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Tá žiadala z VZN odstrániť 
rozpor s platnými zákonmi. 
Podľa viacerých VZN sa pri
tom v Starom Meste postupo
valo dlhé roky.

Všetky upravené a novo
schvá lené VZN budú postup
ne zverejnené v Staromest
skom spravodaji, aby sa s ni
mi mohli oboznámiť aj obča

nia, ktorí nemajú k dispozícii 
internet.

Diskusiu vyvolal návrh, aby 
z 20ročného VZN o dodržia
vaní čistoty a poriadku bola 
vy pustená povinnosť vlastní
kov nehnuteľností upratovať 
chodníky priľahlé k ich domom

(Pokračovanie na str. 2)

Reakcia väčšiny Staromeš-
ťanov nasvedčuje, že víta-
jú zmeny v parkovaní na ces-
tách III. a IV. triedy na území 
mestskej časti. Nájdu sa však 
aj nespokojní, čo je pochopi-
teľné. Ani ja, ani poslanci si 
nemyslíme, že máme patent 
na rozum. Nový parkovací re-
žim chrániaci domácich oby-
vateľov pred stupňujúcim sa 
tlakom motoristov prichádza-
júcich z iných častí Bratislavy 
či z okolitých obcí, má svoje 
„muchy“. Treba ich vychytať.

Citlivo vnímam požiadav-
ku staromestských seniorov, 
aby ich dospelé deti žijúce mi-
mo mestskej časti mohli par-
kovať v blízkosti ich obydlí. Sú 
odkázaní na ich pomoc pri no-
sení nákupov, doprave k leká-
rom či do úradov a inštitúcií. 
Uznávam ich argumenty, pre-
to im už v krátkom čase zač-
neme vydávať abonentské 
karty. Moja predstava je, že 
by zneli na meno seniora, pri-
čom by na nich bolo evidenč-
né číslo vozidla ich potomka, 
resp. niekoľkých členov rodi-
ny. Naplnili sa aj predpoklady, 
že po návrate z letných dovo-
leniek ostanú počas víkendov 
a vo všedné dni dopoludnia 
voľné rezidentské parkovacie 
miesta. Chceme ich ponúknuť 
práve príbuzným staromest-
ských seniorov.

Majitelia viacerých áut za-
sa žiadajú, aby sa ich rezi-
dentská karta vzťahovala 
na všetky. Aj im chceme vyho-
vieť, ale pod podmienkou, že 
na cestách III. a IV. triedy bu-
dú parkovať vždy len s jedným 
z nich. Ďalšie budú stáť v ga-
ráži či na súkromnom pozem-
ku. Preto uvažujeme o zave-
dení parkovacej karty s viace-
rými evidenčnými číslami áut.

Nespokojní ostávajú ešte 
vlastníci nehnuteľností, nájom-
níci, majitelia a zamestnanci fi-
riem, úradov, inštitúcií. Podni-
kám kroky, aby sa im dalo po-
môcť, ale aby sa pritom nez-
horšila situácia Staromešťa-
nov. Riešenie vidím v zmene 
cestného zákona.

Veľkou ceruzou pasoval starosta Andrej Petrek prváčikov za riadnych žiakov.

Vyznačujú tretiu 
parkovacia oblasť
Staré Mesto 
prostredníctvom 
spoločnosti Sates 
začalo vyznačovať 
v poradí tretiu 
parkovaciu oblasť 
na cestách III. 
a IV. triedy.

Ukončené sú práce na Zo
chovej, Kozej a čiastočne 
Podjavorinskej ulici. V naj
bližších dňoch sa rozbehnú 
na Svoradovej, Škarniclovej 
a Konventnej.

K dvom pracovným partiám 
pribudla tretia, aby sa zvýši
lo pracovné tempo. Daždivé 
počasie totiž môže skompli
kovať realizáciu vodorovného 
dopravného značenia.

Tretiu parkovaciu oblasť 
tvoria ulice Flöglova, F. Krá
ľa, Galandova, Godrova, 
Gunduličova, Hlboká cesta, 
Konventná, Kozia, Križkova, 
Kuzmányho, Lermontovova 
(po F. Kráľa), Lýcejná, M. Be
la, Moyzesova, Na brezi
nách, Panenská, Podjavorin
skej, Porubského, Puškinova, 
Sládkovičova, Somolického, 
Svoradova, Škarniclova, Šte
tinova, Vratňanská a Zocho
va. Tolstého ulicu mestská 
časť prevzala od hlavného 
mesta len nedávno, preto vy
hradené parkovanie umožne
né tunajším obyvateľom ešte 
magistrátom hl. mesta stratí 
platnosť podľa zmluvy s ma
gistrátom.

(Pokračovanie na str. 2)

Z prvákov
sú už žiaci

Presne 340 prvákov nav
števujúcich od 2. septembra 
8 staromestských zá kladných 
škôl pasoval starosta An
drej Petrek za riadnych žia
kov. Stali sa tak členmi „cechu 
žiackeho“. Tento slávnostný 
akt sa v Medickej záhrade stá
va už staromestskou tradíciou 
a súčasne rodinným sviatkom. 
Svedčia o tom desiatky cva
kajúcich fotaparátov. Okrem 
učiteľov a vychovávateľov sa 
na ňom pravidelne zúčastňu
jú aj rodičia a prarodičia detí. 
Novopečení žiaci si z poduja
tia odniesli okrem spomienok 
aj knihu Veselí prváci.

Andrej Petrek sa bude znovu
uchádzať o priazeň voličov

Agentúry v telefonic-
kých prieskumoch už zis-
ťujú volebné preferen-
cie kandidátov na funkciu 
starostu Starého Mesta. 
Opýtaným na výber dáva-
jú Tatianu Rosovú, Mar-
tina Borguľu a Andreja 
Petreka, teda vás. Vy ste 
však ešte oficiálne ne o-
hlá sili svoju kandidatúru. 
Ako je to teda s vami?

 Nikdy som neskrý
val svoju ambíciu opätov
ne sa uchádzať o priazeň 
Staromešťanov vo voľbách 
na funkciu starostu Starého 
Mesta vo volebnom období 
2010 – 2014. Tento svoj zá
mer som médiám, ak sa ma 
na to opýtali, potvrdil.

Za koho budete kandi-
dovať?

 Za ob ča nov, ktorých dô

veru som si zachoval ako 
starosta v tomto volebnom 
období. Ďalej budem kandi
dovať za tých, ktorí mi vy
jadrili sympatie podpisom 
petície, čím ma podporili 
ako nezávislého kandidáta 
na post starostu našej mest
skej časti. No a, samozrej
me, budem kandidovať aj 
za seba.

(Pokračovanie na str. 2)

Poslanci zmenili nariadenia 
napadnuté prokuratúrou
Až šesť z deviatich všeobecne záväzných nariadení 
(VZN), ktoré prerokúvali staromestskí poslanci 
14. septembra, bolo potrebné prehodnotiť 
na podnet prokuratúry.
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(Dokončenie zo str.1)
a pozemkom. Podľa názoru 
niektorých „je to protiústav
né a nemorálne“. Zodpoved
ný za to podľa nich musí byť 
vlastník alebo správca ciest, 
teda mestská časť (MČ) ale
bo hlavné mesto. Ďalší z po
slancov však odporúčal reál
ny a „praktický“ pohľad na ce
lú záležitosť, čo v podstate 
znamená nechať to po sta
rom. Väčšina poslancov sa 
napokon priklonila k návrhu 
kolegu, podľa ktorého majite
lia domov nemajú upratovať 

takpovediac pred svojím pra
hom. A to aj napriek tomu, že 
je to v rozpore s platným cest
ným zákonom, a teda opä
tovne napadnuteľné proku
ratúrou. Z poslaneckých la
víc zaznela nádej, že sa v sú
časnosti protiprávna zmena 
VZN (celé znenie je zverej
nené na 6. strane spravoda
ja) premietne aj do aktuálne
ho zákona, čo však môžu uro
biť iba poslanci Národnej rady 
SR. Kým sa tak však nestane, 
musia vlastníci nehnuteľnos
tí rátať s tým, že ak chodní
ky neupracú, môžu za to byť 
postihnutí. Zákon má vyššiu 
právnu silu ako miestne VZN.

VZN o niektorých podmien
kach držania psov na území 
MČ bolo na návrh prokuratúry 
doplnené o miesta vyhrade
né na voľný pohyb psov. Ide 
o oficiálne a vyznačené prie
story v časti Námestia slobo
dy a ďalej na Záhrebskej, Me
denej, Chorvátskej a Mýtnej 
ulici. Pripomeňme, že s vý
nimkou týchto plôch je po
hyb psov bez vôdzky zakáza
ný na celom území Starého 
Mesta, resp. na všetkých je
ho verejných priestranstvách.

Pôvodné VZN o pravidlách 
času predaja a času prevádz
ky služieb (takisto je jeho celé 
znenie na 6. strane) vyžado
valo od podnikateľov predlo

žiť MČ aj dokumenty, na ktoré 
podľa prokuratúry samosprá
va nemá právo. VZN podľa 
nej nemá podnikateľom ukla
dať povinnosti, ale stanoviť 
všeobecné pravidlá predaj
ného a prevádzkového času. 
Problémom sú v Starom Mes
te najmä pohostinstvá s hu
dobnou produkciou spôso
bujúce nadmerný hluk. Pod
ľa nového VZN odpadá po
vinnosť podnikateľa predlo
žiť písomný súhlas vlastníkov 
nehnuteľnosti so zriadením 
prevádzky, rovnako meranie 
hlučnosti vopred. Na zabez
pečenie verejného poriad
ku bude podľa nového MČ 
na základe podnetu občanov 
zabezpečovať meranie hlu
ku sama. V prípade, že bu
de prekročená hladina hluku 
v nočnom čase, podnikate
ľa na túto skutočnosť upozor
ní. V priebehu nasledujúcich 
troch mesiacov budú vyko
nané kontrolné merania. Ak 
sa opäť preukáže prekroče
nie maximálnej hladiny hluku, 
resp. rušenie nočného poko
ja, MČ mu stanoví záverečnú 
na 22. h počas jedného roka. 
Následne bude kontrolovať 
dodržiavanie otváracích ho
dín a v prípade ich porušenia 
môže uložiť pokutu do výšky 
6 638 € (200 000 Sk). Poku
ty za rušenie nočného poko
ja prevádzkou môže uložiť len 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva.

