleň.

Druhá zmena sa týkala po
su nu regulačnej čiary na Javo
rin skej ul. Poslanci ju od mietli, 
hoci ju v roku 2007 schválili.

Poslanci podporili vládny bazén a podzemné...

Uvítanie detí do života
Popri sobášnych obradoch staromestská matrika 
pamätá aj na najmenších občiankov mestskej časti.

Na požiadanie rodičov, 
pričom aspoň jeden musí 
mať trvalé bydlisko v Sta
rom Meste, pripraví sláv
nostné individuálne uvíta
nie ich ratolesti do života. 
Nevšednú chvíľu v kruhu 
najbližších malému Staro
mešťanovi bude pripomínať 
dar samosprávy  zlatý prí
vesok so znakom mestskej 
časti. Vlani sa do Pamät
nej knihy zapísalo 35 Sta
romeštiatok.

Záujemcov o túto sláv
nosť v kruhu najbližších 
informujeme prostred
níctvom webovej stránky 
mestskej časti, na ktorej 
nájdu aj prihlášku. Po vypl
není ju treba poslať na mat
riku (emailom na matri
ka@staremesto.sk, alebo 
poštou Matričný úrad mest
skej časti BratislavaSta
ré Mesto, Vajanského náb
režie č. 3, 814 21 Bratisla
va). Pracovníčky matriky sa 
so žiadateľmi skontaktujú 
a dohodnú termín obradu.

Slávnostné uvítanie detí 
do života sa vykonáva v so
botu a individuálne v Ob
radnej sieni Zichyho palá
ca na Ventúrskej 9. Rodi
čia môžu pozvať najbliž
ších, priateľov a známych, 
aby nevšednú chvíľu preži
li spoločne.

Jednoročnú Sta ro meš ťan-
ku Viktóriu Malinovskú (nar. 
5. marca 2009), uvítala do ži-
vota 13. marca v Zichyho pa-
láci staromestská poslanky-
ňa MUDr. Halka Ležovičová 
(vpravo).

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje
zámer na základe obchodnej verejnej súťaže

prenajať

1. nebytový priestor na Klemensovej ul. 3
2. stavbu - garáž na Grösslingovej č. 6 v Bratislave
3. nebytový priestor na Vysokej ul. č. 10 v Bratislave
4. nebytový priestor na Kollárovom nám. č. 20 

v Bratislave
5. nebytový priestor na Žilinskej ul. č. 8 v Bratislave
6. dva nebytové priestory na Špitálskej ul. č. 18 

v Bratislave

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej 
tabuli miestneho úradu na Medenej 2 v Bratislave a na internetovej 
stránke www.staremesto.sk.

Generálne upratovanie po zime sa 
v Starom Meste vracia do normálu

V centre Bratislavy sa 
na prelome februára a mar
ca po nezvyčajne dlhej zime 
začalo generálne upratova
nie, ktoré sa v týchto dňoch 
končí.

Takmer 70 km ulíc III. 
a IV. triedy v správe mest
skej časti BratislavaStaré 
Mesto prisľúbila dať do po
riadku dodávateľská s. r. o. 
VEPOS Bratislava do troch 

týždňov. To znamená, že 
pozametala a odviezla to
ny kamennej drviny zo zim
ného posypu, tisíce cigare
tových ohorkov a množstvo 
drobných odpadkov a ne
čistôt vrátane psích výluč
kov, ktoré ukrývali kopy sne
hu.

V rozpočte Starého Mes
ta je na celoročné čistenie 
ulíc a verejných priestrans
tiev 0,7 mil. € (vyše 21 mil. 
Sk). Na zimnú službu pláno
valo Staré Mesto 380 000 € 
(takmer 11,5 mil. Sk). Celá 
suma sa už minula, pričom 
sa z nej mal financovať aj 
začiatok budúcej zimnej se
zóny (koniec roka 2010).
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Hlavnej železničnej stanici 
a námestiu pred ňou svitá nádej
Bratislava má 
ku komplexnému 
dobudovaniu 
Predstaničného 
námestia opäť bližšie.

Svedčí o tom územné roz
hod n utie, ktoré pred niekoľký
mi dňami zve rejnila na svojej 
úradnej ta buli a internetovej 
stránke mest ská časť Bratisla
vaStaré Mesto ako príslušný 
stavebný úrad I. stupňa.

Podľa rozhodnutia, kto
ré má 120 strán, by v tom
to priestore mala investorská 
s. r. o. I.P.R. Slovakia vybudo
vať jedno obchodné a dve ad
mi ni stratívne centrá, hotel 
a prí stavbu staničnej haly. Ako 
na značuje vizualizácia, v plnej 
krá se sa odhalí 105ročná his
torická pamiatka  budova sta
ni ce, pri otvorení ktorej údaj ne 
sláv nostne strihal pásku cisár 
František Jozef I.

Zásahy do dopravy

Náročná investícia, ktorá sa 
pripravuje už celé desaťro čie, 
si vyžiada prekládku inžinier
skych sietí aj na uliciach 
I. Karvaša, Radlinského, Šte
fanovičovej, Hodžovom nám., 
Štefánikovej, Puškinovej, 
Šancovej, na Námestí slobo
dy, Dobšinského, Smrečian
skej, Jelenej a Pionierskej ul.

Nové dopravné riešenie 
zasiahne do komunikácií 
Pražská, Žabotova, Šancová 
a Štefanovičova. Električky sa 
ku stanici dostanú podjazdom 
vybudovaným pod Šancovou 
ul. smerom od Štefanovičovej.

Obchody, administratíva, 
hotel

Obchodné centrum s troj u
hol níkovou dispozíciou vy tvá
ra júcou vo svojich nárožiach 
cen trá s hlavnou pešou krytou 
pa sážou, galériou a strešným 
pre svetlením, bude mať 
3 pod zemné a 7 nadzemných 
pod laží – od 4. podlažia ko ri
go vané. Prekryje ho sústava 
plo chých striech s čiastočnými 
ve getačnými úpravami. Bu

de umiest nené na hlavnej 
pozdĺžnej osi Predstaničného 
námestia.

Administratívne centrum I 
s lichobežníkovým pôdory
som s polkružnicovým prie
če lím na juhovýchodnej stra
ne Predstaničného námes
tia bude mať 3 podzemné 
a 12 nad zem ných podlaží  
tie budú od 4.  podlažia obrá
te ného k Šancovej ul. u stu po
vať.

Administratívne centrum II 
s obdĺžnikovým tvarom na se
vernej fasáde v zo šik mení bu
de umiestnené na severozá
padnej strane Pred staničného 
námestia. Na vrhnuté sú dve  
podzemné a 10 nadzemných 
podlaží, posledné ako ustú
pené a prestrešené.

Hotel by sa mal nachádzať 
na severovýchodnej strane 
ná mestia. Mal by mať li cho
bež níkový pôdorys s dvomi 
pod zemnými a 7 nadzemný
mi podlažiami  od 3.  podla
žia budú ustupovať.

Nové miesta 
na parkovanie

V podzemných priestoroch 
sa ráta s 1 591 parkovacími 
miestami.

Oznámenie o rozhodnu
tí, ako aj samotné územné 
roz hodnutie na úradnej tabuli 
mestskej časti na Me de  nej 2 
viseli od 2. do 17. marca. 
Po tomto termíne naň môžu 
účastníci konania reagovať. 
V prípade, že sa tak nesta
ne, rozhodnu tie o umiestne
ní stavby na do bud ne právo
platnosť.

