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K urýchleniu súdneho ko na 
nia by mohol prispieť zvýše
ný záujem verejnosti, pre to že 
par kovanie v Starom Mes te 
sa týka tisícok vodičov a oby
va teľov MČ.

„Nemám na mysli tlak ve
rej nosti na rozhodnutie sú
du, pretože súdy sú nezávislé 
a nestranné pri svojom rozho
do vaní, ale samotný výz nam 
súd ne ho roz hod nu tia pre ve

rejnosť. Prejed na ním veci bez 
zbytočných prie ťahov môže 
súd poskytnúť rýchlu a účin
nú ochranu nie len právam 
MČ, ale môže sú časne napl
niť cieľ občianske ho súdne
ho poriadku, ktorým je výcho
va na zacho vá va nie zá konov, 
na čestné plnenie po vin ností 
a úcta k právam iných osôb 
s dopadom na neur čitý, ale

(Pokračovanie na str. 2)

Najviac 
sobášov je 
v lete v čase 
promócií
Staromestská matrika 
zaevidovala vlani takmer 
700 zosobášených 
párov. Z toho bolo 
takmer 50 dvojíc 
z cudziny. Bratislava 
sa stala ich sobášnym 
mestom.

Cirkevné sobáše sa usku
toč nili najmä v Dóme sv.  
Mar ti na, Kostole sv. Alžbe
ty (známy Modrý kostolík), 
ďalej v Kos tole Najsvätejšej 
trojice na Župnom námes
tí a v Blu men tál skom kostole. 
Po požeh nanie si do kostolov 
priš lo vyše 400 dvojíc.

Civilné obrady uprednost
nilo takmer 300 párov, pričom 
slávnostné obrady sa naj
čas tej šie vy ko ná va li v Zichy
ho paláci na Ventúrskej ulici, 
v Zrkadlovej sieni Primaciálne
ho paláca a Mirbachovom pa
láci na Františkánskej ulici.

V posledných rokoch sa 
snúbenci obracajú na matriku 
so žiadosťou uskutočniť sláv
nostný obrad na inom než ofi
ciálnom mieste (t. j. Zichy
ho palác, Zrkadlová sieň, Mir
bachov palác, Staromestská 
sieň, kancelária starostu či 
matrika). Podmienkou však je, 
že na ňom musí byť zachova
ná dôstojnosť obradu. V uply
nulom roku tak Staromešťania 
vstúpili do stavu manželského 
aj napr. v reštaurácii Pohoda

(Dokončenie na str. 3)

Prvý tohtoročný sobáš v Zichyho paláci bol v sobotu 9. ja nuá
ra. Pred sobášiacim staromestským poslancom Emilom Bart
kom uzavreli manželstvo Alexandra Antalová a Peter König.

Rekonštrukciu dunajského nábrežia zastrešuje hlavné mesto Bratislava. Mestská časť Staré 
Mesto sa do nej zapojila plánovanou obnovou parku na Vajanského nábreží.

O parkovaní by súdy mohli 
rozhodnúť do štyroch rokov
Vzhľadom na zložitý problém par kova nia v cen tre 
Bra tis lavy súdy by mohli o platnosti či ne platnosti 
ná jom nej zmluvy medzi mestskou časťou (MČ) 
Bratis lava-Staré Mesto a a.s. BPS Park a vyprataní 
par ko va cích miest rozhodnúť najskôr do 4 rokov.

Treba naďalej rešpektovať dopravné značky

V decembri 2009 žalovalo 
Staré Mesto parkovaciu 
spo ločnosť BPS Park. 
To isté však začiatkom 
roku 2009 spravili dvaja 
sta romest skí poslanci 
za SDKÚ. Vyčítali vám, že 
ste sa k nim nepridali. Viete 
to vysvetliť?

 Ich žaloba bola namiere
ná proti BPS Park, ale žalova
nou stranou v druhom rade 

je uvedená aj mestská časť 
(MČ) Staré Mesto. Pre mňa je 
ne prijateľné, aby som sa ako 
šta tutárny zástupca MČ pri
po jil k žalobe nasmerovanej 
pro ti nej. Druhým dôvodom, 
pre kto rý som zaujal tento po
stoj, bolo to, že ak by aj žalo
ba poslancov SDKÚDS bo
la ús pešná, čo znamená, že 
by súd nájomnú zmluvu ozna
čil za neplatnú, následne bu

de tre ba podať ďalšiu žalo
bu. Jej cie ľom by malo byť 
uvoľne nie par kovacích miest 
parkova cou firmou a ich odo
vzdanie MČ. Našou žalobou 
však robíme takpovediac dva 
kroky naraz  chceme ňou do
siahnuť ne platnosť zmluvy 
a sú časne sa dostať k svoj
mu majetku. K ža lobe SDKÚ
DS sme sa ne pridali aj preto, 
le bo sme sa v tom čase ešte 
s BPS Park sna žili rokovaním 
do hodnúť na zmene nájom
nej zmluvy. Okrem toho sme 
ča kali na výsled ky právnych

(Pokračovanie na str. 2)

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je v súvis losti 
s parkovacou zónou v pozícii žalovaného i ža lobcu. 
Starostu Andreja Petreka sme sa opý ta li, pre čo je to 
tak a či situácia poznačí aj život vodi čov.