Pôvodné VZN o miestnych 
daniach sa zrušilo, resp. roz
delilo na tri nové VZN: 1. 
za užívanie verejného prie
stranstva, 2. za vjazd a zo
trvanie motorového vozid
la v historickej časti mesta, 
3. za psa, predajné automa
ty a nevýherné hracie prístro
je (ide o ročné dane).

Najmä staromestských se
niorov poteší nové VZN o po
skytovaní peňažnej a vec
nej pomoci platné od 1. ok
tóbra t. r. Osamelý dôchodca 
a manželská dvojica dôchod
cov s mesačným príjmom 
do 1,5násobku životného 

minima môže dostať od MČ 
príspevok 1,50 € (cca 45 Sk) 
na jeden obed, s príjmom 
nad 1,5násobok do dvojná
sobku životného minima prís
pevok 0,75 € (22,60 Sk). Pod
mienkou poskytnutia príspev
ku však je, aby sa jeho po
berateľ stravoval v zariade
niach verejného stravovania 
určených MČ. Viac informácií 
možno získať na sociálnom 
oddelení miestneho úradu.

Poslanci sa oboznámili 
s plnením tohtoročného roz
počtu a schválili jeho doplne
nie. Schválili aj dotácie žiada
teľom, upustili od vymáhania 
nevymožiteľných pohľadávok 
mestskej časti. Zobrali na ve
domie správu o plnení uzne
sení od roku 1998 do konca 
júna 2010. Nesúhlasili s návr
hom na zriadenie kontaktné
ho centra pre bezdomovcov 
v priestoroch súčasných ve
rejných toaliet na Americkom 
námestí, ktoré by tým pádom 
zanikli.

Zastupiteľstvo sa venovalo 
i návrhom na prenájom a pre
daj pozemkov a nebytových 
priestorov. Starosta v zmysle 
svojich kompetencií pozasta
vil poslancami schválený od
predaj nebytového priesto
ru v dome na Dostojevské
ho rade 1 a dvoch pozemkov 
na Búdkovej ulici. Rozhodol 
sa tak na základe dodatoč
ne získanej informácie, že tie
to tri body nezískali potrebný 
počet hlasov poslancov, ho
ci v čase rokovania hlasova
cia tabuľa informovala o vy
še 60 % poslaneckej podpo
re týchto predajov. Násled
né zisťovanie preukázalo, že 
ide o chybu softvéru. Prizna
la to aj firma, ktorá zariadenie 
mestskej časti dodala v ro
ku 2004, a súčasne prisľúbila 
odstránenie tohto nedostatku. 
MČ okamžite začala prevero
vať všetky hlasovania, ktoré 
sa uskutočnili počas pôsobe
nia súčasného zastupiteľstva, 
teda od roku 2007 do súčas
nosti. Našťastie sa potvrdilo, 
že boli korektné.

(Dokončenie zo str. 1)
 Následne bude aj na tejto 

komunikácii zavedený rovna
ký parkovací režim ako na os
tatných v tejto oblasti.

Na Pracovisku prvého kon
taktu na Vajanského nábre
ží 3 vydali Staromešťanom už 
3 500 parkovacích kariet. Pri
pomíname, že karty vydávajú 
v každý pracovný deň. Teda 
nie iba počas stránkových ho
dín (pondelok a streda), ako 
sa zrejme mnohí motoristi 
mylne nazdávajú. Najviac ich 
totiž prichádza do úradu prá
ve v pondelok a v stredu, čo 
spôsobuje medzi čakajúcimi 
zbytočnú nervozitu.

Na referendum prišiel každý tretí Staromešťan

Ako Staromešťania hlaso
vali?

1. otázka: Súhlasíte s tým, 
aby NR SR zákonom zrušila 
povinnosť fyzických a práv
nických osôb platiť úhradu 
za služby verejnosti posky
tované Slovenskou televízi
ou a Slovenským rozhlasom 
(koncesionárske poplatky)?
ÁNO: 9 383 hlasov (84,50 %)
NIE: 1 386 hlasov (12,48 %)

2. otázka: Súhlasíte s tým, 
aby NR SR zákonom rozšíri
la možnosť prejednať konanie 

poslanca NR SR ako priestu
pok na všetky priestupky pod
ľa zákona o priestupkoch (zú
ženie poslaneckej imunity)?
ÁNO: 10 890 hl. (98,08 %)
NIE: 79 hl. (0,71 %)

3. Súhlasíte s tým, aby 
NR SR ústavným záko
nom znížila počet poslan
cov NR SR zo súčasných 150 
na 100 s účinnosťou od na
sledujúceho volebného obdo
bia (v r. 2014)?
ÁNO: 9 987 hlasov (89,94 %)
NIE: 806 hlasov (7,25 %)

4. Súhlasíte s tým, aby 
NR SR zákonom ustanovila, 
že orgány verejnej moci mô
žu obstarávať osobné moto
rové vozidlá s obstarávacou 
cenou maximálne 40 000 € 
(1,2 mil. Sk)?
ÁNO: 9 963 hl. (89,73 %)
NIE: 755 hl. (6,79 %)

5. Súhlasíte s tým, aby 
NR SR ustanovila možnosť 
voliť poslancov NR SR a Eu
rópskeho parlamentu pros
tredníctvom internetu?
ÁNO: 8 079 hl. (72,76 %)
NIE: 2 426 hl. (21,84 %)

6. Súhlasíte, aby NR SR 
zákonom vyňala osoby pove
rené výkonom verejnej mo
ci z možnosti uplatniť právo 

na odpoveď podľa tlačového 
zákona?
ÁNO: 8 272 hl. (74,50 %)
NIE: 1 815 hl. (16,34 %)

V 17 hlasovacích okrskoch 
mestskej časti BratislavaSta
ré Mesto prevzalo od okrsko
vých volebných komisií hlaso
vacie lístky 11 103 občanov, 
avšak do urien ich vhodilo len 
11 098 občanov. Komisie vy
hodnotili 17 hlasovacích líst
kov za neplatné.

V celej Bratislave prišlo 
z 379 145 oprávnených vo
ličov k urnám 110 813 obča
nov, čo je 29,22 %. V referen
de odovzdali 110 706 hlaso
vacích lístkov, z nich bolo ne
platných 388.

Z 36 671 oprávnených voličov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto sa referenda 18. septembra 
zúčastnilo 11 103, čo je 30,27 %. Možno teda 
povedať, že zhruba každý tretí volič mal vôľu 
vyjadriť sa k šiestim referendovým otázkam.

(Dokončenie zo str. 1)
Aký dôvod vás vedie 

k tomuto kroku?
 Pred štyrmi rokmi som 

tvrdil, že Staré Mesto si za
slúži dobrého starostu. Viem, 
že nie som dokonalý, ale šty
ri roky som sa poctivo sna
žil takým byť: ctiť zákony 
a predpisy, predovšetkým 
však počúvať hlas Staro
mešťanov a riešiť ich problé
my. Chcem pokračovať v tej
to práci, pokračovať v roz
pracovaných projektoch rie
šenia dopravy a parkova
nia, starostlivosti o seniorov, 

v územnoplánovacej regu
lácii, zvyšovaní transparent
nej činnosti miestneho úra
du. Hlavne chcem ale po
kračovať v ochrane záujmov 
Staromešťanov a zvyšovaní 
ich účasti na správe vecí ve
rejných.

Myslíte si, že máte pro-
ti silným straníckym proti-
kandidátom šancu?

 Svojim Staromešťanom 
predložím odpočet práce 
za končiace sa volebné ob
dobie. Bude len na ich roz
hodnutí, komu dajú svoju dô
veru na ďalšie štyri roky.

Vyznačujú tretiu 
parkovacia oblasť

Andrej Petrek sa bude znovu 
uchádzať o priazeň voličov

Poslanci zmenili nariadenia... Reklame 
v pamiatkovej 
rezervácii 
odzvonili

Staré Mesto má ako pr
vá bratislavská mestská 
časť (MČ) stanovené jasné 
pravidlá, ktoré určujú, kam 
a za akých podmienok možno 
umiestňovať reklamné, propa
gačné a informačné zariade
nia na jeho území. Začnú pla
tiť od 1. októbra t. r.

Najtvrdšie podmienky sa 
týkajú pamiatkovej rezervá
cie. V nej reklamné plochy 
nebudú vôbec. Z propagač
ných a informačných zariade
ní, ktoré v nej bude možné in
štalovať, sa dajú zistiť maxi
málne názvy budov, pamia
tok, inštitúcií, hotelov, aká je 
programová ponuka kín, diva
diel, galérií, reštauračné me
nu a pod.

O niečo väčšiu šancu má 
reklama na území pamiat
kovej zóny. Nesmie však 
byť na ploche širšej než 3 m 
a vyššej než 2,3 m. Nie je prí
pustné, aby na fasáde stavby 
prekryla okná a tvaroslovné 
architektonické prvky, alebo 
aby svojou veľkosťou, fareb
ným a tvarovým vyhotovením 
rušila celkovú architektonic
kú kompozíciu stavby. V na
riadení je presne špecifikova
né umiestnenie propagačné
ho zariadenia v zóne na bu
dovách kultúrnych inštitúcií.