Ak sa však účastníci 
územ né ho konania voči roz
hodnutiu odvolajú, stavebný 
úrad BratislavaSta ré Mes
to o tom bude infor mo vať 
ostatných účastníkov kona
nia. Súčasne ich vyzve, aby 
k odvolaniu zaujali stanovis
ko. Následne celý spis pošle 
Kraj skému stavebnému úra
du Bratislava na odvolacie 
kona nie.

Zámer predať nehnuteľný majetok
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade 

s ustanovením § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

zverený do jej správy, nachádzajúci sa
v k.ú. Staré Mesto, a to:

1. nebytový priestor v bytovom dome na Cintorínskej 8, 
súp. č. 102863, a podiel na pozemku parc. č. 8622/3

2. nebytový priestor v bytovom dome na Františkánskom 
nám. 7, súp. č. 412, a podiel na pozemku parc. č. 22

3. nebytový priestor v bytovom dome na Krížnej 7, 
súp. č. 4066, a podiel na pozemkoch parc. č. 10297, 
10300, 10304, 10305, 10306

4. nebytový priestor v bytovom dome 
na Krížnej 38, súp. č. 4092, a podiel na pozemku 
parc. č. 10239,10243,10245

5. nebytové priestory v bytovom dome na Leškovej 2, 
súp. č. 3014, a podiel na pozemku parc. č. 7964

6. nebytový priestor v bytovom dome na Námestí 
SNP 17, súp. č. 476, a podiel na pozemkoch parc. č. 
8882/1 a 8882/5

7. nebytové priestory v bytovom dome na Obchodnej 7, 
súp. č. 544, a podiel na pozemku parc. č. 8408

8. nebytový priestor v bytovom dome na Obchodnej 9, 
súp. č. 545, a podiel na pozemku parc. č. 8405

9. nebytové priestory v bytovom dome 
na Štefánikovej 33, súp. č. 890, a podiel 
na pozemkoch parc. č. 3478 a 3479

10. pozemok pod garážou parc. č. 2983/13 na Vlčkovej ul.
11. pozemok pod garážou parc. č. 3751/8 

na Ul. Za Sokolovňou
12. pozemok pod garážou parc. č. 3751/13 

na Ul. Za Sokolovňou
13. pozemok parc. č. 767/4 na Škarniclovej ul.
14. spoluvlastnícky podiel na pozemkoch parc. č. 4560 

a 4561 na Šafránovej ul.

Nová internetová stránka
pre Bratislavčanov
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 
oficiálne spustil koncom februára 2010 novú 
internetovú stránku www.odkazprestarostu.sk. Je 
určený pre všetkých Bratislavčanov.

Na stránke môžu nahla
sovať problémy zo svojho 
okolia, ak chcú, aby ich sa
mospráva riešila. Môže ísť 
o problém súvisiaci s nepo
riadkom, nefunkčným ale
bo chýbajúcim zariadením či 
službou. Podnet sa posiela 
na miestny úrad alebo na ma
gistrát  podľa toho, o čiu kom
petenciu ide.

“Stránka umožňuje pod 
jednou strechou zachytiť, čo 
ľudí trápi, získať informácie 
o riešení problémov zo strany 
samosprávy, ako aj o problé
moch, ktoré samospráva rie
šila v nedávnej minulosti,” pri
blížil Ctibor Košťál, výkonný 
riaditeľ SGI.

Nahlásenie pod netu je jed
no du ché. Sta čí, keď označí
te miesto a opíšete problém. 
Pre lepšiu komunikáciu od
porúčame priložiť fotografiu. 
Následne je podnet poslaný 
elektronickou poštou buď sta
rostovi, prednostovi miestne
ho úradu alebo pracovníko
vi magistrátu. Zároveň pod
net vidia všetci občania a mô
žu tak sledovať jeho riešenie, 
prípadne pridať svoj postreh. 

Po overení dôveryhodnosti zo 
strany administrátora môžu 
občania svoj podnet podať aj 
s požiadavkou na zachovanie 
anonymity. Odpovede pra
covníkov samospráv na pod
nety sú zverejnené na portáli.

Projekt má ambíciu pris
pieť k skvalitneniu komuniká
cie občan  úrad a k pozitív
nejšiemu vnímaniu miestnych 
samospráv. Všetky informá
cie spolu s návodom na po
stup sú na www.odkazpresta
rostu.sk.

Projekt je aktivitou SGI a je 
financovaný z vlastných zdro
jov organizácie, s výnimkou 
menšej finančnej sumy po
skytnutej Komunitnou nadá
ciou Bratislava. Aktivisti SGI 
na ňom pracovali vo voľnom 
čase, bez nároku na odmenu.

Staré Mesto komunikuje 
s občanmi podobne od no
vem bra 2009, keď spustilo 
no vú webstránku. Na www.
sta re mesto.sk je sekcia Na
hlá senie problému. Denne 
pri chádzajú priemerne dve 
upo zornenia. Úrad na ne rea
gu je obratom, ak je problém 
zložitejší, trvá to niekoľko dní.
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Prvá z troch nových parkovacích zón pred štartom

V súčasnosti sa na vybratých úze
miach parkuje systémom „kde je voľ
no, tam auto odstavím“, t. j. bez akých
koľvek obmedzení a často v rozpore 
so  zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplne ní nie
ktorých zákonov. Väčšina vo  di čov si 
pri tom uvedomuje, že riskujú od tiah
nu tie áut.

V júni 2009 Staré Mesto podpísalo 
s s. r. o. Cestprojekt zmluvu o vypra
co vaní projektovej dokumentácie Ná
vrh organizácie dopravy na území 
mest skej časti BratislavaStaré Mesto. 
V sú časnosti už je urobená pasportizá
cia všetkých troch zón. Potešiteľné je, 
že medzi mestskou časťou (ktorá je 
správ com ciest III. a IV. triedy) a hlav
ným mestom (ktoré je kompetent
né rozhodovať o cestách I. a II. trie
dy) došlo k dohode. Na základe nej 
bu dú podmienky parkovania rovna
ké na všetkých uliciach v troch nových 
zó nach.

Filozofia zriaďovania zón vychá
dza z tzv. pražského modelu parkova
nia. Parkovacie plochy budú označe
né zvislým a vodorovným dopravným 
značením. Vodorovné značenie bu
de „na maľované“ klasickou bielou far
bou. Modrou čiarou budú zvýrazne-
né plochy vyhradené pre rezidentov 
- oby vateľov Starého Mesta - s rezi-
dent skými parkova cí mi kartami 

mest skej časti. Tieto kar ty im umož
nia odstaviť svoje autá na celom re
gulovanom území Staré ho Mesta 
(s výnim kou súčasnej zóny s ob me
dze  ným státím v centre Bratislavy, kto
rú má zmluvne prenajatú a. s. BPS 
Park), teda nielen v blízkosti trvalého 
byd liska.

Ak za modrou čiarou zaparkujú vo
di či bez rezidentskej karty, musia rá
tať s tým, že na koleso auta dostanú 
od policajta papuču alebo na jeho prí
kaz vozidlo odtiahnu. V obidvoch prí
pa doch to pre motoristov znamená fi
nanč nú ujmu.

Všetky v súčasnosti vyhrade-
né par ko va cie miesta v budúcich 
troch parko va cích zónach budú po-
stupne zruše né. Mestská časť ich 
v posled ných mesiacoch prenajala už 
iba na obmedzený čas – práve s ohľa
dom na práce súvisiace s prípra vou 
a vyhlá sením nových parkovacích zón.