Zbierka 
na odliatok sochy 
T. G. Masaryka
Darcovia, ktorí chcú 
prispieť na zho to venie 
odliatku sochy pr vého 
československého 
prezidenta Tomáša 
G. Masaryka, môžu 
posielať peniaze na účet 
mestskej časti (MČ) 
Bratislava-Staré Mesto. 

Miestne za stu pi teľ stvo Bra
tis lavyStarého Mesta schvá
lilo 8. 12. 2009 Zá mer do
tvo  re nia terajšieho Pamätní
ka čes ko slo venskej štát nos
ti na Va jan ského nábreží 
pred budovou Slovenského 
ná rod né ho mú zea. Pylón, 
na ktorom bola so cha leva 
(vla ni premiestnená k Štefá
ni ko vej soche pred novou

(Pokračovanie na str. 2)

Staromestské centrum 
kultúry na Gaštanovej 19 
už tradične pripravuje 
pre prázdninujúcich ško-
lákov jarný denný tábor.

Orientuje sa na deti vo ve
ku od 7 do 14 rokov. V čase 
od pondelka 1. marca do piat
ka 5. marca im od 8. do 17. h 
ponúkne sezónne športy, kul
túrne podujatia, výtvarné diel
ne, hry, súťaže, besedy a spo
ločenské podujatia. V cene 
38 EUR (1 145 Sk) je zahr
nutý obed, vstupenky, cestov
né, poistenie. Viac informácií 
na tel. č. 54777366.

Jarný denný 
detský tábor
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(Dokončenie zo str 1)
po četný okruh oby vateľov 
a ná vštev ní kom Starého Mes
ta,“ uviedol ad vokát Mgr. Juraj 
Švec z ad vo kátskej kancelárie 
Švec & Partners. 

„Podľa môjho názoru pôj
de o dvoj inštančné konanie. 
Dá sa to tiž očakávať, že ža
lovaná stra na  BPS Park  
sa vo či roz sud ku pr vo stup
ňového sú du pri úspechu MČ 
od volá. Prípad sa teda dosta
ne na odvolací Krajský súd 
v Bra tislave,“ priblížil advokát 
Ju raj Švec, ktorý ako právny 
zá stupca staro mest skej sa
mo  sprá vy podal 8. de  cem
bra 2009 vlastnícku ža lobu 
na Okres ný súd Bratisla va I. 
Ak pôj de všetko bez kompli
ká  cii, na okres nej úrovni by 
sa mohol spor rozhodnúť 
do dvoch ro kov. Za ideálnych 
pod mienok by za rovnaký čas 
mo hol vy rieknuť svoj verdikt aj 
kraj ský súd.

Účelom nájmu časti ko mu
ni  ká  cií par ko va cej spoloč nos ti 
bolo podľa zmluvy „zabezpe
če nie realizácie parkovacej 
po litiky na území MČ“. Jej cie
le súčasní poslan ci Starého 
Mesta pred ro kom aktualizo
vali v dokumen te s náz vom 
Par ko va  cia politika MČ Bra
tislavaStaré Mes to (je zverej
nená na interneto vej stránke 
www.sta remesto.sk v sekcii 
Do prava a par ko vanie). Kla
dú v ňom dôraz pre dovšetkým 
na to, aby Sta ro  mešťania ži
júci v zóne s do prav ným ob
me dzením ne bo li tres taní 
za to, že bývajú v mo to ris tic
ky najzaťaženej šej časti Bra
tis lavy. Ak môže v blízkos ti 
svoj ho obydlia odsta viť svoje 
au to Petržal čan, Ra čan či Dú
brav čan, pre  čo by o toto právo 
mal byť ukrá tený práve Sta ro
meš  ťan? 

Parkovacia politika sa svo
ji mi zámermi ďalej usiluje 
zmen šiť záujem návštevníkov 
o parkovanie v zóne, naprík

lad prog resívne narastajúcou 
cenou za parkovanie, zvýšiť 
obrát kovosť parkovacích bo
xov na miestnych cestách, 
napr. demontovaním blo ko
va cích stĺpikov a zvýšiť po
čet parkovacích miest na úze
mí celého Starého Mesta na
prí klad zrušením dlhodobo 
vy hra  dených parkovacích bo
xov. Samospráva to všetko 
chce la dosiahnuť dodatkom 
k sú časnej zmluve, ktorej plat
nosť sa skončí až 30. 6. 2026.

Dodatok by právne zá
väzne podľa názoru advoká
ta Jura ja Šveca nič nevyrie
šil. „Súčasná nájomná zmlu
va je absolútne neplatná,“ tvr
dí. A to z viacerých dôvodov. 
V čase jej uzatvorenia MČ 
Bra tis lavaStaré Mesto reálne 
ne dis ponovala komunikácia
mi III. a IV. triedy na svojom 
úze mí, keďže ich ešte v ro
ku 1992 protokolárne zveri
la do sprá vy svojej rozpočto
vej or ga ni zácie VEPOS. Preto 
ich v roku 2005 nemohla niko
mu pre najať, na to bola opráv
nená jedine rozpočtová or ga
ni zá cia VEPOS.