Na území celého Staré
ho Mesta je zakázané osadiť 
reklamné, propagačné a in

formačné zariadenie v zele
ni, na šikmej streche objektu, 
na mieste, kde bráni vo výhľa
de na architektonickú domi
nantu územia. Rozmery púta
čov nesmú presiahnuť plochu 
5,1 x 2,4 m, a to na pozemku, 
miestnej komunikácii či chod
níku. Nie je tiež prípustné, 
aby sa umiestnila reklama 
na komunikácii a chodníku, 
ak je vo vzdialenosti 50 m už 
iný takýto nosič. Nájsť by sme 
ich nemali na stožiaroch ve
rejného osvetlenia, elektric
kého vedenia a stĺpoch trole
jového vedenia.

Všeobecne záväzné naria
denie (VZN) MČ o umiestňo
vaní reklamných, propagač
ných a informačných zaria
dení na území Starého Mes
ta schválilo miestne zastupi
teľstvo 14. septembra.

Takto už nie!



9/september - október 2010 staromestský spravodaj  3

Preukážu ním nárok 
na štátnu sociálnu dávku – 
prídavok na dieťa, ktorou 
im štát prispieva na výcho
vu a výživu nezaopatreného 
dieťaťa.

Preukazovanie rozhodujú
cich skutočností, ktoré ma
jú vplyv na vznik nároku 
na štátnu sociálnu dávku – 
prídavku na dieťa a na jeho 
výplatu, sa vzťahuje na mla
dých ľudí, ktorí sa pripra
vujú na povolanie štúdiom 
na strednej alebo vysokej 

škole, resp. vzdelávacej ak
reditovanej inštitúcii zodpo
vedajúcej študijnému prog
ramu identickému vzdelá
vaciemu systému v SR, naj
dlhšie do dovŕšenia 25 rokov 
veku.

Oprávnená osoba, ktorou 
je poberateľ prídavku na die
ťa, je preto povinná predlo
žiť na Úrad práce, sociál
nych vecí a rodiny na Vazo
vovej 7/A, Bratislava 1, odbor 
sociálnych vecí a rodiny, od
delenie štátnych sociálnych 

dávok, najneskôr do októb
ra, resp. po zápise na štú
dium v príslušnom školskom/
akademickom roku potvrde
né – vyplnené tlačivo o náv
števe školy. K dispozícii je 
priamo na spomínanom od
delení úradu práce na Va
zovovej ul., akceptované sú 
však akékoľvek potvrdenia 
o návšteve školy, teda aj tie, 
ktoré poskytnú školy. Musí 
na ňom byť však uvedené aj 
meno a priezvisko oprávne
nej osoby – rodiča, ktorá po
berá prídavok na dieťa, a ad
resa trvalého bydliska. Tieto 
údaje totiž v interných potvr
deniach škôl chýbajú.

Hlavné mesto SR v spolu
práci s mestskou časťou Bra
tislavaStaré Mesto a spoloč
nosťou Arguss, s. r. o., pri
pravuje v septembri a októbri 
zber domového odpadu s ob
sahom škodlivín. V rámci ne
ho sa môžu výlučne občania 
– obyvatelia Bratislavy – zba
viť tzv. nebezpečného odpa
du.

Zber sa uskutoční v dvoch 
termínoch:

 v sobotu 25. septembra 
od 8.30 do 10.30 h na rohu 
ulíc Kýčerského – J. Kronera,

 v sobotu 23. októbra 
od 8.30 do 10.30 h na spev
nenej ploche na Lovinské
ho 35.

Na týchto miestach bude 
pristavené vozidlo, pri kto
rom pracovníci spoločnosti 
Arguss preberú od každého 
občana (fyzickej osoby – ne
podnikateľa) domový odpad 
so zložkami škodlivín maxi
málne do hmotnosti 5 kg.

Ide konkrétne o staré ná
terové hmoty, odpadové roz
púšťadlá, pesticídy, oleje a tu

ky, batérie a akumulátory, žia
rivky a iný odpad obsahujú
ci ortuť, vyradené zariadenia 
obsahujúce chlórfluorované 
uhľovodíky, vyradené elek
trické a elektronické zariade
nia.

Odovzdané odpady mu
sia byť v pevných uzavretých 
obaloch.

Drvenie konárov sa usku
toční v októbri – v štyroch 
etapách – vždy v pondelok.  
Záujemcovia o toto ekolo
gické zhodnotenie biologic
kého odpadu sa však mu
sia vopred nahlásiť na bra
tislavskom telefónnom čísle 
59246333 alebo 52920345 
v pracovnom čase miestneho 
úradu mestskej časti Bratisla
vaStaré Mesto, alebo hoci
kedy na emailovej adrese 
janka.cillikova@staremesto.
sk. Zariadenie na štiepkova
nie sa potom vydá po trase, 
ktorá bude zrejmá z evidova
ného záujmu Staromešťanov.

Odporúčame, aby obyva
telia susediacich domov ne
ukladali konáre na jednu ko
pu. Zbytočné je tiež vynášať 
konáre na ulicu po dohodnu
tom termíne. Drvička prejde 
po ulici len v stanovený deň, 
vracať sa nebude.

Rozdrvené konáre je mož
né využiť v záhradkách ako 
mulčovaciu zmes alebo ako 
doplnkový materiál na kom
post.

I. etapa 4. októbra:
Bôrik, Buková, Čmeľo

vec, Fialkové údolie,Hradné 
údolie, Hrebendova, Jančo
va, Kráľovské údolie, Lipová, 
Ľubinská, Malá, Medzierka, 
Mudroňova, Na kopci, Ná
bre žie arm. gen. L. Svobo
du, Nad lomom, Pod vinica
mi, Pri hradnej studni, Rad
vanská, Révová, Riznerova, 
Slávičie údolie, Slepá, Svet
lá, Tichá, Údolná, V záhra
dách, Vetvová, Žižkova

II. etapa 11. októbra:
Bartoňova, Brad lian ska, 
Bros ky ňová, Čelakovské
ho, Čer veňova, Dankovské
ho, Fán dlyho, Francúzskych 

partizánov, Galandova, God
rova, Hlavatého, Holubyho, 
Hummelova, Inovecká, Ja
vorinská, Koreničova, Kra
kovská, Krátka, Krmanova, 
Lichardova, Maróthyho, Mo
šovského, Myjavská, Na ba
ránku, Na štyridsiatku, No
vosvetská, Pažického, Po
rubského, Smetanova, Sta
rá vinárska, Strelecká, Šule
kova, Timravina, Tvarožkova, 
Vansovej, Zrínskeho, Žiarska

III. etapa 18. októbra:
Bartókova, Bohúňova, Br

nianska, Búdková, Čerešňo
vá, Dolná, Drotárska cesta, 
Dubová, Gaštanová, Hayd
nova, Hroboňova, Hýrošova, 
Jaseňová, Javorová, Kora
binského, Kubániho, Lovin
ského, Majakovského, Marti
nengova, Matúšova, Mozar
tova, Na Hrebienku, Na strá
ni, Pri Habánskom mlyne, Pr
vosienková, Rubinsteinova, 
Senická, Sklenárska, Srnčia, 
Súbežná, Šafránová, Šípko
vá, Topoľová, Úprkova, Va
lašská, Západný rad

IV. etapa 25. októbra:
Andreja Plávku, Boženy 
Němcovej, Banícka, Břec
lavská, Čapkova, Dohnalova, 
Donovalova, Floglova, Fraňa 
Kráľa, Gorazdova, Havlíčko
va, Jánošíkova, Krčméryho, 
Krivá, Kuzmányho, Langsfel
dova, Laučekova, Lermonto
vova, Lesná, Malinová, Miší
kova, Moyzesova, Na brezi
nách, Na Kalvárii, Na Slaví
ne, Nekrasovova, Okániko
va, Ostravská, Podhorského, 
Podtatranského, Prokopa 
Veľkého, Schillerova, Sochá
ňova, Sokolská, Somolické
ho, Tablicova, Tajovského, 
Urbánkova, Vlčkova, Za so
kolovňou

Komu prekáža
zberné hniezdo?
Bezplatné separovanie domového odpadu 
umožňujú obyvateľom Starého Mesta zberné 
hniezda.

Do farebne odlíšených kon
tajnerov vhadzujú sklo, plas
ty a papier. Vďaka tomu zni
žujú svoje náklady na odvoz 
a likvidáciu ostatného komu
nálneho odpadu, ktorý ukla
dajú do smetných nádob pred 
svojimi domami. Ich vyprázd
ňovanie sa však už nerobí za
darmo, ako je to pri skle, plas
toch a papieri.

Zdá sa, že tieto súvislosti 
nie sú každému jasné. V po
sledných mesiacoch naprí
klad vznikla dosť zvláštna 
situácia pri zbernom hniez
de na ulici Nad lomom. Ľu
dia okolo neho vytvorili čier
nu skládku prevažne biolo
gického odpadu (odrezky zo 
stromov). Kontajnery na plast 
a papier odtiaľ ktosi presunul 
o 100 m nižšie, ostal len kon
tajner na sklo. Krátko na to 
kopu prevažne biologického 
odpadu zachvátil požiar. Zho
rel aj kontajner na sklo. Mest
ská časť dala priestor vyčis
tiť – samozrejme – za penia
ze všetkých Staromešťanov. 
Dva nepoškodené kontajnery 
boli na požiadanie obyvateľa 
blízkeho rodinného domu pre
sunuté do spodnej časti ulice 
k trom ďalším. Toto riešenie 
však nebolo šťastné. Zača

lo sa tu kopiť veľké množstvo 
odpadu. Po obhliadke so zá
stupcom spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) sa 
mestská časť rozhodla pre 
obnovenie zberného hniez
da hore – na predchádzajú
com mieste. Opäť však zaú
radoval pán „Ktosi“. Kontajne
ry vrátené na pôvodné miesto 
presúval ako šachové figúr
ky. A tak tandem OLO – Staré 
Mesto bol nútený znovu hľa
dať miesto na zberné hniez
do. Našiel ho na Révovej ulici. 