Najviac sa k realizácii priblížila 
1. par kovacia zóna. Jej hranice ve-
dú po trase Námestie slobody, Kol-
lárovo námestie, ulice Mickiewic-
zova, 29. augusta, Poľná, Karadži-
čova, Legionárska. Podľa prísľubu 
projektanta  spoločnosti Cestprojekt 
 bu de návrh na jej zriadenie predlo
že ný na rokovanie operatívnej komi
sie dopra vy hlavného mesta SR 
23. marca. Ak táto celomestská komi

sia schváli projekt organizácie dopra
vy v 1. zóne, dodávateľská firma Sates 
v nej môže začať so zmenami vo do
rov ného a zvislého dopravného zna
če nia už po 1. apríli.

Mestská časť ako cestný správny 
orgán v súvislosti s realizáciou doprav
ného značenia avizuje v danom úze
mí možné problémy so zaparkovaný
mi autami. Dva dni pred plánovaným 
termínom spustenia prác budú na dot
knutých komunikáciách umiestnené 
prenosné dopravné značky, ktoré upo
zornia vodičov, aby na nich neparko
vali. Pokiaľ ich nebudú rešpektovať, 
autá bude nevyhnutné premiestniť in
de, resp. ich odtiahnuť.

Najneskôr 14 dní pred oficiál
nym vyhlásením zóny a jej uvedením 
do prevádzky bude samospráva Sta
rého Mesta informovať prostredníc
tvom médií o presnom termíne otvore
nia zóny. Všetky postupne umiestňo
vané značky na uliciach budú odkryté 
v jeden deň. Vtedy aj začnú v lokalite 
platiť nové pravidlá parkovania.

Samospráva pritom upozorňuje, že 
počet parkovacích miest sa nezvý
ši. Do chaotického odstavovania áut 
sa však zreálnením zón vnesie poria
dok. Keďže parkovacia kapacita verej
ných komunikácií je obmedzená, ne
stačí pokryť nároky súčasného poč
tu áut. Naďalej preto platí, že kto má 
možnosť parkovať vo dvore, v garáži 
a pod., mal by ju využiť.

Kým Národná rada SR nezmení le
gis latívu, ktorá by opäť umožnila in ka
so vať poplatky za krátkodobé státie 
na verejných komunikáciách všetkým 

obciam a mestám v SR  a v Košiciach 
a Bratislave aj mestským častiam , 
vy beranie parkovného nie je aktuál
ne. Samosprávy túto dieru v legislatí
ve riešia prostredníctvom súkromných 
par kovacích spoločností. Touto ces
tou však Staré Mesto po skúsenos
tiach s BPS Park nechce ísť. Občania 
s trvalým pobytom na území mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto si 
po otvorení troch nových parkova-
cích zón budú môcť od mestskej 
časti kúpiť rezidentskú kartu (o jej 
cene budú rokovať miestni poslanci 
pravdepodobne na svojom aprílo-
vom zasadaní, Staromestský spra-
vodaj bezprostredne po ňom pri-
nesie ďalšie správy). Tá im dá prá
vo odstaviť svoje vozidlo na miestach 
označených modrou čiarou.

Projektová organizácia Cestprojekt 
už má rozpracované projekty na rea
lizáciu 2. parkovacej zóny. Jej hrani
ce tvoria ulice Štefánikova, Šancová, 
Mýtna, Námestie slobody, Námestie 
1. mája, Hodžovo námestie, Štefáni
kova ulica.

Mestská časť BratislavaStaré Mes
to je v týchto dňoch v záverečnej fáze 
stanovenia podmienok pre 3. parkova
ciu zónu, ktorá sa rozprestiera medzi 
Štefánikovou ul., Hlbokou cestou, uli
cami Fraňa Kráľa, Palisády, Zámocká, 
Staromestská. V krátkom čase pod
klady odovzdá zhotoviteľovi projekto
vej dokumentácie.

Posledná zóna by mala byť daná 
do užívania na jeseň t. r.

Cena projektu je vyčíslená 
na 35 576 € (1,072 mil. Sk).

Jedným z cieľov Parkovacej politiky mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto je umožniť jej obyvateľom parkovať v blízkosti 
svojich obydlí. Cestou, ako sa to dá dosiahnuť, je postupné 
vytváranie nových parkovacích zón. Mestská časť sa na tento 
krok chystá od vlaňajška. V tomto roku postupne otvorí tri takéto 
parkovacie zóny.

Hranice zón

Zóna 1
Námestie slobody, 
Kollárovo nám., 
Mickiewiczova ul.,
Ul. 29. augusta,
Poľná ul.,
Karadžičova ul., 
Legionárska.

Zóna 2
Štefánikova ul.,
Šancová ul.,
Mýtna ul.,
Nám. slobody,
Nám. 1. mája,
Hodžovo nám.,
Štefánikova ul.

Zóna 3
Štefánikova ul.,
Hlboká cesta,
Ul. Fraňa Kráľa,
Palisády,
Zámocká ul.,
Staromestská ul.

PASPORT DOPRAVNÉHO ZNAČENIA BRATISLAVA-STARÉ MESTO
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Na základe požiadavky 
MČ BratislavaStaré Mesto 
projekt vypracovala spoloč
nosť Cestprojekt. Vo vyme
dzenom území sa zníži ma
ximálna rýchlosť na 30 km/h, 
zjednosmernia sa vybrané 
ulice a zakázaný bude vjazd 
nákladných áut okrem dop
ravnej obsluhy. Ide väčšinou 
o cesty III. triedy s obslužnou 
funk ciou a možnosťou parko
vania.

Autá, ktoré v súčasnosti 
zaberajú úzke chodníky, bu
dú môcť parkovať po oboch, 
resp. v niektorých prípadoch 
iba na jednej strane vozovky. 
To im obojsmerná premáv
ka nedovoľuje. Niektorí vo
diči preto v rozpore so záko
nom parkujú na chodníkoch 
tak, že sa po nich nedá prejsť 
pešo.

Návrh, ktorým sa zvýši po
čet jednosmeriek v porovna
ní s dnešnou situáciou v šies
tich oblastiach danej lokali
ty, predložila staromestská 
samospráva na verejné pri
pomienkovanie v júni 2009. 
Predpoklad, že táto fáza príp
ravy projektu potrvá niekoľko 
týždňov, sa nenaplnil. Obča
nia totiž posielali svoje náme
ty ešte aj v jesenných mesia
coch. „Nechceme nič urých
liť, snažíme sa ísť v ústrety 
každému, kto sa do tejto ve

rejnej diskusie zapojí. Ide nám 
o čo najväčšiu spokojnosť ľu
dí,“ povedala vtedy poslan
kyňa a predsedníčka komisie 
dopravy miestneho zastupiteľ
stva Jana Španková. Návrh 
členovia komi
sie posudzova
li aj priamo v te
réne za účasti 
obyvateľov.

Projekt v ok
tób ri 2009 
schvá lila opera
tív na komisia 
do pravy ma gis
trá tu hlavného 
mesta.

V súčasnos
ti MČ Bratisla
vaStaré Mesto 
pripravuje zmlu
vu s považsko
bystrickou spo
ločnosťou Sa
tes, ktorá pro
jekt zrealizuje. 
Podpísaná má 
byť do 31. mar
ca. Potom už sa 
rozbehnú prá
ce. Ide napr. 
o odstránenie 
105 starých do
pravných zna
čení, osade
nie 212 nových 
zvislých do
pravných zna

čiek, inštalovanie 113 no
vých stĺpikov, dodávku a mon
táž 140 kusov retroreflexných 
gombíkov Kyklop, a 190 m2 
vodorovného dopravného 
značenia.