Zmätok je aj v počte prena
ja tých parkovacích boxov. 
Zdá sa, že parkovacia spoloč
nosť začala s postupujúcim 
ča som poskytovať svoje služ
by aj na tých častiach ulíc, 
kto ré pôvodne ne slú žili na za
sta ve nie a stá tie vo zidiel, a te
da neboli pred me tom nájmu. 
Tak si aspoň mož no vysvet liť 
od chýlky v poč te parkovacích 
bo xov: v príl ohe k nájom nej 
zmlu ve zo septembra 2005 
ich fi guru je 2 366, no v projek
te zó ny z to ho istého roku je 
ich 2 478, v projekte z ro
ku 2006 je uve dených 2 510 
miest, v ro ku 2008 ich bolo 
2 533, pri čom však v dodat ku 
k nájom nej zmluve podpísa
nom v decem bri toho istého 
ro ku je 2 467 boxov. Sčíta
nie, ktoré MČ urobi la v októb
ri 2009, pre ukázalo existen

ciu 2 542 par ko vacích miest 
v zóne.

Zmluvu podpísanú ešte 
v mi nulom volebnom obdo
bí vte dajším starostom Pet
rom Čier nikom napadol Proti
mo no pol ný úrad SR. MČ vyt
kol, že jej uzatvorením poruši
la zá kon o ochrane hospodár
skej súťaže a 20ročným 
pre náj mom zjavne podpori
la spo ločnosť BPS Park a sú
čas  ne na toto obdo bie zne
vý hod nila ďalších pod ni ka te
ľov za oberajúcich sa na rele
vantnom trhu parkovací mi 
službami. Úrad považu je dve 
desaťro čia za neprimera ne dl
hý čas aj vzhľadom na návrat
nosť investícií parko vacej spo
loč  nosti BPS Park vlo žených 
do po sky to vaných slu žieb. 
Ho ci Staré Mesto za platilo 
vy ru benú poku tu 50 000 Sk 
(1 660 EUR), naďalej porušu
je zákon. V tomto prípade ide 
o tzv. pokračujúci správny de
likt, ktorý môže protimonopol
ný úrad postiho vať opakova
ne až do času, kým nedôj
de k odstráneniu protipráv ne
ho stavu. K odstrá neniu pro
ti práv neho sta vu by v prípa de 
trvania Nájom nej zmlu vy 
č. 72/05 doš lo až 1. júla 2026, 
čo pred stavuje ešte 16roč
ný pretrvávajúci pro ti práv ny 
stav, resp. zru še ním zákona 
o ochrane hos po dárskej súťa
že. Aj z tohto hľa diska je sú
časná zmluva s par kovacou 
spoločnosťou ne  udržateľná, 
a preto ne plat ná.

MČ očakáva, že po určení, 
že nájomná zmluva je neplat
ná, bude spoločnosti BPS 
Park súdom uložená povin
nosť vypratať tie časti ciest III. 
a IV  kategórie, ktoré v sú čas
nos ti ponúka za poplatok svo
jim klientom a vrátiť ich MČ. 
Sta ré Mesto na nich následne 
zavedie rovnaké podmienky, 
ako pripravuje v troch nových 
parkovacích zónach na svo
jom území.

O parkovaní by súdy mohli...
Poloprázdna Heydukova ulica ani v čase prázdnin neumožnila vodičom, aby na nej zaparko

vali. Nedovolili im to blokovacie zariadenia. Po ich odstránení sa obrátkovosť každého parkova
cieho miesta niekoľkonásobne zvýši.

(Dokončenie zo str. 1)
ana lýz, ktoré by nám objasni
li, aké dô sled ky pre nás môže 
mať vyhlásenie zmluvy za ne
platnú.

Čo súdny spor znamená 
pre vodičov parkujúcich 
v zó ne ovládanej BPS 
Park?

 Nič sa pre nich v čase súd
ne ho sporu nemení. Naďa lej 
mu sia rešpektovať dopravné 
zna čenie, ak nechcú riskovať 
od tiahnutie auta, nasadenie 
pa puče či pokutu.

Pred rokom ste pre 
občanov bývajúcich v zóne 
s do prav ným ob me dzením 
vy ro kovali s BPS Park 
ročné zľavnené re zi dent ské 
par kovacie karty. Sú stále 
ak tuálne?

 Pokiaľ som dobre informo
va ný, karty sú naďalej pro
duktom BPS Park. Zdá sa te
da, že zatiaľ ide všetko ako 
vlani. Sved čí o tom aj to, že 
si k nám ľudia naďalej cho
dia po čest né vyhlásenia, kto

ré od nich žiada BPS Park pri 
vy dá va ní rezidentskej karty 
na  rok 2010.