O nevyhnutnosti triedenia 
odpadu vedia už deti v zá
kladnej škole. Očividne je tá
to téma cudzia ich rodičom či 
prarodičom. V snahe prispieť 
k ich lepšej informovanosti si 
dovolíme pripomenúť, že stav 
zberných hniezd sa môže 
zlepšiť Nad lomom a na ce
lom území Starého Mes
ta len za spoluúčasti všet
kých občanov. Zbaviť sa ne
potrebných vecí z domácnos
ti umožňujú bezplatne zberné 
dvory OLO na Bazovej a Ivan
skej a veľkokapacitné kontaj
nery pristavované mestskou 
časťou v jednotlivých lokali
tách dvakrát do roka. Orga
nizuje tiež zber elektro a bio
odpadu. 

Vianočný strom 
na promenádu
z Považia
Hviezdoslavovo 
námestie skrášli v čase 
Vianoc dnes ešte statný 
30-metrový smrek 
rastúci v súkromnej 
záhrade na Považí. 
Staromešťanom ho 
prisľúbil darovať jeho 
majiteľ.

Mestská časť Bratislava
Staré Mesto na tento strom 
už zadovážila slávnostný šat. 
Jeho základom bude osvet
lenie farby chladnej beloby, 
po ktorej budú padať hrejivé 
biele vretená a blikajúce sve
tielka.

Nad vstupmi do pešej zó
ny – na križovatke Laurinskej, 
Panskej a Rybárskej brá
ny – bude zavesená výzdo
ba v tvare snehovej vločky, 
čo je tiež novinka. Padajúce 
vretená rozsvietia aj platany 
pred Kernovým domom. Sve
telné girlandy, ktoré ich zdo
bili v uplynulých rokoch, po
slúžia v tomto roku na rovna
ký účel promenádnemu stro
moradiu.

Nová vianočná výzdo ba 
za 27 000 € (vyše 813 000 
Sk), je založená na LED
tech nológii výrazne še triacej 
spot rebu elektriny.

Jesenné štiepkovanie
Staré Mesto sa pripravuje na štiepkovanie – 
likvidáciu konárov zrezaných zo stromov. Túto 
nadštandardnú službu však ponúka výlučne 
fyzickým osobám – obyvateľom mestskej časti. 
Podnikatelia si ju musia objednať v profesionálnej 
firme a zaplatiť.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hostila 18. septem-
bra členov pracovno-odbornej skupiny Európskeho združe-
nia matrikárov. Podnet na jeho vznik dalo nemecké združe-
nie matrikárov v roku 2000. Postupne sa k nemu hlásili ďalšie 
európske štáty. Slovensko sa stalo jeho členom v roku 2003. 
Zástupcovia Holandska, Slovinska, Švajčiarska, Talianska, 
Nemecka, Rakúska, Belgicka, Maďarska a Škótska si nene-
chali ujsť sobášny obrad v Zichyho paláci. Absolvovali aj vy-
hliadkovú jazdu Prešporáčikom, vďaka ktorej mohli obdivovať 
pamätihodnosti v historickej časti Bratislavy.

Zber nebezpečného odpadu

Potvrdenie o návšteve školy
je nevyhnutné kvôli prídavkom
V septembri sa školáci a študenti vracajú do tried 
a prednáškových sál. Povinnosti pribudnú 
aj rodičom. Zabudnúť nesmú na Potvrdenie 
o návšteve školy svojho dieťaťa.
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Chodia sem rodiny s deťmi, 
psíčkari, športovci, dôchod
covia, školské triedy. Parkom 
prejdú turisti, čas v ňom trá
via študenti i zaľúbenci. Tá
to pestrosť si vyžaduje určité 
pravidlá. Jednak preto, aby tu 
bolo všetkým dobre, a aj pre
to, aby sa neubližovalo parku, 
ktorý je štátom chráneným 
areálom.
JEdNO Z NAJčISTEJšícH

MIEST V BRATISlAVE
Za ostatných 15 rokov sa 

značne skultivoval technicky 
aj správaním návštevníkov. 
Z parku zmizli vandali, citeľ
ne menej je ľudí holdujúcich 
alkoholu a „feťákov. Ľudia, 
okrem pár výnimiek, použí
vajú cca 20 smetných košov. 

Vďaka dennej starostlivos
ti a rýchlemu odstraňovaniu 
škôd spôsobených počasím 
sa dá bez zveličovania po
važovať Horský park za jed
no z najčistejších a najuspo
riadanejších verejných pries
transtiev Bratislavy.

Možno preto, že park in
tenzívne žije, nikoho ani ne
napadne vojsť doň autom či 
na motorke. Nikoho nenapad
ne v ňom táboriť či rozložiť 
oheň. Stáli návštevníci by to 
nepripustili. Za bezohľadnosť 
by považovali vyhodenie sta
vebného a záhradného odpa
du či starého nábytku. Aj to sa 
v parku v minulosti dialo...

Idylku predsa len kazia tí, 
ktorým ešte nedošlo, že park 
má základné a logické pra
vidlá.

šPORT A ERóZIA
Jazdenie na bicykli ale

bo trénovanie behu, prípad
ne vyznačovanie pretekár
skych tratí mimo ciest a naj
mä po spádniciach je nielen 
prísne zakázané, ale pre park 
priam zničujúce. Po každom 
väčšom lejaku je jasné pre
čo. Učiteľky sem môžu prísť 
deťom ukázať, čo je to erózia.

Behanie, najmä pretekár
ske, je možné iba v obuvi 
bez gumených štupľov (fut
balové, resp. orientačné tret
ry), resp. bez oceľových hro
tov (atletické tretry). Mimo
chodom, organizované pre
teky musia usporiadatelia vo
pred ohlásiť na Krajský úrad 
životného prostredia a získať 
od neho povolenie.

NAJVIAc šKOdIA
BIcyKlE

Parku ubližuje aj jazda 
na bicykli. Po výdatnejších 
dažďoch sa na rozmoknutých 
úsekoch ciest vytvárajú eróz
ne ryhy.

Kolízne sú rýchle jazdy 
na bicykli, najmä v zákrutách 
parkových cestičiek.

Konfliktné sú psy bez vôdz
ky a košíka, najmä veľké a ag
resívne. Nie všetci vedia, že 
v Starom Meste platí nariade
nie, v ktorom je zákaz voľné
ho pohybu psov na verejných 
priestranstvách. Ten je mož
ný len na vyhradených plo
chách, také v Horskom par
ku nie sú. Nie všetci vedia, že 
niektoré deti i starší ľudia sa 
boja psov, kvôli tomu ani ne
chodia do parku.

Ochrancovia prírody upo
zorňujú, že v parku sa nemá 
chodiť mimo ciest, nesmie sa 
porušovať pôdny kryt, trhať 
rastliny a poškodzovať dre
viny. Na pokoji treba nechať 
vtáky a živočíchy.

Kamil Procházka

„Pre rodiny s deťmi 
do 6 rokov ponúkame kurzy, 
ako sú cvičenie na fitloptách, 
tanečný kurz Folklór v srdci, 

tancovanie mamičiek s bá
bätkami, tvorivé dielne alebo 
Výtvarníček. Keďže pohoda 
a pohyb sú dôležité rovna
ko aj pre mamičky, v ponuke 
pre ne je bodyforming, bruš

né tance a cvičenia na chr
bát. Všetky kurzy sú v pries
toroch Prešporkova, ktoré už 
niekoľko rokov poskytuje ro
dinám samospráva Bratisla
vyStarého Mesta, za čo jej 
patrí naša vďaka,“ poveda

la štatutárka Lenka Giačová.
Prešporkovo bude o tvo

re né v utorok, v stredu 
a vo štvrtok vždy od 9.30 
do 11.30 h a od 16. do 18. h.

„V rámci noviniek pripra
vujeme pre naše mamič
ky a oteckov Prešporkovskú 
knižnicu. Chceli by sme tým 
prezentovať popri spoločen
skom a kultúrnom aj vzdelá
vací rozmer nášho centra,“ 
dodáva Valika Knapová, kto
rá je zodpovedná za projekt 
knižnice v tomto rodinnom 
centre.

„Každý mesiac v Prešpor

kove je niečím charakteris
tický. V októbri to bude Preš
por kovský bazárik, kde si 
môžu rodičia kúpiť rôzne ve
ci pre deti doslova za pár 
centov. Okrem toho plánuje
me Šarkaniádu – športovo

zábavné podujatie pre člen
ské rodiny,“ informuje o prog
rame štatutárka Lenka Čer
náková.

Termíny podujatí a pod
robnejšie informácie o aktivi
tách v rodinnom centre Pre
šporkovo nájdete na www.
presporkovo.sk.

diana Zuzáková

Foto: Ingrid Patočková

Víla
Tinka

Poetická socha dievčat-
ka s krídlami motýľa krášli 
od 8. septembra park na Va-
janského nábreží pri Dunaji. 
Má byť symbolom lásky a spo-
mienky na všetky deti, ktoré 
predčasne opustili svojich naj-
bližších.

Socha je podobizňou de-
saťročnej Tinky, ktorej ži-
vot ukončila neľútostná smrť. 
Dnes by mala trinásť...

„Všetci ju milovali, najviac 
rodičia a mladší brat Maxim. 
Chcela sa stať vychovávateľ-
kou v škôlke. Jej bezstarostný 
život však zatienil mrak smr-
teľnej choroby. Po vyše roku 
utrpenia a bolesti odišla z toh-
to sveta. Teraz sa k nám vra-
cia ako dobrá víla Tinka. Po-
môže nám prekonať bolesť 
zo straty toho najdrahšieho, 
čo človek na svete má,“ po-
vedal pri príležitosti odhale-
nia sochy Tinkin otec. Neže-
lá si byť menovaný, odmie-
ta zverejnenie svojej foto-
grafie v médiách. Ide mu len 
a len o pamiatku a spomienku 
na jeho milovanú dcérku. 