Dopravné značenie bude 
Sates osadzovať postupne, 
pričom zvislé dočasne prekry
je. Odhalí ich naraz v deň, keď 
sa projekt uvedie do života.

Jednosmerky majú zelenú

Vytvorenie zón regulovaného státia
Cieľom vytvorenia zón regulovaného státia je:

• koordinácia, organizácia a regulácia parkovania na úze
mí mestskej časti (MČ) BratislavaStaré Mesto

• uspokojenie dopytu Staromešťanov po parkovaní
• odstránenie živelného parkovania

Vytvorením zóny regulovaného státia vzniknú vymedze
né plochy na parkovanie motorových vozidiel na konkrét
nych miestnych komunikáciách v MČ BratislavaStaré Meste 
pre konkrétne skupiny užívateľov.

Medzi konkrétne skupiny užívateľov parkovania patria:
• rezidenti, t. j. fyzické osoby s trvalým pobytom v MČ 

BratislavaStaré Mesto
• užívatelia osobitného zreteľa, t. j. užívatelia, ktorí si 

budú môcť vyhradiť parkovacie miesta prostredníctvom 
dane za využívanie verejného priestranstva:

1. ministerstvá
2. ambasády  max. 2 vyhradené parkovacie miesta
3. štátna polícia  max. 6 vyhradených parkovacích miest
4. taxi  max. 2 vyhradené parkovacie miesta na stanovište
5. hotely  max. 2 vyhradené parkovacie miesta
Bezplatne:
• školy  len v čase vyučovania P RÉSERVÉ
• štátna a mestská polícia  2 parkovacie miesta vyhra

dené pre návštevy
• mestská polícia  max. 6 vyhradených parkovacích 

miest
• ostatní užívatelia a návštevníci
Pre vozidlá rezidentov budú vydávané rezidentské parkova

cie karty, pričom treba splniť tieto podmienky:
• žiadateľom je rezident, t. j. fyzická osoba s trvalým po

bytom v MČ BratislavaStaré Mesto
• dokladom je platný občiansky preukaz s uvedením trva

lého pobytu v MČ BratislavaStaré Mesto
• žiadateľ je držiteľom platného vodičského oprávnenia 

(minimálne skupiny B)
• žiadateľ musí mať právny vzťah k vozidlu, pre ktoré má 

byť karta vydaná:
• žiadateľ je vlastníkom vozidla v zmysle zákona 

č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 
v premávke na pozemných komunikáciách
 vozidlo je registrované v SR

• dokladom je platné technické osvedčenie moto
rového vozidla,

 vozidlo je registrované v zahraničí
• dokladom je platné technické osvedčenie moto

rového vozidla s jeho prekladom do slovenčiny
 žiadateľ užíva vozidlo na základe leasingovej zmluvy

• dokladom je platné technické osvedčenie moto
rového vozidla a leasingová zmluva

 žiadateľ má vozidlo dlhodobo (najmenej na dobu plat
nosti vydanej rezidentskej karty) požičané z požičovne 
automobilov

• dokladom je nájomná zmluva a aktuálny výpis 
z obchodného registra požičovne automobilov, 
z ktorej je vozidlo požičané

• žiadateľ je zamestnancom spoločnosti a má vozid
lo zverené do súkromného užívania zamestnávateľom 
na základe zmluvy (dohody) o zverení služobného mo
torového vozidla do dočasného užívania zamestnanco
vi na súkromné účely,

• žiadateľ je člen orgánu právnickej osoby (napr. kona
teľ spoločnosti, člen dozornej rady, člen predstaven
stva, spoločník, atď.) a používa vozidlo na základe roz
hodnutia o bezplatnom poskytnutí vozidla na používa
nie na služobné a súkromné účely a dohody o bezplat
nom poskytnutí vozidla na používanie na služobné a sú
kromné účely

• žiadateľ zaplatí tzv. registračné
Komisia dopravy navrhuje cenu rezidentskej parkovacej 

karty 30 € (904 Sk), kartu modrej farby.
Možnosť a podmienky parkovania na miestnych komuniká

ciách pre vozidlá s rezidentskou parkovacou kartou budú vy
značené na príslušnej zvislej dopravnej značke. Parkovacie 
miesta pre vozidlá s rezidentskou parkovacou kartou budú 
okrem vyznačenia bielym vodorovným dopravným znače-
ním doplnené ešte modrou pozdĺžnou vodorovnou čiarou 
oddeľujúcou parkovacie miesta a komunikáciu.

Osoby zdravotne ťažko postihnuté (ZŤP) s trvalým poby
tom v MČ BratislavaStaré Mesto budú mať možnosť vyhra
diť si pre svoje vozidlo konkrétne parkovacie miesto čo najbliž
šie k svojmu bydlisku, pričom budú aj voľné parkovacie miesta 
pre vozidlá osôb ZŤP (minimálne však 4 % zo všetkých parko
vacích miest).

Zóna č. 1  (Oblasť č. 1)
Ohraničená ulicami
Nám. slobody, Kollárovo 
nám., Mickiewiczova, 29. 
augusta, Poľná, Karadžičova, 
Legionárska

Komunikácie I. a II. triedy 
v Zóne č. 1:

Americké námestie
Floriánske námestie
Imricha Karvaša
Karadžičova
Kollárovo námestie
Krížna
Legionárska
Mickiewiczova
Mýtna
Námestie Martina Benku
Námestie slobody
Odborárske námestie
Radlinského
Špitálska (po Ulicu 29. augusta)
Ulica 29. augusta
Vazovova
Záhradnícka

Komunikácie III. a IV. triedy 
v Zóne č. 1:

Bernolákova
Blumentálska
Fazuľová
Chorvátska
Justičná
Kmeťovo námestie
Lužická
Májkova
Moskovská
Poľná
Poľská
Sasinkova
Slovanská
Strážnická
Šoltésovej
Školská
Wilsonova

Zóna č. 2  (Oblasť č. 2)
Ohraničená ulicami 
Štefánikova, Šancová, Mýtna, 
Nám. slobody, Nám. 1. mája, 
Hodžovo nám., Štefánikova

Komunikácie I. a II. triedy 
v Zóne č. 2:

Banskobystrická
Hodžovo námestie
Imricha Karvaša
Námestie slobody
Spojná
Šancová
Štefanovičova
Žilinská

Komunikácie III. a IV. triedy 
v Zóne č. 2:

Anenská
Belopotockého
Benediktiho
Björnsonova
Čajkovského
Jozefa Kronera
Jozefská
Kýčerského
Lehotského
Leškova
Povraznícka
Škovránčia
Tabaková
Záhrebská

Zóna č. 3  (Oblasť č. 3)
Ohraničená ulicami 
Štefánikova, Hlboká, Fraňa 
Kráľa, Palisády, Zámocká, 
Staromestská

Komunikácie I. a II. triedy 
v Zóne č. 3:

Námestie 1. mája
Palisády
Staromestská
Štefánikova
Šulekova (časť)
Timravina (časť)
Tolstého
Zámocká

Komunikácie III. a IV. triedy 
v Zóne č. 3:

Flöglova
Fraňa Kráľa
Galandova
Godrova
Gunduličova
Hlboká cesta
Konventná
Kozia
Križkova
Kuzmányho
Lermontovova (po Fraňa Kráľa)
Lýcejná
Mateja Bela
Moyzesova
Na brezinách
Panenská
Podjavorinskej
Porubského
Puškinova
Sládkovičova
Somolického
Svoradova
Škarniclova
Štetinova
Vratňanská
Zochova