Aký plán má MČ 
s parkova cími miestami 
na uliciach III. a IV. triedy, 
ktoré by jej ma la BPS 
Park vrátiť späť, ak súdy 
rozhodnú v prospech MČ?

 Máme v úmysle zaviesť 
tu rovnaký dopravný režim, 
aký bude v troch nových par
ko va cích zónach  ich po
stup né ot vo renie plánu jeme 
v priebehu tohto roka. Bu
dú tu vy zna če né dvojfareb
né parkovacie plochy – jed
nak pre Sta ro meš ťanov s re
zi  den čnou kar tou, jednak 
pre ná vštevní kov, ktorí budú 
za par kovanie platiť. Pevne 
verím, že do ukon čenia súd
neho sporu bu de me mať aj 
na Slo vensku upra venú le
gis latí vu, kto rá mes tám aj 
mest ským čas tiam umož
ní opäť vyberať po platky 
za parkovanie na mest ských 
a miestnych ko mu nikáciách.

Treba naďalej rešpektovať 
dopravné značky

(Dokončenie zo str. 1) 
budovou Slovenského národ
né ho divadla), bude od strá ne
ný a na jeho mieste bude osa
de ná na podstavci vysokom 
2 až 3 m Masaryko va socha 
(vy soká zhruba 2,2 m).

Poslanci rozhodli, že od
strá nenie terajšieho pylóna 
za platí z rozpočtu MČ Bratis
la vaStaré Mesto, čo bu
de podľa odhadov stáť oko
lo 6 000 EUR (ne ce lých 
181 000 Sk).

Bronzový odliatok sochy

pr vé ho československého 
pre zi denta bude financovaný 
z pe ňažných darov občanov, 
kto ré možno posielať na účet 
MČ BratislavaStaré Mesto 
č. 1526012/0200 vo VÚB, va
ria bilný symbol 3793700.

Každý darca pred pouká
zaním finančného daru uzav
rie s MČ darovaciu zmluvu. 
Jej text je k dispozícii na inter
ne to vej stránke www.stare
mesto.sk, prípadne ju záu
jemcovia do stanú na sekre
ta riáte staromest ského sta
ros  tu. Po dopl není údajov 
na da rova cej zmluve ju tre
ba v dvoch vy hotoveniach 
pos lať alebo osobne doru
čiť do poda teľ ne miestne
ho úradu MČ na Vajanské
ho nábreží 3, 814 21 Brati
slava. Násled ne zmlu vu pod
píše sta rosta Andrej Petrek 
ako zá stup ca ob da rovanej 
MČ Bra tis lavaStaré Mesto. 
Miestny úrad obratom zabez
pečí jej spä tné do ru čenie dar
covi.

Odhaduje sa, že zhotove
nie kó pie diela pražského 
sochára La dislava Šalou
na si vyžiada ná klady približ
ne 15 000 EUR (tak mer 
452 000 Sk). MČ v krátkom 
ča se vyhlási na túto prácu 
riad nu verejnú súťaž. Všet
ky in formácie s ňou súvisia ce 
zve rej ní na svojej in ter ne to vej 
strán ke www.sta re mes to.sk 
a na Úrad nej tabuli na Mede
nej 2 v Bratislave.

Socha Masaryka, ktorej au
torom je pražský sochár Ladi
slav Šaloun, meria vyše 2 m. 
Aj s podstavcom bude mať 
okolo 5 m.

Zbierka na odliatok 
sochy T. G. Masaryka
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(Dokončenie zo str 1)
v Horskom parku, v hoteloch 
Carl ton a Bôrik, ale i v Či tár
ni Červený rak na Mi chal
skej ulici. Sobášiacimi sta
ro mest ský mi poslancami sú 
Emil Bart ko, Halka Le žo vi čo
vá, Bohdana Ma cha jo vá, Pe
ter Osus ký, Peter Schmidt 
a Sven Šov čík. Na výslovné 
že la nie tento slávnostný akt 
vy ko náva aj starosta Starého 
Mes ta Andrej Petrek.

Najčastejšie sa mladí ľu
dia sobášia v čase promócií 
 obi dve slávnosti jednodu
cho spoja. Rekordnými dňa
mi sa v r. 2009 stali 8. august 
a 12. september so 16 ob
radmi. Jednoznačne „najsil
nejším“ me sia com je au gust 

 22. au gus ta sa usku toč ni
lo 15 sobášov a týždeň pred
tým 14. 

V obradnej sieni Zichho 
pa láca sa v r. 2009 uskutoč nil 
aj akt uvítania 35 novoroden
cov do života. Všet ci si od
tiaľ na pamiatku od niesli zla
tý príve sok. Podmien kou je, 
aby as poň je den z rodičov 
dieťatka mal tr valé bydlisko 
v mestskej čas ti Bratislava
Staré Mes to.

Sobáše v Starom Meste 
v r. 2009

cirkevné   403
civilné  291
spolu  694
z toho cudzinci  47

Najviac sobášov je v lete 
v čase promócií

Výmena školských okien 
stála vyše milióna eur
Samospráva Bratislavy-Starého Mesta vlani 
vymenila okná v dvoch materských a piatich 
základných školách. V rozpočte na rok 2009 na to 
vyčlenila 1,345 mil. EUR (40,52 mil. Sk).