„V mene mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto s poteše-
ním prijímam tento dar a ve-
rím, že bude robiť radosť všet-
kým návštevníkom tohto par-
ku,“ poďakoval sa staromest-
ský starosta Andrej Petrek, 
ktorý s Tinkiným otcom sochu 
odhalil.

Prešporkovo chystá bazár
Rodičovské centrum Prešporkovo, ktoré funguje 
v budove Základnej školy na Grösslinovej vďaka 
neziskovej dobrovoľníckej práci mamičiek 
na materskej dovolenke, nadviazalo 20. septembra 
na svoje predprázdninové aktivity. A pripravuje aj 
novinky.

S trojmesačným Kultúrnym letom sa Staromešťania roz-
lúčili pred tromi týždňami. Príjemná jeseň ich však stále lá-
ka von. Zábavné a súčasne poučné popoludnie strávili rodiny 
s deťmi v nedeľu 19. septembra na Hviezdoslavovom námes-
tí. V rámci podujatia s názvom Stretnutie na promenáde s te-
matikou praveku tu deti popustili uzdu svojej fantázii a s pomo-
cou rodičov a animátorov „vyrobili“ z troch bábok čudesných 
tvarov praveké tvory. Témou ďalších Stretnutí na promenáde 
pod záštitou staromestského starostu bude 17. októbra archi-
tektúra a 21. novembra rodina. V prípade nepriaznivého po-
časia sa presunú do neďalekého Zichyho paláca na Ventúr-
skej 9. Vstup je voľný.

Stretnutia na promenáde

Horský park
má prísne pravidlá
Horský park je vzácnosťou Bratislavy a v Starom 
Meste čoraz viac vyhľadávaným miestom. chodia 
doň ľudia z blízkeho okolia, ale aj obyvatelia 
okrajových častí mesta. domáci aj cudzinci.

Jazykové kurzy 
na školskej
Ešte stále je možné 

prihlásiť sa do jazykových 
kurzov v Centre divadla, 
literatúry a vzdelávania 

na Školskej 14.
V ponuke sú angličtina, 
nemčina, francúzština, 
španielčina, taliančina, 

ruština, gréčtina 
a japončina. Za jednu 
vyučovaciu hodinu je 

poplatok 2,50 € (75 Sk).
Viac informácií na čísle 

+421(2)52496868 a/
alebo na emailovej 

adrese
beata.greksakova@

staremesto.sk.



9/september - október 2010 staromestský spravodaj  5

Na úvod starosta Petrek 
uviedol, že mestská časť ne
získala na revitalizáciu penia
ze z fondov EÚ, o ktoré sa 
uchádzala, preto sa rozhod
la poskytnúť ich 
zo svojho roz
počtu. Pláno
vané náklady 
by mali dosiah
nuť 175 000 € 
(takmer 
5,3 mil. Sk).

Na verejne 
prístupnej plo
che vznikne 
multifunkčné 
športové ihris
ko pre mládež 
s umelým tráv
nikom s mož
nosťou hrať 
na ňom hádzanú, minifutbal, 
basketbal, malý tenis a volej
bal. Menšie deti sa zabavia 
na detskom ihrisku s prelie
začkou so šmykľavkami, silom 
na šplhanie, rúrkovými stena
mi, solárnym šplhačom, dob
rodružnou truhlicou, vyhľadá
vačom zvierat a pod. V celej 
oddychovej zóne Blumentál
ska bude 16 lavičiek, 3 odpad
kové koše, pribudnú 4 no
vé stromy, líniová a popínavá 
zeleň, chodníky z betónovej 
dlažby. Uvažuje sa o vybudo
vaní podzemných kontajnerov 
na zmesový komunálny a trie
dený odpad – prvých na úze
mí mestskej časti Bratislava
Staré Mesto.

Autorom projektu revitalizá
cie je architektonická kance
lária Devečka Gajdoš Archi
tects.

Projekt parkovania vo vnút
robloku predstavil prítom
ným Roman Kvasnica, jeden 
z obyvateľov a súčasne ini

ciátorov vzniku OZ Blumen
tál. Podľa jeho slov už v sú
časnosti z priestoru medzi do
mami vytláčajú domácich mo
toristov cudzie vozidlá vrátane 

mimobratislavských, ktorý
mi sa sem privážajú zamest
nanci okolitých firiem. Navrhol 
uzavrieť dvor rampou alebo 
kolíkom a vyznačiť parkovacie 
miesta (cca 40). Náklady budú 
znášať parkujúci z radov oby
vateľov domov.

„Cieľom združenia, ktoré 
vzniká, je zvýšiť kultúru bý
vania a vytvoriť podmienky 
pre aktívny oddych detí a mlá
deže. Združenie bude partne
rom mestskej časti,“ priblížil 
R. Kvasnica. Ako ďalej uvie
dol, v združení budú dva dru
hy členov: hosťujúci a kme
ňoví. Hosťujúcou podľa neho 
môže byť napr. pani Glazero
vá, ktorá sa venuje skrášľo
vaniu vnútrobloku. Hosťujúci 
členovia by nemali platiť člen
ské príspevky. Tie budú hra
diť iba kmeňoví členovia vlast
niaci automobily, ktorým bude 
umožnené parkovať vo dvore.

Vnútroblok obkolesujú do
my na Blumentálskej 8, 10, 

12 (zástupca p. Balážik), Blu
mentálska 16 (p. Halmová), 
Krížnej 5 (p. Kvasnica, Ko
vářová, Pranda), Krížnej 7 
(p. Šajmír), Krížnej 11 (p. Foj
tu), Vazovova 20 (p. Bujalka), 
Májkova 1 (p. Gajdoš), Odbo
rárske nám. (p. Sabol), Krížna 
1, 3, 9.

Po prijatí prihlášok sa pod
ľa vyjadrenia R. Kvasnicu bu
de prípravný výbor zaoberať 
finančným plánom, prípravou 

a zvolaním 
valného zhro
maždenia, 
ktoré schvá
li stanovy OZ 
Blumentál.

Mestská 
časť Brati
slavaSta
ré Mesto ná
sledne uzav
rie s OZ 
Blumentál 
zmluvu o pre
nájme vnútro
bloku za 1 € 
ročne. V júni 

t. r. zámer už schválili poslan
ci miestneho zastupiteľstva. 
Správu vnútrobloku a starost
livosť oň na seba preberie OZ.

Zariadenie na Čajkovské
ho obklopuje veľká záhra
da. Navštevuje ho 45 de
tí vo veku od 6 mesiacov 
do troch rokov. Záujem o je

ho služby je veľký.
„Záhradu máme aj my,“ 

zdôrazňuje vedúca jaslí 
na Hollého ul. Helena Dor
šicová v snahe vyvrátiť myl
nú informáciu, že jej 25 zve
rencov od jedného do troch 
rokov nemá možnosť hrať 
sa vonku. Záhrada je hneď 
za rohom budovy – v dvor
nom priestore obklopenom 
domami na Heydukovej uli
ci. Je v nej hustý trávnik, 
chodníky sú zo zámkovej 
dlažby. Nechýbajú stromy, 

hojdačky, preliezačky, dom
ček. „Deti naložíme do ko
číkov a o pár minút sme 
na mieste,“ doplnila pani 
Doršicová.

V posledných troch ro
koch sa v jasliach na Hol

lého udiali obrovské zme
ny. Mestská časť v nich dala 
vymeniť staré okná za plas
tové. Tlmia hluk z rušnej uli
ce a bránia úniku tepla. Vy
bavenie kuchyne, kde sa 
pre deti pripravuje strava, 
ešte dýcha novotou. Podob
ne koberce v spálni. V pos
tieľkach sú špeciálne matra
ce a protialergické paplóny. 
Nechýbajú práčky vzduchu.

„Momentálne sme plní. 
Miesto sa však môže uvoľ
niť kedykoľvek, preto aj de
ti prijímame počas celého 
roka. Snažíme sa vyhovieť 
každému. Ak k nám chce 
dať matka dieťatko na pol 
dňa – bez spánku, nie je 
problém. Ak chodí do prá
ce na 9. hodinu, môže prísť 
tesne predtým. Nemáme 
problém prichýliť aj 2,5roč
né dieťa,“ priblížila vedúca 
jasieľ na Hollého ul.

Jasle poskytujú služby 
od 6.30 do 17.30 h.

Staré Mesto demograficky najstaršie, 
ale podľa jasieľ najmladšie

čo jasle poskytujú
 opatrovateľskú službu
 výchovnú činnosť
 stravovanie
 prevenciu proti zubnému kazu
 otužovanie detí  každodenný pobyt na čerstvom vzduchu

Poplatky za služby jasieľ
 209,12 € (6 300 Sk) bez stravy mesačne pre rodičov

detí s trvalým pobytom v MČ BratislavaStaré Mesto
 262,23 € (7 900 Sk) bez stravy mesačne pre ostatných
 1,32 € (40 Sk) za stravu pre dieťa na jeden deň

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má ako jediná 
v Bratislave dvoje detské jasle – na čajkovského 2 
a Hollého 9.

Starostlivosť o vnútroblok preberie 
Občianske združenie Blumentál
Bezmála 50 Staromešťanov obývajúcich domy 
orientované do otvoreného dvora na Blumentálskej 
ulici sa stretlo koncom augusta so staromestským 
starostom Andrejom Petrekom. cieľom bolo 
navzájom sa informovať o už začatej revitalizácii 
vnútroblokových priestorov, vzniku Občianskeho 
združenia (OZ) Blumentál a návrhu na riešenie 
parkovania na tejto verejnej ploche.

Jubilejný koncert pre seniorov
Jubilejný 30. koncert 

pre staromestských seniorov 
s názvom Hudobné mosty 
odštartoval 9. septembra no
vú koncertnú sezónu 2010 – 
2011 výnimočne v Mestskom 
divadle P. O. Hviezdoslava.