Zoznam nových jednosmerných ulíc
Oblasť 1, 2

Vlčkova
od Mišíkovej po Podtatranského
a od Lermontovove
po Kuzmányho
Oblasť 3, 4

Bradlianska od Hlavatého po Zrínskeho
Galandova od Godrovej po Timravinu

Godrova od Palisád po Galandovu
a od Timravinej po Porubského

Zrínskeho od Bradlianskej po Šulekovu
Oblasť 5

Bartoňova od Tvarožkovej po Partizánsku
Bradlianska od Palisád po Hlavatého
Čelakovského od Mudroňovej po Tvarožkovu
Dankovského od Koreničovej po Tvarožkovu
Hlavatého od Bradlianskej po Partizánsku
Koreničova od Krátkej po Dankovského
Krátka od Streleckej po Koreničovu
Partizánska od Hlavatého po Palisády
Smetanova od Tvarožkovej po Mudroňovu
Strelecká od Palisád po Krátku

Oblasť 6
Broskyňová od Mudroňovej po Myjavskú
Fándlyho od Partizánskej po Myjavskú
Javorinská od Hummelovej po Mudroňovu
Mošovského od Krmanovej po Fándlyho
Myjavská od Broskyňovej po Mudroňovu

Projekt Zjednosmernenie ulíc a „Zóna 30“ na území 
Starého Mesta sa blíži do finále. Jeho naplnenia sa 
naliehavo dožadujú obyvatelia lokality ohraničenej 
ulicami Mudroňova, Stará Vinárska, Novosvetská, Lesná, 
Na Kalvárii, Pražská, Štefánikova a Palisády.

 

Z Ó N A 
 

 
 

STÁTIE POVOLENÉ LEN 
NA VYZNAČENÝCH 

PARKOVACÍCH MIESTACH 
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Prešporkovo založili ma
mičky na materskej dovo
lenke v čase, keď v Brati
slave už fungovalo niekoľ
ko materských centier, nie 
však v Starom Meste. Kat
ka, Miriam, Alexandra a An
drea nabrali odvahu a pustili 
sa do práce. Dohodli si stret
nutie s vtedajším staromest
ským starostom Petrom Čier
nikom a ten im prisľúbil prie
story na Grösslingovej 48. 
Sľub splnil, bolo sa treba pus
tiť do práce. O súčasnú podo
bu rodinného centra sa výdat
nou mierou zaslúžili manže
lia a ostatní rodinní príslušní
ci. A tak 8. marca 2006, pres
ne rok od jeho založenia, sa 
uskutočnili slávnostné krstiny 
priestorov. Rolu krstných ro
dičov prijali staromestská po
slankyňa MUDr. Halka Ležo
vičová a herec Maroš Kramár. 
Tento výber nebol náhodný. 
Krstná mama pomáha Pre
šporkovu významným spôso
bom už od počiatku. A krst
ný otec je symbolom otcov
ského prínosu do života detí 
a rodiny.

Papá banánik, chodí 
na nočník

Touto slávnosťou udalos
ťou odštartovala v rodinnom 
centre etapa, ktorá pretrváva 
dodnes. Takmer každý deň 
v pracovnom týždni je pre ve
rejnosť otvorená herňa pre 
deti. Mamičky i babičky, oc
kovia i dedkovia tam pookre
jú pri šálke čaju či kávy. Ich 
detičky či vnúčence sa zatiaľ 
môžu zahrať, pobehať a hlav
ne nadviazať nové priateľ
stvá už v útlom veku. Jedným 
z obrovských prínosov, ktoré 
toto centrum má pre malých 
a veľkých, je prínos sociál
ny. Veď ako jednoduchšie sa 
dá začať nezáväzný rozhovor 
ako pri malých deťoch? „A va
še už chodí? Papá banánik, 
chodí na nočník?“ Debata sa 
po vyčerpaní základných tém 
môže uberať aj iným smerom.

Materská nemusí 
znamenať osamelosť

Druhým veľkým plusom je 
nesporne priestor pre reali
záciu mamičiek na materskej 

alebo rodičovskej dovolenke, 
ktoré sa podieľajú na úspeš
nom chode centra. Každá, 
ktorá prispela svojou jedineč
nosťou do pestrej mozaiky 
zvanej Prešporkovo, tak uro
bila podľa svojich schopnos
tí a možností. Venovala kú

sok seba, svojho rodinného 
života, svojho vzácneho ča
su a obohatila tým malý svet 
okolo nej. Týmto spôsobom 
získala viac, než by mohla 
dostať v zamestnaní, kde by 
jej za aktivitu zaplatili. Mnohé 
z mám, ktoré sa venovali rôz
nym činnostiam potrebných 
pre Prešporkovo, si po skon
čení „dovolenky“ ľahšie naš
li ďalšie uplatnenie. Vďaka 
práci v tomto rodinnom cen
tre totiž ani počas materskej 
duševne nezaháľali. Naopak, 
neustále prichádzali s nový
mi podnetmi, ktoré ich posú
vali dopredu. Objavili v sebe 
talent, o ktorom sa im dovte
dy ani nesnívalo. Povzbudilo 
ich to, učili sa novotám, teši
li sa a svoju radosť posúvali 
ďalej, svojim deťom, manže
lovi, rodine.

Neobyčajné mamy
Ženy, ktoré majú „prešpor

kovské“ obdobie za sebou, 
s láskou spomínajú. A súčas
né členky sa úprimne tešia 
a vychutnávajú si tunajší život 
plnými dúškami.

V centre sú aj „neobyčaj
né“ mamy, ktoré sa napriek 
zdravotnému hendikepu do
kážu postarať o svoje de
ti a obohatiť činnosť. Už pár 
rokov na popud dnes už troj
násobnej mamičky Katky fun
guje v Prešporkove Klub pre 
slabozrakých a nevidiacich 
rodičov a deti. V tomto mesia
ci štartuje Klub pre nepočujú

cich rodičov a deti, ktorý sa 
predstavil 13. marca na osla
ve 5. narodenín Prešporkova 
originálnym divadielkom.

Dobrovoľnícke rodiny po
núkajú v Prešporkove stálym 
i novým priaznivcom okrem 
voľnej herne i kurzy zamera
né na duševný a telesný roz
voj detí, napr. cvičenia na fit
lop tách, ľudové tance, jazy
kové kurzy, tvorivé dielne, pre 

mamičky obľúbené brušné 
tance, bodyforming, tanco
vanie s bábätkami či zumbu. 
Okrem týchto pravidelných 
aktivít pripravuje centrum 
i sviatočné podujatia. V uply
nulých rokoch to bolo nespo
četné množstvo divadielok, 
odborných prednášok, karne
valy, stretnutia s Mikulášom, 
narodeninové oslavy, Dní de
tí, návštevy známych osob
ností, bazáriky, medzi prvý
mi sme sa zapojili do celoslo
venskej akcie Míľa pre mamu 
s cieľom pretvárať svet, aby 
bol priateľskejší voči mamám, 
rodinám a hlavne deťom.

Pomoc samosprávy
Asi by sme nemali dôvod 

na oslavu, keby nebolo po
mocnej ruky mestskej časti, 
v ktorej sa rodinné centrum 
nachádza. Už 4 roky od nej 
máme bezplatne priestory. 
Aj vďaka starostovi Andrejo
vi Petrekovi, sme si vedomí 
toho, že naša nezisková čin
nosť má zmysel a naše úsilie 
nie je zbytočné.