Firma, ktorá prá ce vykona
la, však fak tu  ro va la nižšiu su
mu, pričom je v nej zahrnu
tá aj výmena okien v Staro
mest skej knižnici na Blu
men tál skej ulici. Staré Mes
to jej zaplatí spolu ne celých 
1,254 mil. EUR (37,8 mil. Sk), 
čo je o 90 000 EUR (vy še 
2,711 mil. Sk) menej ako sa 
pred po kladalo.  

V posledných decembro
vých dňoch sa ukončila aj vý
me na okien v Klube dôchod
cov a pobočke Staromestskej 
knižnice na Karadžičovej 1 
a v roku 2010 by sa malo 
v týchto prácach pokračovať. 
Na rad prídu ďalšie tri objekty 
– Materská škola na Kuzmá
ny ho ulici a základné školy 
na Jesenského a Hlbokej uli
ci. Pamiatkari však nesúhlasi
li s náhradou drevených okien 
za plastové, preto bude treba 
re pasovať terajšie.

Cieľom výmeny de
saťročia za nedbávaných 
a netesniacich okien je zvýše
nie tepelnej pohody v triedach 
a zníženie nákladov na vy
kurovanie škol ských priesto
rov. Najmä sa však odstrá
nila hrozba zranenia žiakov. 

Prehnité alebo presu še né ok
ná totiž neraz vy padávali z rá
mov. Jediným vý chodiskom, 
ako tomu predísť, bolo ich za
klincovanie.

Výmena okien je z hľadis
ka roz počtových pravidiel po
va žovaná za bežnú údržbu. 
Ma la by teda byť hradená 
z pe ňa zí vyčlenených na bež
nú pre vádz ku. Vzhľadom 
na spo mí na né zanedbávanie 
údržby a opráv zo strany štá
tu, pod ktorý školy a školské 
za ria denia donedávna patrili, 
sa po tre ba financií na saná
ciu vyšpl ha la do neúnosných 
vý šok. Obce a mestá, a teda 
aj bratislavské mestské čas
ti, nie sú schopné dať školy 
a školské zariadenia do po
riad ku. Bežné prostriedky im 
čas to v súčasnosti ledva sta
čia na povinnosti vyplývajúce 
im zo zákona. Viaceré si pre
to na výmenu okien berú úve
ry, kto ré budú roky splácať.

Mestská časť Bratislava
Sta ré Mesto sa rozhodla fi
nan co vať túto oblasť z ka pi tá
lo vých prostriedkov. Umož ňu
je jej to proti krízové opat renie 
vlády SR vzťahujúce sa na ro
ky 2009 a 2010.

Výberové konanie
na funkciu

riaditeľa ZŠ
Mestská časť Bratisla-

va-Staré Mesto v zmysle 
§ 4 zá kona č. 596/2003 Z.z. 
o štát nej správe v škols-
tve a školskej samosprá-
ve a o zmene a doplne-
ní nie ktorých zákonov 
vyhlasu je výberové kona-
nie na ob sadenie funkcie

riaditeľa
Základnej školy 

s Materskou školou
M. R. Štefánika
Grösslingová 48 

v Bratislave
Škola má právnu subjek

tivitu.
Predpokladaný nástup je 

1. marca 2010.

Kvalifikačné predpoklady:
Najmenej vysokoškol

ské vzdelanie 2. stupňa prí
slušného študijného odboru 
požadovaného pre prísluš
ný druh a stupeň školy pod
ľa vyhlášky Ministerstva škol
stva SR č. 437/2009 Z.z., kto
rou sa ustanovujú kvalifikač
né predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedago
gických zamestnancov a od
borných zamestnancov; be
zúhonnosť; zdravotná spô
sobilosť; najmenej 5 rokov 
pedagogickej praxe; ovlá
danie štátneho jazyka; vy
konanie prvej atestácie; vy
plnený osobný dotazník (tla
čivo ŠEVT); doklad o dosia
hnutom vzdelaní (overená fo
tokópia dokladu); potvrdenie 
o celkovej pedagogickej pra
xi; štruktúrovaný životopis; 
návrh koncepcie školy (roz
sah 2 strany); výpis z registra 
trestov (nie starší ako 3 me
siace); písomný súhlas uchá
dzača na použitie osobných 
údajov pre potreby výbero
vého konania v zmysle záko
na NR SR č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobných údajov; 
ďalšie doklady preukazujúce 
špeciálne znalosti alebo 
osobnostné predpoklady; 
znalosť školskej legislatívy.

Prihlášky žiadame zaslať 
do 5. februára 2010 na ad
resu: Miestny úrad mest
skej časti BratislavaSta
ré Mesto, oddelenie škol
stva, Vajanského nábr. 3, 
814 21 Bra tislava, alebo do
niesť osobne do podateľne 
miestneho úradu MČ Brati
slavaStaré Mesto. Prihláš
ky budú v zatvorenej obál
ke, na ktorej bude označe
nie: „ZŠ s MŠ M. R. Štefá
nika, Grösslingová 48  vý
berové konanie, neotvárať“.