Koncerty vážnej hudby 
pre najstarších obyvateľov 
mestskej časti pripravuje sa
mospráva už tri roky v spolu
prá ci s Asociá ciou náročné ho 
diváka. Udomácnili sa v Zi
chyho paláci, kde je hudob
ný salón s kapacitou 100 
miest. Keďže záujem najstar
šej generácie Staromešťanov 
o tento druh kultúrneho vyži
tia je väčší, staromestský sta
ros ta Andrej Petrek sa obrá
til na primátora Bratislavy An

dreja Ďurkovského s prosbou 
o poskytnutie Zrkadlovej sá
ly v Primaciálnom paláci. Us
pel, vďaka čomu sa koncer
tov mohlo zúčastňovať 150 
milovníkov vážnej hudby.

Slávnostný charakter mal 
začiatok novej koncertnej 
sezóny v Mestskom divadle 
P. O. Hviezdoslava. Vychut
nať si ho mohlo 400 milovní
kov kvalitnej hudby. V progra
me účinkovali Andrea Stan
kovskáHalon (klavír, flauta), 
Peter Frkal (violončelo), Du
šan Stankovský (klavír), Šte
fan Reiter (husle), Andrea 
Čajová (soprán), Peter Šu
bert (barytón), Jaroslav Pe
hal (bas), Petra Záhumenská 
(soprán).

Keď zaznie siréna
Občania by sa mali sústre

diť, keď sirénu počujú, aby 
vedeli, čo robiť. Nad občas
nými piatkovými skúškami si
rén mávnu rukou – vedia, že 
im nič nehrozí. Lenže, čo ak 
zaznejú v inom čase a ich tón 
je kolísavý dvojminútový, ale
bo stály šesťminútový?

Varovný signál VšE-
OBEcNÉ OHROZENIE upo
zorňuje obyvateľstvo na 
ohrozenie alebo vznik mimo
riadnej udalosti, ako aj mož
nosť rozšírenia následkov mi
moriadnej udalosti. Vtedy je 
tón sirén dvojminútový kolí
savý.

Varovný signál OHROZE-
NIE VOdOU upozorňuje oby

vateľstva pred ničivými účin
kami vody. Tón sirén je vtedy 
6minútový a stály.

Signál KONIEc OHRO-
ZENIA oznamuje obyvate
ľom, že ohrozenie pominu
lo, alebo pôsobenie násled
kov mimoriadnej udalosti je 
už zažehnané. Zaznie dvoj
minútový stály tón sirény bez 
opakovania.

Pri zaznení signálov si tre
ba naladiť rozhlasový prijí
mač na stanicu Slovensko 
1 alebo televízny prijímač 
STV 1, kde odvysielajú dopl
ňujúcu slovnú informáciu!

Kvôli vlastnej bezpečnosti 
by sa mal každý podriadiť po
kynom, ktoré tu zaznejú.
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Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

č. 4/2010 zo 14. septembra 2010
o dodržiavaní čistoty a poriadku

na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mes-

to podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej ra-
dy č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bra-
tislave v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods. 3 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne zá-
väznom nariadení:

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariade-
nie“) upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických 
osôb pri dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“).

(2) Verejným priestranstvom sa na účely tohto nariadenia ro-
zu mejú všetky verejne prístupné miesta slúžiace na verejné uží-
va nie, najmä ulica, námestie, cesta, chodník, parkovisko, náb-
režie, most, priechod, podchod, nadchod, schody, parky, detské 
ihris ká, rekreačný les a trhovisko.

(3) Zariadením na verejnom priestranstve sa na účely toh-
to nariadenia rozumejú najmä predajné stánky, kiosky, lavičky, 
hracie prvky ihrísk, uličné koše na odpadky, mobilná zeleň, so-
chy, pamätníky, fontány, zariadenia elektrických káblových roz-
vodov, telefónne automaty, stĺpy verejného osvetlenia, trolejové-
ho a elektrického vedenia, reklamné, propagačné a informačné 
zariadenia (ďalej len „zariadenie“).

§ 2
Dodržiavanie čistoty a poriadku

na verejnom priestranstve
(1) Každý je povinný dodržiavať čistotu a poriadok na verej-

nom priestranstve.
(2) Na verejnom priestranstve sa zakazuje:

a) odkladať a odhadzovať obaly z tovaru, nedopal ky z ci gariet,
žuvačky, vrecia s domovým odpadom a pod. na miesta, kto-
ré na to nie sú určené,

b) vysýpať zvyšky jedál a vylievať zvyšky nápojov,
c) spaľovať odpad, vypaľovať trávu a spaľovať lístie,
d) skladovať tovar a materiál,
e) vylievať tekutiny, vyklepávať prach, vyhadzovať odpadky

z okien a balkónov,
f) roznášať blato a nečistoty kolesami vozidiel z iných

pozemkov na verejné priestranstvo,
g) znečisťovať unikajúcim motorovým olejom, pohonnými

látkami alebo prepravovaným nákladom,
h) umývať a čistiť motorové vozidlo,
i) umiestňovať plagáty, inzeráty, propagačné materiály

na miesta, ktoré nie sú na to určené,
j) maľovať, striekať, lepiť a iným spôsobom umiestňovať texty

a obrazce,
k) vypúšťať zvieratá bez dozoru,
l) ponechať tuhé výkaly zvierat,
m) vykonávať osobnú potrebu a hygienu,
n) premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať

nehnuteľnosti a zariadenia,
o) vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu k znečisteniu alebo

narušeniu poriadku.
(3) Zariadenia umiestnené na verejných priestranstvách mu-

sia byť udržiavané tak, aby svojím stavom nenarúšali vzhľad 
a prostredie mestskej časti a neohrozovali bezpečnosť.

(4) Prevádzkovatelia predajných zariadení alebo zariadení 
poskytujúcich služby, umiestnených na verejnom priestranstve 
a prevádzkarní so vstupom alebo predajným pultom orientova-
ným na verejné priestranstvo, sú povinní počas predajnej a pre-
vádzkovej doby zabezpečovať čistotu a poriadok v ich bezpros-
trednom okolí, a to najmä umiestnením dostatočného počtu ko-
šov na odpad a ich pravidelným vyprázdňovaním, avšak nie 
do uličných smetných nádob.

(5) Zberné nádoby na komunálny odpad nesmú byť umiest-
nené na verejnom priestranstve okrem nevyhnutne potrebného 
času pred ich odvozom (vyprázdnením) s výnimkou podzem-
ných kontajnerov.

(6) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnika-
nie, vykonávajúce odvoz odpadu, sú povinné bezodkladne za-
bezpečiť vyčistenie verejného priestranstva, ktoré bolo touto 
činnosťou znečistené.

(7) Zvolávateľ zhromaždenia je povinný pri zabezpečova-
ní riadneho priebehu zhromaždenia na verejnom priestranstve 
dávať účastníkom zhromaždenia a usporiadateľom zhromažde-
nia záväzné pokyny, týkajúce sa dodržiavania poriadku a čistoty 
na verejnom priestranstve a zabezpečiť bezodkladne po skonče-
ní zhromaždenia vyčistenie verejného priestranstva, na ktorom 
sa zhromaždenie konalo.

(8) Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu (uhlie, 
drevo, stavebný materiál) na verejnom priestranstve možno vy-
konať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť mimo verejného pries-
tran stva (vo dvore, objekte). Vyložený tovar a iný materiál sa 
musí z verejného priestranstva odstrániť najneskôr do troch ho-
dín. Pri týchto úkonoch je potrebné dbať na čistotu verejného 
priestranstva, bezpečnosť chodcov, zjazdnosť a schodnosť ve-
rejného priestranstva.

(9) Tovar, ktorý je potrebné vybaliť na verejnom priestrans-
tve, musí byť vybalený bezodkladne po zložení. Prepravné oba-
ly musia byť po vybalení tovaru bezodkladne z verejného prie-
stranstva odstránené.

(10) Ak príslušný orgán povolil dočasné skladovanie tovaru, 
prípadne stavebného materiálu na verejnom priestranstve, ten-
to nesmie ohrozovať ani obmedzovať schodnosť a zjazdnosť ve-

rejného priestranstva, bezpečnosť, zdravie a majetok a znečis-
ťovať bezprostredné okolie. Sypký materiál musí byť umiestne-
ný vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo 
k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (na-
pr. odplavením, odviatím vetrom).

§ 3
Čistenie verejných priestranstiev

(1) Čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu verej-
ných priestranstiev zabezpečuje ich správca.

(2) Správca verejného priestranstva je povinný vykonať jeho 
čistenie najmä zametaním, odstraňovaním nečistôt, blata, napla-
venín, náletovej buriny, lístia zo stromov a kríkov.

(3) Správca verejného priestranstva je povinný pozametané 
nečistoty bezodkladne odviesť z verejného priestranstva.

(4) Správca verejného priestranstva je povinný pri výkone 
zimnej údržby verejných priestranstiev pri spáde snehu a poľa-
dovice vykonať zhŕňanie, pluhovanie, posyp verejných pries-
transtiev, odvoz snehu z verejných priestranstiev, uvoľnenie pre-
chodov pre chodcov a kanalizačných vpustí od snehu.

(5) Ak je spád snehu, alebo ak sa vytvorila poľadovica v noč-
ných hodinách medzi 22.00 h a 6.00 h, osoby podľa odse-
ku 1 sú povinné chodníky očistiť, prípadne posypať najneskôr 
do 7.00 h.; bezpečnú schodnosť chodníkov musia tieto osoby za-
bezpečiť minimálne do 22.00 h.

§ 4
Kontrolná činnosť

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú 
oprávnení vykonávať:
a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy,
b) poverení zamestnanci mestskej časti.

§ 5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto č. 2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobec-
ne záväzného nariadenia č. 1/2002, ktorým sa mení a dopĺňa vše-
obecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mes-
to č. 2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto.

§ 6
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Andrej Petrek v. r.