Diana Zuzáková

Prešporkovo v marci

24. 3., 10.00
Čítanie s Mackom Pu 
a tvorivé dielničky

27. 3., 8.30
Kurz prvej pomoci dieťaťu

Rodinné centrum Prešporkovo – 
pred piatimi rokmi sen, dnes realita!
Prvé staromestské rodinné centrum oslavuje 
významné jubileum - 8. marec 2010 je dňom, kedy 
si dobrovoľníci z Prešporkova pripomenuli 5 rokov 
od svojho vzniku.

Čo znamená Prešporkovo pre Danielu
„Vďaka nemu nebola moja materská odsúdením na izoláciu, 

či zúfalé hľadanie kamarátok v rovnakej situácii niekde 
na pieskovisku. Je to krásne miesto pre hry najmenších 

detičiek, nadviazanie ich prvých kamarátstiev a kontaktov 
s novými ľuďmi... Mne prinieslo množstvo skvelých priateliek, 

ktoré by som možno inak nespoznala. Spojili nás deti - 
neboli to peniaze, nebolo to vzdelanie, nebola to práca :o). 

Jednoducho naše malé deti a tá rozmanitosť záujmov je 
úžasná! Už teraz viem, že niektoré vzťahy, ktoré tu vznikli, sú 

navždy a týkajú sa celých rodín :o).“

Mamacentrum Horský park
Mamacentrum 
v Horskom parku 
funguje nepretržite 
od septembra 2001. 
Okrem toho, že sa 
nachádza v nádhernom 
prírodnom prostredí, 
je zaujímavé aj svojou 
koncepciou.

Po úvodnej hodinovke ve
novanej najdôležitejšej okol
nosti v živote malého bábät
ka  dojčeniu, vždy nasledu
je časť venovaná niektorej 
otázke z pediatrie. Tej sa zú
častní vždy špecialista  pe
diater. Do Mamacentra cho

dia mamičky spolu s deťmi. 
Deti sa hrajú (vždy za prí
tomnosti sestry, resp. lekár
ky), mamičky počúvajú krát
ky vstup odborníka. Ťažisko 
je v diskusii.

Do Mamacentra chodia 
nezriedka aj oteckovia a sta
rí rodičia. Charakteristická je 
priateľská  klubová atmos
féra. Záujemcovia o Mama
centrum môžu začať chodiť 
kedykoľvek.

Odborným garantom je 
MUDr. Katarína Vicianová 
(kontakt: provita@gtinet.sk)

Ďalšie informácie:
www.horaren.sk.

Program do júna 2010

31. 3.
15.00 h Všetko o dojčení (poradenstvo a príprava
 pre budúce mamičky).
16.00 h Detský lekár pre deti a dorast vám zodpovie
 na otázky, ktoré vás najčastejšie trápia.
28. 4.
15.00 h Všetko o dojčení (poradenstvo a príprava
 pre budúce mamičky).
16.00 h Detský ušnonosnokrčný lekár porozpráva
 o najčastejších ochoreniach uší, nosa a hrdla.
 Vybrať nosné či krčné mandle a ako?
26. 5.
15.00 h Všetko o dojčení (poradenstvo a príprava
 pre budúce mamičky).
16.00 h Medzinárodný deň detí
 Divadelné predstavenie Jeden rok s vílou.
30. 6.
15.00 h Všetko o dojčení (poradenstvo a príprava
 pre budúce mamičky).
16.00 h Kurz prvej pomoci  najnovšie princípy záchrany
 života  príde skúsený lekár  záchranár. Povie, aká
 je prvá pomoc pri topení, popálení, dusení, otrave
 a poštípaní.

Opice hľadajú šikovných
Rodinný klub Opice 
funguje od októbra 
2009. Prichýlila 
ho Základná škola 
na Mudroňovej 83, ktorá 
jej poskytla priestory.

Klub je určený nielen ma
mám na rodičovskej dovo
lenke. Chodia doň i školáci, 
škôlkari, dvere sú otvorené aj 
pre starých rodičov z okolia. 
Na leto klub pripravuje den
ný tábor.

Pravidelné aktivity:
Herňa pre deti do troch ro

kov  pondelok, utorok, stre
da 8.30  11.30 h

Hudobná škola Yama
ha pre deti do 3 rokov, Mo
je prvé krôčky  pondelok 10. 
 11. h

Šikovníček pre deti od 5 
rokov, Krúžok šikovných rúk 
 pondelok 16.  17.30 h

Opičiatka maľujú  pre de
ti do 3 rokov, Úvod do sveta 
kreslenie  utorok 9.30  10. h

Kontakt:
opice@opice.sk,
0904729002, Viera Viszt

Program na marec
24. 3., 15.00 - 16.00
 Ukážková hodina cvičenie mamičiek s deťmi, klub
 Opice, ZŠ Mudroňova
30.3., 10.00 - 11.00
 Kreatívne dielničky pre naše Opičiatka
 od 0  3 rokov, klub Opice, ZŠ Mudroňova

(Aktuálne informácie na www.opice.sk)
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Od pondelka do piatka 
v čase od 10. do12. h alebo 
13. do 15. h sa záujemcovia 

naučia ob
sluhovať 

počítač, vyhľadávať informá
cie na internete, posielať e
maily s prílohami.

Vďaka podpore staromest
ského Centra divadla, vzdelá
vania a literatúry na Škol
skej 14, Ružinovského 
domova seniorov na Sk
lenárovej 14 a novomest
skej knižnici na Pionier
skej 12 sú vytvorené 
učebne s 20 počítačmi, 
takže záujemcovia majú 
na výber. Vlani mohla ak
ciová cena kurzov zostať 
pre seniorov na 10  15 € 
(300  452 Sk). Umožnila 
to dotácia samosprávy mest
skej časti BratislavaStaré 
Mesto. V kurzoch sa vyškoli
lo vyše 200 seniorov. Účast
níci si môžu na kurz priniesť 
aj vlastné notebooky. Mno
hí to využili aj na vylade
nie a správne doinštalovanie 
programov v rámci bezplat
nej dobrovoľníckej poraden
skej služby.

Aj tento rok môžu absol
venti pokračovať v nadobú
daní vedomostí a zlepšovaní 
zručností s pomocou inštruk
torov  dobrovoľníkov a využí
vať bezplatne internet denne 
od 10. do 12. h v klube Senior 
na Skle ná rovej 14.

V apríli štartuje jarný cyk
lus Akadémie seniorov. Jej 
náplňou budú opäť počítačo
vé a pohybové kurzy a cviče
nia (Taichi, správne dýcha
nie, zdravotné cvičenia s po
radenstvom), kurz finančnej 
gramotnosti, vrátane predná
šok z oblasti zdravia, správnej 
životosprávy, programy aktív

neho starnutia, a ak bude zá
ujem, aj jazykové konverzácie 
a pod.

Prihlášky do akadémie sú 
na recepcii domova se niorov 
na Sklenárovej 14, stiah
nuť sa dajú na www.senior.
sk. Osobne sa záujemcovia 
do zvedia viac, keď na vštívia 
klub Senior vždy v utorok po

poludní od 14. do 17. h, v ča
se konzultačných a poraden
ských služieb pre se niorov.

Na počítačový kurz sa dá 
prihlásiť osobne, emailom 
(seniorkurzy@gmail.com) 
ale bo telefonicky na Škol
skej 14 (52496822), Skle
nárovej 14 (0907262670, 
0949708327), Pionierskej 12 
(44253985).