Termín, čas a miesto výbe
rového konania bude ozná
mené písomne najmenej 
7 dní pred jeho uskutočne
ním každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky.

Zápis detí do 1. ročníka 
obecných základných 
škôl na území mestskej 
časti Bratislava-Staré 
Mesto na školský rok 
2010 - 2011 sa uskutoční 
22. 1 od 14. do 18. h 
a 23. 1. od 8. do 12. h.

Povinná školská dochádz
ka sa začína spravidla za
čiatkom školského roka, kto
rý nasleduje po dni, keď die
ťa dovŕši 6. rok veku, ako aj 
dieťa, ktorému bol odložený 
začiatok povinnej školskej do
chádzky o jeden rok.

Zákonným zástupcom die
ťaťa, ktorí uvažujú o nástu
pe dieťaťa na povinnú škol

skú dochádzku pred dovŕše
ním  6. roka (tzv. predčasné 
zaškolenie dieťaťa), poskytnú 
školy informácie o úradnom 
postupe.

Zákonní zástupcovia inej 
ako slovenskej národnos
ti môžu svoje deti prihlásiť 
do základných škôl s vyučo
vacím jazykom svojej národ
nosti na území Bratislavy, ak 
je taká škola zriadená.

Na zápise rodičia musia 
predložiť:

 rodný list dieťaťa a osob
né údaje jeho zákonných zá
stupcov,

 podľa potreby preukáza
teľný doklad o zdravotnom 
postihnutí dieťaťa..

Zápis detí do základných škôl Priznanie k dani z nehnuteľnosti 
podajte do 1. februára
Daň z nehnuteľnosti je jednou z najdôležitejších 
položiek príjmovej časti rozpočtu Bratislavy. 
Priznanie k dani z nehnuteľností sa t.r. podáva 
do 1. 2. 2010.

Priznanie k dani z nehnu
teľností v tomto roku podá
vajú len tie fyzické a právnic
ké osoby, ktorým vznikla da
ňová povinnosť podľa stavu 
k 1. januáru 2010, alebo na
stala zmena oproti predchá
dzajúcemu roku.

Priznanie k dani z neh
nuteľností musí podať kaž
dý vlastník, ktorý nadobudol 
v minulom roku nehnuteľnosť, 
prípadne, ktorému sa zme
nili skutočností rozhodujúce 
na vyrubenie dane z nehnu
teľnosti. Povinnosť podať da
ňové priznanie sa teda dotýka 
tých, ktorí kúpili, zdedili alebo 
iným spôsobom nadobudli po
zemok, stavbu, byt alebo ne
bytový priestor do vlastníctva.

Daňové priznanie k da
ni z nehnuteľností sú povin
ní podať aj tí daňovníci, kto
rým nastali zmeny skutočností 
ovplyvňujúcich výšku vyrube
nej dane, napríklad ak daňov
níkovi bolo vydané právoplat
né stavebné povolenie (poze
mok priznáva ako stavebný), 
právoplatné kolaudačné roz
hodnutie (priznáva stavbu). 
Takisto daňové priznanie je 
povinný podať ten, kto v minu
lom roku zdedil nehnuteľnosť, 
a to na základe právoplatné
ho osvedčenia o dedičstve, 
nakoľko už vydaním uvede
ného rozhodnutia vzniká de
dičovi povinnosť podať daňo
vé priznanie.

Každý, kto nadobudne ne
hnuteľnosť na základe právo
platného rozhodnutia o povo
lení vkladu do katastra nehnu
teľností, je povinný do 30 dní 
oznámiť to správcovi dane  
pracovisku oddelenia miest
nych daní magistrátu na Bla
goevovej 9 v Petržalke.

Oznamovacia povinnosť sa 
vzťahuje aj na daňovníkov, 

ktorí v minulom roku previed
li vlastnícke právo k nehnuteľ
nosti na iného vlastníka; aj tú
to skutočnosť o zániku vlast
níctva sú daňovníci povinní 
oznámiť v 30dňovej lehote. 
Každý, kto tak neurobí, môže 
dostať pokutu  fyzická osoba 
najmenej 6,63 EUR (200 Sk), 
právnická osoba najmenej 
66,38 EUR (2 000 Sk).

Správca dane vyrubí daň 
z nehnuteľností na rok 2010 
platobným výmerom.

Ak ročná daň vyrubená 
fyzickej osobe nepresiah
ne 66 EUR (1 988,32 Sk) 
a právnickej osobe 666 EUR 
(20 064 Sk), bude splatná 
naraz v termíne do 15 dní 
odo dňa nadobudnutia prá
voplatnosti platobného vý
meru.