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

č. 6/2010 zo 14. septembra 2010
o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb

na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mes-

to sa podľa § 15 ods. 2 písm. a), § 7a ods. 2 písm. f) zákona Slo-
venskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Sloven-
skej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Všeobecné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
upravuje pravidlá času predaja a času prevádzky služieb (ďa-
lej len „prevádzková doba“) v prevádzkarňach prevádzkova-
ných právnickými osobami a fyzickými osobami, oprávnený-
mi na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“) na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, okrem prevádzkovej doby trhovísk 
a ambulantného predaja.

§ 2
Prevádzková doba

(1) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská 
časť“) určuje obmedzenú prevádzkovú dobu prevádzkarní den-
ne od 6.00 h. do 22.00 h v prípade, že bude opakovaným mera-

ním vykonaným v priebehu 90 dní od uskutočnenia predchádza-
júceho merania preukázané prekročenie prípustných hodnôt ur-
čujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií pre noc podľa oso-
bitných predpisov11.

(2) Podnikateľ prevádzkujúci prevádzkareň podľa odseku 1 
je povinný dodržiavať obmedzenú prevádzkovú dobu prevádz-
karne po dobu jedného roka od doručenia písomného protokolu 
o vykonaní opakovaného merania podľa predchádzajúceho od-
seku.

§ 3
Osobitné ustanovenie

Mestská časť určuje prevádzkovú dobu časti prevádzok zria-
dených popri hlavnej prevádzkarni a umiestnených na verejnom 

1 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vy-
hláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infra-
zvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z.

priestranstve alebo súkromnom pozemku, umožňujúcich von-
kajšiu prevádzku (ďalej len „exteriérové sedenie“) v dňoch nede-
ľa až štvrtok od 8.00 do 24.00 h, v dňoch piatok a sobota od 8.00 
do 1.00 h nasledujúceho dňa. Prevádzková doba prevádzky ex-
teriérového sedenia však nesmie presiahnuť prevádzkovú dobu 
hlavnej prevádzkarne.

§ 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto č. 1/2005 o pravidlách času predaja v obcho-
de a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlu-
kom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
3/2007, 4/2008 a 8/2008.

§ 5
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2010.

Andrej Petrek v. r.
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Petang má 101 rokov. 
Práve toľko ho hrajú najmä 
vo frankofónnych krajinách. 
Na Slovensko sa dostal ani 
nie pred desaťročím. Za ob
rovský úspech preto možno 

pokladať víťazstvo bratislav
ského tímu v najväčšom stre
doeurópskom turnaji Centro
pe Cup 2010, ktorý sa usku
točnil 4. septembra v Grassal
kovichovej záhrade.

„Turnaja sa zúčastnilo 74 
trojčlenných tímov z ôsmich 
krajín. Do Bratislavy naň priš
li Česi, Poliaci, Maďari, Ra
kúšania, Ukrajinci, Francú
zi a Slovinci. Veľmi ma teší, 
že na najvyšší stupienok sa 
postavili práve Slováci. Pat

ria totiž k najmladším milovní
kom tohto nádherného špor
tu,“ povedal Vladimír Toman 
alias Mirec, ktorý našu kraji
nu na Centrope Cup 2010 re
prezentoval spolu s manžel

kou Blankou a Igorom Sta
nom. Víťaznému družstvu 
odovzdal pohár hostiteľ turna
ja – staromestský starosta An
drej Petrek.

Kto má záujem o tento 
šport, ktorý svojím charakter
om pripomína aj spoločenskú 
hru, môže získať viac in
formácií na www.slopak.tk. 
Pozrieť si ju „naživo“ môže 
v sobotu 25. septembra od 9. h 
v Grassalkovichovej záhrade, 
kde bude Single Cup.

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.

Náučno-poznávacie výlety 
do prírody pre verejnosť
2. 10.
Alternatívny výlet do vzdialenejších 
pohorí Slovenska – Poľana – Najvyšší 
sopečný vrchol na Slovensku.

Štartujeme pri horskom hoteli Poľana. Od
tiaľto potom po červenej značke (Rudná ma
gistrála) cez Prednú Poľanu na vrchol Poľany 
(1458 m). Z nej naspäť na rázcestie s modrou 
značkou a náučným chodníkom na Dolnú Zá
lomskú. Pokračujeme po náučnom chodníku 
a po vrstevnici do sedla Príslopy, ďalej na žl
tú značku späť k hotelu. Výlet bude trvať 8 ho
dín s prevýšením 768 m a klesaním 768 m, dl
hý 15 km. Stretnutie pri pivovare Stein o 6.30 h 
(autobus alebo individuálna doprava).
5. 10.
Prírodné zákutia Bratislavy – Naprieč 
devínskou Kobylou.

Netradičná cesta z Devína do Dúbravky, 
ktorá vedie starými zachovanými lúčnymi, les
nými a starými vinohradníckymi lokalitami. Za
číname v Devíne, na Dolných Korunách a vyj
deme cez zahradkársku oblasť smerom k ús
tiu Fialkovej doliny. Od nej potom stále na se
ver po starej hradskej. Výlet ukončíme v Dúb
ravke. Stretnutie o 16.30 h na zastávke Dolné 
Koruny (autobusy č. 28 a 29). Predpokladaná 
dĺžka vychádzky 2,5 hodiny.
9. 10.
Alternatívny výlet do zahraničia – 
Rakúsko – Stuhleck a späť.

Posledný tohtoročný alpský výstup zakončí
me v oblasti Semmeringu. Naším cieľom bude 
najvyšší vrchol Stuhleck (1782 m). Začíname 
v obci Spital am Semmering, odkiaľ po čer
venej značke pôjdeme cez Hühner Kogel ho
re na vrchol. Späť sa vrátime cez Karl Lech
ner Hutte dole do Spital am Semmering. Výlet 
potrvá 8 hodín, bude dlhý 18 km s prevýšením 
932 m a klesaním 1080 m. Stretnutie pri pivo
vare Stein o 6.30 h (autobus alebo individuál
na doprava).
12. 10.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Kalvária a Hlboká cesta – tradičný 
výlet do Starého Mesta, ktorým 
pokračujeme v spoznávaní zelených 
plôch, ktoré zostali v centre mesta.

Okrem toho, že je Kalvária významnou ze
lenou plochou, je aj starým pútnickým mies
tom v Bratislave. Stretnutie o 17.30 h na za
stávke Búdková (trolejbus č. 203 a 207). Pred
pokladaná dĺžka vychádzky 1,5 hodiny.
16. 10.
Alternatívny výlet do vzdialenejších 
pohorí Slovenska – Súľovské vrchy – 
zo Žiliny do Súľovských skál.

Zo Žiliny sa vyberieme po červenej znač
ke cez Orešianske sedlo do Hričovského 
podhradia na zrúcaninu hradu Hričov. Ďalej 
na rázcestie pod Roháčom a z rázcestia stá
le po červenej do sedla pod Bradou a na Lú
ku pod Hradom. Odtiaľ po náučnom chodníku 
až k chate Súľovčanka. Výlet bude dlhý 18 km 

s prevýšením 857 m a trvaním 7 hodín. Stret
nutie pri pivovare Stein o 7. h (autobus alebo 
individuálna doprava).
19. 10.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
štokeravská vápenka.

Exkurzia nás zavedie do ďalšieho opustené
ho kameňolomu na Devínskej Kobyle. Tento
krát sa dostaneme do lomu na vápenec v tes
nej blízkosti bývalej továrne na výrobu tech
nického skla. Povieme si niečo o ťažbe tejto 
horniny práve v tejto oblasti, a poprechádza
me sa v lesoch nad lomom. Stretnutie o 16.30 
h na zastávke Technické sklo (autobus č. 20). 
Predpokladaná dlžka vychádzky 2 hodiny.
23. 10.
Posledné neprejdené turistické 
značky v Malých Karpatoch – 
z dolného lopašova do Brezovej pod 
Bradlom.

Výlet začíname v Lopašove, kde sa napo
jíme na novú čerevnú značku, ktorá nás do
vedie cez Lančár na rázcestie Dvoly a potom 
ďalej popri prírodnej rezervácii Ševcova ska
la po žltej do Brezovej pod Bradlom. Zameria
me sa na jesennú krajinu v Malých Karpatoch. 
Výlet bude dlhý 18,1 km s prevýšením 420 m 
a klesaním 365 m s dĺžkou trvania 7 hodín. 
Stretnutie o 7.20 h na Hlavnej železničnej sta
nici, vlak odchádza o 7.57 h.
26. 10.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Trojhraničný kameň.

Výlet nás zavedie na trojhraničný bod Slo
venska, Rakúska a Maďarska. Budeme roz
právať o Sysľovských poliach, o dropoch fú
zatých, o umeleckom stvárnení práve tohto 
miesta. Putovať budeme po červenej znač
ke. Stretnutie o 17.30 h v Čunove, zástavka 
MÚ Čunovo (autobus č. 91). Predpokladaná 
dĺžka vychádzky 2,5 hodiny.
30. 10.
Alternatívny výlet do vzdialenejších 
pohorí Slovenska – Považský Inovec 
– masív Panskej Javoriny.

Z Kálnice sa vyberieme po modrej znač
ke cez Hraničný vrch, Polámaný vrch k ráz
cestiu pod Ostrým vrchom. Odtiaľ do sedla 
a na samotný vrchol Panskej Javoriny (943 
m). Z neho potom po červenej na Prieľačinu 
(893 m) a cez rovnomennú prírodnú rezervá
ciu. Pokračujeme ďalej po žltej dole do Hrá
dockej doliny a do obce Hrádok. Výlet za
meriame na spoznávanie bukových poras
tov Považského Inovca. Bude trvať 8 hodín 
s dĺžkou 25 km a prevýšením 946 m. Stretnu
tie pri pivovare Stein o 7.00 h (autobus alebo 
individuálna doprava).