Rozpis termínov

6. - 9. 4.
Školská 14, 9.30  12. h
Sklenárova 14, 13.  15.30 h
12. - 16. 4.
Pionierska 12, 10.  12. h
19. - 23. 4.
Školská 14, 10.  12. h
19. - 23. 4.
Sklenárova 14, 13.  15. h
26. - 30. 4.
Pionierska 12, 10.  12. h

Zdena Skokňová 
(0905464006)

predsedníčka o.z. regióny.sk

Staromestský spravodaj  vydáva mestská časť BratislavaStaré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1. Kontakt:  tel. (02)59246245, +421910920939, 
email: hovorca@staremesto.sk. Tlač: Versus, a. s., Bratislava. Náklad: 25 000 výtlačkov. Distribuuje: MČ BratislavaStaré Mesto na území BratislavyStarého 
Mesta. Registrované na MK SR pod. ev. č. 3945/09.

Bratislava opäť uvíta maratóncov

Pred necelým týždňom bolo zaregistrova
ných 542 maratóncov, 1070 polmaratóncov, 
133 štafiet (4členné), 219 inline korčuliarov, 
209 rekreačných bežcov na hobby beh a 258 
detí (plus 14 lezúňov). Spolu to bolo 2 844 
účastníkov, pričom vlani ich bolo 2261. „Verím, 
že do soboty 27. marca, keď sa o 22. h uzatvá
ra registrácia, sa ešte pár účastníkov prihlási,“ 
povedal na tlačovke riaditeľ podujatia Jozef Pu
kalovič. Po prihlásení sa a zaplatení štartovné
ho sa treba prezentovať v Primaciálnom paláci, 
prízemie, miestnosť č. 5.

Najlepší pretekári dostanú finančné odmeny 
(spolu 15 750 €, takmer 475 000 Sk) a vecné 
ceny venované spoločnosťou Samsung.

Súčasťou podujatia sú charitatívne projekty 
Bežím pre správnu vec, v rámci ktorého si kaž
dý môže kúpiť tričko s obrázkom detí  onko
logických pacientov, a Vyrovnaná šanca, ktorá 
umožní deťom z detských domovov zúčastniť 
sa na detských behoch. Zo štartovného pôjde 
5 % Združeniu na pomoc detskej onkológii Det
skej fakultnej nemocnice na Kramároch.

Program:
Piatok 26. 3.

10.00 Školské hry, Hlavné nám.
12.00 Marathon EXPO, Primaciálne 
 nám.
 Registrácia a prezentácia
 účastníkov v Primaciálnom
 paláci
13.00 Fun Park pre rodiny s deťmi,
 Hlavné nám.
16.00 Beh čašníkov, Hlavné nám.
17.00 DJ Schnee Mann, Hlavné nám.

Sobota 27. 3.
08.00 Marathon EXPO, Primaciálne nám.
 Registrácia a prezentácia účastníkov 
 podujatia v Primaciálnom paláci
09.00 Fun Park pre rodiny s deťmi,
 Hlavné nám.
10.00 Peteky lezúňov, štart,
 Hviezdoslavovo nám.

11.45 Rozcvička pre deti so Street Dance
 Academy, Hviezdoslavovo nám.
12.00 Detské behy, štart,
 Hviezdoslavovo nám.
14.00 Friends Party pre športovcov
 (pasta party, prednášky, koncert),
 nádvorie Primaciálneho paláca
14.30 Street Dance Academy, vystúpenie,
 Hviezdoslavovo nám.
14.40 Robo Papp Band, koncert,
 Hviezdoslavovo nám.
15.05 Misha, koncert,
 Hviezdoslavovo nám.
15.30 Asics Fashion Show,
 Hviezdoslavovo nám.
15.45 Slovak Marathon Tour, vyhlásenie
 výsledkov, Hviezdoslavovo nám.
16.00 Hobby beh, štart,
 Hviezdoslavovo nám.
16.40 Hobby beh, vyhlásenie
 výsledkov, Hviezdoslavovo nám.
17.00 The Chrobáky, koncert,
 Hviezdoslavovo nám.
18.00 Fragile, koncert,
 Hviezdoslavovo nám.
18.50 Krst knihy Viktora Bielika,
 Hviezdoslavovo nám.

Nedeľa 28. 3.
07.00 Marathon EXPO, Primaciálne nám.
 Prezentácia účastníkov podujatia
 v Primaciálnom paláci
09.20 Predstavenie vodičov,
 Hviezdoslavovo nám.
09.40 Oficiálne príhovory,
 Hviezdoslavovo nám.
09.50 Inline preteky, štart,
 Hviezdoslavovo nám.
10.00 Maratón, polmaratón a štafetový 
 beh, štart, Hviezdoslavovo nám.
12.00 Tombola Inline,
 Hviezdoslavovo nám.
14.00 Oficiálne vyhlasovanie výsledkov
 podujatia, Hviezdoslavovo nám.
15.00 Záver podujatia

Piaty ročník športovo-spoločenského podujatia ČSOB Bratislava Marathon 
2010 sa uskutoční od 26. do 28. marca. Jeho organizátormi sú hlavné mesto 
Bratislava, mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko a spoločnosť Be Cool.

Medzinárodný deň žien oslávili členovia všetkých klubov dô-
chodcov v Starom Meste. O gratulantov nebola núdza. Veľa 
zdravia, šťastia, pohody a radosti v rodinnom kruhu im prišli 
s kvetinami popriať okrem starostu Andreja Petreka aj viacerí 
poslanci miestneho zastupiteľstva. Takto sa tešili obdarované 
návštevníčky Klubu dôchodcov na Záhrebskej ulici.

Kurzy pre seniorov
Počítačové kurzy pre seniorov a začiatočníkov 
organizuje klub Senior pri občianskom združení 
regióny.sk aj v tomto roku každý týždeň.

Víťazi čitateľskej súťaže Čítam, čítaš – čítame
Staromestská knižnica 
organizuje od roku 2005 
veľkú čitateľskú súťaž 
pre deti a mládež do 15 
rokov.

Vyhlasuje ju vždy v októb
ri a trvá do februára nasledu
júceho roka. Zapájajú sa do nej 
všetky pobočky knižnice, pri
čom podmienkou je prečítať 5 
kníh.

Súťažné body čitatelia zís
kavajú za každú ďalšiu prečíta
nú knihu, za získanie kamaráta 
či rodinného príslušníka za či
tateľa Staromestskej knižnice, 
za nakreslenie obrázka z prečí
tanej knihy.

V tomto ročníku sa do súťa
že prihlásilo 518 detí, pričom 
406 z nich splnilo podmienky. 
Spolu prečítali 4 198 kníh. Kaž
doročne súťažia i deti s poru
chami čítania zo Základnej ško
ly (ZŠ) na Jelenej ulici, v tomto 
roku sa ich zúčastnilo 37.

Víťazi v jednotlivých kategó
riách:

Žiaci materských škôl 
a 1. roč níkov ZŠ:
Petra Dufeková 40 bodov (po
bočka Záhrebská 8)
Samuel Mráz 35 b. (pobočka 
Západný rad 5)
Ľubomír Branislav Švanyga 
20 b. (pobočka Západný rad 5)

Žiaci 2. - 4. ročníkov ZŠ:
Kristína Pecárová 61 b. (pra
covisko Blumentálska 10)
Andrej Škovránko 61 b. (po
bočka Karadžičova 1)
Stella Hladíková 54 b. (po
bočka Karadžičova 1)
Veronika Lipovská 54 b. (po
bočka Záhrebská 8)
Marek Zanechal 41 b. (poboč
ka Karadžičova 1)

Žiaci 5. - 9. ročníkov a starší
Barbora Mináriková 116 b. 