Ak ročná daň vyrube
ná fyzickej osobe presiah
ne 66 EUR a právnickej oso
be 666 EUR, bude splat
ná v štyroch splátkach. Prvá 
splátka je splatná v termíne 
do 15 dní odo dňa nadobud
nutia právoplatnosti platob
ného výmeru a ďalšie splát
ky budú splatné v júli, v sep
tembri a novembri, daňovník 
môže daň zaplatiť aj naraz

Tlačivá daňových prizna
ní sú k dispozícii na praco
visku miestnych daní magis
trátu na Blagoevovej 9 ako aj 
na internetovej stránke www.
bratislava.sk.

Poštová adresa v prípa
de, ak daňovník pošle daňo
vé priz nanie poštou:

Magistrát hl. m. Bratislavy
odd. miest. daní a popl.
Blagoevova 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55
Inform. tel. linka: 59356954
fax: 59356971
email: dane@bratislava.sk

Štatistika rodinných účtov
Máme sa lepšie alebo 
horšie? Odpoveď 
na túto otázku by malo 
dať výberové zisťovanie 
o výdavkoch a príjmoch 
domácností. Štatistiku 
rodinných účtov 
uskutoční t.r. Štatistický 
úrad SR (ŠÚ SR).
 

Riaditeľka bratislavského 
pracoviska ŠÚ SR Ing. Mag
daléna Šipková informovala, 
že medzi vybranými sú aj do
mácnosti v mestskej časti Bra

tislavaStaré Mesto. „Navštívi 
ich náš zamestnanec, ktorý je 
povinný preukázať sa osobit
ným poverením spolu so slu
žobným preukazom,“ uviedla.

Vzhľadom na to, že naj
mä starší občania majú neprí
jemné skúsenosti s rôznymi 
špekulantmi, ktorí takéto situ
ácie vedia zneužiť, samosprá
va obyvateľom Starého Mes
ta odporúča, aby si každého, 
kto im zaklope na dvere, naj
prv dôkladne preverili, až po
tom ho pustili do bytu.
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Pod pojmom zimná údrž
ba sa rozumie zmierňova
nie dopadu zimného obdo
bia na zjazdnosť ciest, t. j. 
od stra ňovanie snehu, po
syp che  mic kými alebo inert
nými látkami, zabezpeče
nie zjazd nos ti pri zhorše
ných poveter nost ných pod
mienkach, za bez pe če nie 
schod nosti vy tvo re ním pre
chodného pruhu v šírke 1 m 
na ko mu ni ká ciách pre pe
ších a priechodov pre chod
cov, odvoz a lik vi dá cia sne
hu z miestnych ko mu nikácií 
na zúžených úse koch, ak 
si to vy ža du je ply nu losť 
a bezpeč nosť pre máv ky, prí
prava men ších po ho to vost
ných sklá dok posy po vého 
materiá lu na umož ne nie sa

mo ob služ né ho alebo dopl
nkového po sy pu nebez peč
ných cestných úsekov (stú
pa nie v teréne, križovat
ky a pod.) a označenie in
formač nou tabuľou.

Podľa Plánu zimnej služ
by na sezónu 2009/2010 
sa na ú zemí Starého Mes
ta začí na zimné obdobie pre 
za bez pe če nie zimnej služby 
15. no vem bra 2009 a kon
čí sa 31. mar ca 2010. Na za
bez pe če nie zimnej služby bol 
usta no ve ný štáb, ktorý zria
dil ne pre tr ži tú dispečerskú 
službu. Je ho úlohou je ďa
lej riadiť po ho to vosť, riadiť 
a kontrolovať vý kon dodáva
teľa, zjazdnosť ko mu ni ká cií 
a schod nosť chod ní kov.

Zimná služba je za bez pe

če  ná zmluvne u dodávateľa  
s. r. o. VEPOS Bratislava. Vy
ža duje sa od neho zimný zá
sah na 63,5 km komunikácií 
III. a IV. triedy do dvoch hodín 
od začiatku napadania snehu 
ale bo vzniku poľadovice.

Komunikácie III. a IV. trie
dy v mestskej časti Bratisla
vaStaré Mesto sú rozdelené 
do 8 zásahových zón, scho
dis ká a chodníky do dvoch 
zá sa hových zón. O chodní
ky pri nehnuteľnostiach (po
zem koch, budovách, par
koch) v správe mestskej čas
ti sa stará VEPOS Bratislava 
na základe zmluvy. Schod
nosť priechodov („zebier“) 
bu de s touto spoločnosťou 
ope ratívne rieši staromest
ský dis pečing zimnej služby.

VEPOS má počas zimnej 
údrž by v Starom Meste k dis
po zícii 62 pracovníkov, 2 sy
pa če s radlicami, 5 trakto
rov s radlicami, nákladný au
to mobil s radlicou, 5 multi
kár s radlicami, dva naklada
če a ďalšiu techniku i zásoby 
so li a posypového materiálu.

Zimná údržba ciest a chodníkov
v Bratislave-Starom Meste

Dispečing zimnej služby:

52495698, 0903617176

Správcom miestnych komunikácií III. a IV. triedy 
na území Bratislavy-Starého Mesta sa stala 
po zrušení svojej rozpočtovej organizácie 
VEPOS mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Jej 
povinnosťou je zabezpečiť zjazdnosť vozoviek 
v zimnom období. Túto povinnosť mestská časť 
zabezpečuje prostredníctvom dodávateľskej 
organizácie VEPOS Bratislava, s. r. o.