Sprievodca: Andy Popovič – EKOVÝlETy,
Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava
tel. +421904467942
e-mail: popovic@changenet.sk
web: www.ekovylety.sk

Kurzy pre seniorov pokračujú
Informačné vzdelávanie seniorov v Staromestskej knižnici pokračuje v 
jesenných mesiacoch. Zariadenie im ponúka ďalšie obľúbené kurzy Internet 
a e-mail pre seniorov, a to v termínoch:

27. 9. – 1. 10. – opakovací kurz pre absolventov
25. 10. – 29. 10. – kurz pre začiatočníkov
22. 11. – 26. 11. – kurz pre začiatočníkov

Prihlásiť a bližšie informácie možno získať na tel. č. +421(2)54411874.
(jk)

Historicky prvé víťazstvo 
bratislavských petangistov

Víťazom Grand Prix Slovakia 2010 sa stal tím v zložení Vla-
dimír Toman (vľavo), Blanka Tomanová a Igor Stano, ktorý si 
okrem cien v hlavnej súťaži odniesli aj cenu starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto Andreja Petreka a ešte aj ce-
nu od sponzora Renault Slovensko, osobný automobil na je-
den víkend.

Posedenia v kluboch dôchodcov 
do konca roku 2010
Klub dôchodcov 
Gaštanová 19
1. 10., 14.00
Úcta k starším s kultúrnym 
programom
26. 11., 14. 00
Katarínsky bál – posedenie 
pri čaji, do tanca bude hrať 
pán Luknár
10. 12., 14.00
Mikuláš + Vianoce
Klub dôchodcov 
Radlinského 51 – 
učitelia
11. 10., 14.00
Posedenie – Mesiac úcty 
k starším
8. 11., 14.00
Jubilanti 2. polrok
6. 12., 14.00
Mikuláš
10. 12., 14.00
Vyhodnotenie súťaže krí
žovkárov
13. 12., 14.00
Vianočné posedenie
Klub dôchodcov 
Radlinského 51
19. 10., 14.00
Posedenie – úcta k starším

16. 11., 14.00
Okrúhle jubileá
2. 12., 14.00
Mikulášske posedenie
21. 12., 14.00
Posedenie pod jedličkou
Klub dôchodcov 
Záhrebská 9
19. 10., 14.00
Mesiac úcty k starším s kul
túrnym programom, blaho
želanie jubilantom
7. 12., 14.00
Mikuláš a Vianoce – pose
denie
Klub dôchodcov 
Karadžičova 1
V októbri – k Mesiacu úc
ty k starším – otvoríme 
zrekonštruovaný Klub dô
chodcov – presný termín 
ešte nie je určený.
12. 10. o 17.00 v Zrkadlo
vej sieni Primaciálneho pa
láca bude tradičný koncert.
Ďalšie koncerty budú 
10. 11. v Zrkadlovej sieni 
a 15. 12. Vianočný koncert 
v kostole Klarisiek so za
čiatkom vždy o 17. h.



8 staromestský spravodaj  9/september - október 2010

Staromestská kultúra v októbri 2010
Hviezdoslavovo 
námestie
Zábavné podujatia 

pre deti s rodičmi
17. 10., 15.00 h
Architektúra na promenáde
Zábavné popoludnie s výtvarnými 
aktivitami.
Účinkujú: divadlo Zanzara, 
František Rácz – husle, Nina 
Sládeková – spev, lívia 
Klačanská – spev
Nad podujatím prevzal záštitu 
starosta Mestskej časti Bratislava
Staré Mesto Andrej Petrek.

divadlá
divadlo a.ha.
centrum divadla, literatúry
a vzdelávania, školská 14
www.divadloaha.sk,
email: divadloaha@divadloaha.sk
tel.: +421948822822

3. 10., 19.00 h
ÉricEmmanuel Schmitt
EVANJElIUM POdĽA PIlÁTA
„alebo ako to bolo...“

4. 10., 19.00 h
Samuel Beckett
2x Beckett
Krappova posledná láska
Stupaje.

5., 10. 10. (derniéra), 19.00 h
R. W. Fassbinder
...len kvapky na horúce 
kamene
Komédia s pseudotragickým koncom 
alebo erotické panoptikum.

divadlo ívery
centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
školská 14
www.divadloivery.sk
email: info@divadloivery.sk
tel.: +421902121626

7. 10., 19.00 h
Miloš Macourek
HRA NA ZUZANKU

14. 10., 19.00 h
Slawomír Mrožek
POlícIA

21. 10., 19.00 h
Jiří Suchý
TAKÁ STRATA KRVI

28. 10., 19.00 h
Jiří Voskovec, Jan Werich
PARAF

centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania,
Gaštanová 19
email: mkcg@mail.tcom.sk
tel.: +421(2)54777366

Pre deti
13. 10., 14.00 h
VEĽKÁ dETEKTíVSKA cESTA 
OKOlO SVETA
Účinkuje divadlo Rád červených 
nosov

19. 10., 14.00 h
O KOVBOJOVI KUBOVI
Účinkuje: divadlo Dunajka

centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
školská 14
mkc.skolska@mail.tcom.sk

23. 10., 19.00 h - premiéra
Klub dramatikov
Katarína Lesayová
Metlový tanec
Július Gajdoš
Tancom až do neba
(Podujatie v spolupráci s OZ Ticho & 
spol. a Divadelný /a iný/ klub/)

divadlo GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
email: gunagu@gunagu.sk
tel.: +421(2)54433335

2., 27., 28. 10., 19.30 h
Viliam Klimáček
SOM HOT dOG
(true story of my facebook)

3., 4., 31. 10., 19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTíNA (čierna 
komédia o bielom prášku)

6., 24., 25. 10., 19.30 h 
Gian Maria Cervo
VOĽNÝ čAS
(bez elegancie by nebolo 
chlapcov z eskort servisu)

7., 8., 9., 10., 18., 20., 21. 10., 
19.30 h 
Karol Vosátko
MOdElKy 2 (krása neni šetko)
Voľné pokračovanie kultovej hry 
zo sveta modelingu.

11., 12. 10., 19.30 h
Viliam Klimáček
IN dA HOUSE
(žúrka v londýne)

14. 10., 19.30 h
cElKOM INÝ BEAT
Revue s Mariánom Jaslovským, 
Benem a ich hosťami
15. 10., 19.30 h
Karol Vosátko
SEX, MOBIl, ROcK´nROll

16., 17. 10., 19.30 h
Viliam Klimáček
dílERI

26. 10., 18.00 h
diskusia časopisu .týždeň
Vstup voľný!

30. 10., 19.30 h
OdTIAĽ – POTIAĽ
VIKTORA HORJÁNA
Viktor, jeho hostia a skupina Big 
Bastard

Koncerty
centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

26. 10., 18.00 h
GAlA MlAdÝcH UMElcOV 
U ZIcHyHO
Jana Döményová – soprán
Patrik Horňák – tenor
Lucia Komorovská – soprán

centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
školská 14
mkc.skolska@mail.tcom.sk

11. 10., 19.00 h
Piate ročné obdobie
MARIÁN GEIšBERG
a skupina UMK
Recitál na motívy lyrickej novely
M. Geišberga Panta Rei
(Podujatie v spolupráci s OZ Ticho & 
spol. a Divadelný /a iný/ klub/)

18.10. , 19.00 h
JÁN lITEcKÝ-šVEdA
& VíŤAZNÝ TRAKTOR
A BlUES RAIdERS
Bluesový dvojkoncert spojený 
s krstom CD Jána LiteckéhoŠvedu 
& Víťazný traktor Billboard má krátke 
nohy

25.10., 19.00 h
JEdNOFÁZOVÉ KVASENIE
a PAVEl MAlOVIč
Folkový koncert

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

1.10., 14.00 h
NESMRTEĽNÉ MElódIE
Výber najznámejších domácich 
a svetových melódií a piesní z operiet 
a muzikálov.
Program pri príležitosti Dňa seniorov 
a Mesiaca úcty k starším.

Účinkujú: Greta Švercelová, Andrea 
Hallon, Dušan Stankovský
Vstup na pozvánky!

Výstavy
Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9
pondelok – sobota 12. – 18. h
www.galeriaz.sk
viktor.hulik@galeriaz.sk

do 10. 10.
AFTER HOURS
Výstava sa koná v spolupráci 
a s podporou Veľvyslanectva USA
Vystavujúci autori:
Jeff Alu, Evalynn Alu, Stephen 
Anderson, Ricky Becerril, Suki Berg, 
Richard Bohn, Jeffrey Crussell, 
Leslie Davis, Julie Easton, Kebe 
Fox, Gina Genis, Rik Lawrence, Rob 
Mintz, David Ordaz, Dalibor Polivka, 
Christina Ponce, Lisa Popp, Sergio 
Salgado Dirzo, Joy Shannon, Pamela 
Grau Twena, Kurt Weston

14. 10. – 7. 11.
ART BRUT
Výstava zo zbierky Ligy za duševné 
zdravie.
Výstava sa koná v spolupráci 
s Ligou za duševné zdravie 
a Galériou Nezábudka a s podporou 
Ministerstva kultúra SR, spoločností 
Pfizer a Slovenských elektrární.
Vernisáž 14. 10. o 18. h – vstup 
na pozvánky

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

5. – 16. 10.
Anca covrig (Rumunsko):
Závany v oranžovom 
a modrom
Vernisáž 5. 10. o 18. h

19. – 30. 10.
Sergio Baçao (Portugalsko):
7 rokov na Slovensku
Vernisáž 19. 10. o 18. h

Galéria cypriána 
Majerníka
Zichyho palác, Ventúrska 9
utorok  sobota, 14. – 18. h
cyprian.majernik@gmail.com

do 23. 10.
Únik Jarmily džuppovej 
a Mikuláša Podprockého
Sprievodná výstava
v Project Room 14:
Miro Hric: Reťazová reakcia

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

16. 10. – 2. 11.
„Po rokoch“
Výstava obrazov
Petra daskalofa

• víkendy a sviatky • pracovné dni