(pracovisko Blumentálska 10)
Mariana Kralovičová 69 b. 
(pobočka Záhrebská 8)
Lucia Filová 65 b. (pobočka 
Panenská 1)

Absolútni víťazi:

1. Barbora Mináriková (12 ro
kov), 116 b. (pracovisko Blu
mentálska 10)
2. Kristína Pecárová (9 ro
kov), 61 b. ((pracovisko Blu
mentálska 10)
3. Andrej Škovránko (9 ro
kov), 61 b. (pobočka Karadži
čova 1)
4. Petra Dufeková (7 rokov), 
40 b. (pobočka Záhrebská 8)

Víťazov čakajú pekné ceny, 
absolútni víťazi strávia 26. mar
ca rozprávkovú Noc s Anderse
nom v Knižnici Ružinov.

Judita Kopáčiková
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Staromestská kultúra v apríli 2010
Divadlo a.ha.
Centrum divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školská 14
www.divadloaha.sk,
email: divadloaha@divadloaha.sk
tel.: 52496822

10. 4., 15.00 h
VY-POČÚVANIE 
Michal Tvarožek a Vy vypočúvate 
známe osobnosti.
Hlavný hosť: Andrej Petrek, starosta 
MČ BratislavaStaré Mesto
Hudobní hostia: Daniela Danišková 
a Rudolf Pepucha

10. 4., 19.00 h
R.W.Fassbinder
...len kvapky na horúce 
kamene...
Komédia s pseudotragickým koncom 
alebo erotické panoptikum. 
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

11. 4., 19.00 h
Samuel Beckett
2x Beckett
Dve jednoaktovky legendárneho 
dramatika.

12. 4., 19.00 h
Per Olov Enquist
NOC LESBIČIEK 
...freudovská komédia...
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

13. 4., 19.00 h
Ivan Bukovčan
SLUČKA PRE DVOCH ALEBO 
DOMÁCA ŠIBENICA
Smutnosmiešny príbeh 
zo súčasnosti.

17., 18., 26. 4., 19.00 h
Werner Schwab
PREZIDENTKY
Radikálne kontroverzná komédia 
„o hovne“. Premiéra.

19. 4., 19.00 h
A. N. Ostrovskij
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY
Hravá komédia, v ktorej ani zďaleka 
nejde len o to, za koho sa vydať...

20. 4., 19.00 h
György Spiró
MYDLOVÁ OPERA
...činohra zo súčasnosti 
o súčasnosti...

21. 4., 10.00 h
Divadlo HAPPY
ZÁHADA V ZOOPOTÁMII
Rozprávkový príbeh.

23., 30. 4., 19.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči
PIAF
Poetická monodráma o živote slávnej 
šansoniérky.

24.4., 19.00 h
Ferdinand Bruckner
CHOROBA MLADOSTI
SEX ´n´DRUX ´n´ 
EXISTENTIALISM
Buď sa staneš malomeštiakom, 
alebo zomrieš.
27. 4., 19.00 h
ÉricEmmanuel Schmitt 
EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
„alebo ako to bolo..“

Pre deti
25. 4., 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
email: info@divadloivery.sk
tel.: 0902121626
1. 4., 19.00 h
Jiří Suchý, Ivan Vyskočil
FAUST, MARGARÉTA, SLÚŽKA 
A JA
8. 4., 19.00 h
Slawomir Mrožek
STRIPTÍZ
15. 4., 19.00 h
Jan Werich a Jiří Voskovec 
PARAF 
22. 4., 19.00 h
Oscar Wilde
SALOME
29. 4., 19.00 h
Miloš Macourek
HRA NA ZUZANKU

Divadlo GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
email: gunagu@gunagu.sk
tel.: 54433335
6. , 7., 12., 13. 4., 28., 29. 4., 
19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA
(„Mám rúž, mobil a kreditku. 
Nemôžem byť mŕtva, ne?!)
Čierna komédia o bielom prášku.
8., 16., 17., 19. 4., 19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
MODELKY 2 (krása neni šetko)
Voľné pokračovanie kultovej hry
zo sveta modelingu.
9., 22. 4., 19.30 h
Viliam Klimáček
SOM HOT DOG
(true story of my facebook)
10. 4., 19.30 h
Viliam Klimáček

IN DA HOUSE
(žúrka v Londýne)

11. 4., 19.30 h
AUPAIRKY 
Hosť: pražské divadlo LETÍ 
(verzia GUnaGU hry In da house)

14., 15. 4., 19.30 h
Viliam Klimáček
DÍLERI
18. 4., 19.30 h
Koncert skupiny BASTARD
20. 4., 19.30 h
Viliam Klimáček
GINSBERG V BRATISLAVE 
(Beat Generation 1965) – derniéra

21. 4., 19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
TELENOVELA
23. 4., 19.30 h
Celkom iný beat
Hostia: Jan Vodňanský, Viliam 
Klimáček, Oskar Rózsa
(diskusná revue s Benem a M. 
Jaslovským špeciálne k 25. výročiu 
GUnaGU)

24. 4., 19.30 h
Hosť: JAN VODŇANSKÝ
(one man show legendárneho 
pražského komika)

25. 4., 19.30 h
TICHÝ PÔVAB BANKOMATOV... 
vstup voľný!
(15 minútová hra V. Klimáčka pre
3 hercov, v ktorej sa vystrieda takmer 
celé GUnaGU)
Hráme 25 krát za deň od rána 
od 10.00 do večera do 22.00 h! 
Začiatky: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30., 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00

26. 4., 19.30 h
Koncert Dana Heribana

Centrum divadla, literatúry 
a vzdelávania,
Gaštanová 19
email: mkcg@mail.tcom.sk

Pre deti
20. 4, 14.00 h
O PAHLTNOM HADOVI
21. 4., 14.00 h
VYNÁLEZ

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

DÓRA MAURER - PRESAHY
Výstava potrvá do 4. 4.

ĽUBO MIKLE a IVAN HERÉNYI - 
HORIZONT UDALOSTÍ
Vernisáž: 8. 4., 18.00 h
Výstava potrvá do 9. 5.

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

Beata Tarjányiová
15 m habotai
Výstava potrvá od 8. do 30. 4.

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

Tomáš Krčméry
Výstava kresieb
Výstava potrvá od 9. 4. do 4. 5.

Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

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

Martin Derner – Žánre
Vernisáž: 9. 4., 18.00 h
Výstava potrvá do 15. 5.

Výstava v PROJECT ROOM 14
c r e e p y

Kata Huszár (D/H) a Marc 
Redford (UK)
Výstava potrvá do 15. 5.

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

13. 4., 8.30, 9.45, 11.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY
pre 2. ročník ZŠ
Putovanie za rozprávkou – Červené 
nosy

22. 4., 8.30, 9.45, 11.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY
pre 7. ročník ZŠ
Putovanie za históriou hudby

27. 4., 19.00 h 
GALA MLADÝCH UMELCOV
Patrik Čižmarovič  husle
Martinka Kostolanská  flauta
Dominik Gál  klavír

27. 4., 14.30 h 
Kytička vďaky 
Slávnostný koncert pre jubilantov 
Starého Mesta.
Vstup na pozvánky!

• víkendy a sviatky • pracovné dni