Povinnosť zabezpečiť schodnosť chodníkov 
priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú 
v zastavanom území a hraničia s miestnou 
komunikáciou, majú vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia priľahlej nehnuteľnosti. Vyplýva to 
z § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Mestská časť (MČ) Brati
slavaStaré Mesto povinnos
ti s prihliadnutím na miest
ne pomery upravila všeobec
ne zá väz ným nariadením 
(VZN) č. 2/1998 v znení VZN 
č. 1/2002 o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území MČ Brati
slavaStaré Mesto. V § 5 tohto 
VZN ustanovila zodpovednosť 
za čistenie chodníkov, inter
val ich čistenia, čas, do ktoré
ho je povinnosť chodník očistiť. 
V § 6 upravila i čistenie chod
níkov v zimnom období.

Pri zabezpečovaní zim
nej služby v minulom ro
ku sa osvedčila spolupráca 
so správcovskými or ga ni zá cia
mi, ktoré v mestskej časti vy
konávajú správu nehnuteľ nos
tí. Tie po upozornení zod po
ved ný mi za mest nan ca mi za
bez pe čo vali odstráne nie zis te
ných ne dos tat kov v schod nos ti 
chod níkov, prí pad ne verej
ných priestran stiev. Oddelenie 
správnych čin nos tí požiadalo 
všetky dotknuté správcovské 
organizácie, aby poskytli zo
znam kon takt ných osôb s te
lefonickým kon tak tom, ktorým 
bude možné nahlasovať ziste
né ne dos tat ky.

Na miestnom úrade MČ Bra
tislavaStaré Mesto od 15. no
vem bra 2009 do 31. marca 
2010 je na refe rá te kontro
ly verejné ho poriad ku zriade
ný dis pe čing, kam môžu obča
nia nahlaso vať neo čis te
né chod níky od snehu a ľa
du na tel. č. 52920007 (aj fax), 
59246363 a 59246370 v úrad
ných hodinách, t. j. v pondelok 
a v stredu od 8.00 do 17.00 h, 
v utorok a vo štvrtok od 8.00 
do 14.00 h a v piatok od 7.30 
do 14.00 h. V ostatnom čase 
mô žu občania svoje zistenia 
na hla sovať na telefónny odka
zo vač č. 59246268.

Za operatívne riešenie na
hlá se ných zistení je zod po ved
ná JUDr. Soňa Kardelis, vedú
ca referátu kontroly verejné
ho poriadku, č. tel. 52920007, 
59246363, a v jednotlivých ra
jónoch MČ Bra tis la vaStaré 
Mesto asistenti ve rej ného po
riadku.

Na schodnosť chodníkov 
pri ľah lých k nehnuteľnostiam, 
kto ré sú v správe hlavného 

mes ta SR Bratislavy a verejné 
pries transtvá, ktoré sú v jeho 
sprá ve, bude dispečing re fe rá
tu kontroly verejného po riad ku 
upozorňovať službu na odde
le ní cestného hospo dár stva 
ma gistrátu hlavného mesta, 
č. tel. 59356786, 59356761 
a 0902985887.

Na neschodnosť chodníkov 
priľahlých k nehnuteľnostiam, 
ktoré sú v správe MČ Bra tis
la vaStaré Mesto, ako i verej
né priestranstvá, ktoré sú 
v jej správe, bude upozorňo
vať dispečing MČ Bratislava
Staré Mesto, č. tel. 52495698 
a 0903617176.

Schodnosť chodníkov 
pri ľah lých k nehnuteľnos
tiam, v kto rých sú umiestne
né mater ské školy, bude za
bez pečovať zmluvný part
ner. Jeho kontrolou je povere
ný Miroslav Németh, č. tel. 
59246276.

V prípade zistenia neschod
nos  ti chodníka alebo verej
ného priestranstva tým, že je 
na ňom ľad, prípadne nie je 
očis tený od snehu, sa možno 
pria mo telefonicky kontakto
vať s príslušným asistentom 
ve rej ného poriadku, ktorý má 
na sta rosti rajón, kde sa ten
to chodník alebo verejné pries
tran stvo nachádza. Zoznam 
ulíc, ktoré kontrolujú jednotliví 
asis tenti verejného poriadku, 
mož no zistiť na webovej strán
ke MČ BratislavaStaré Mes to 
www.staremesto.sk.

Za schodnosť chodní
kov pri ľah lých k nehnuteľnos
tiam, v kto rých sú umiestne
né zá klad né a materské školy 
s právnou subjektivitou, je zod
po vedný ich riaditeľ.

Ak napriek ústnym alebo pí
somným upozor ne niam nedôj
de k očisteniu chod níka alebo 
ve rejného pries transtva, MČ 
v správnom ale bo v pries tup
ko vom konaní postihne vlastní
ka, správcu ale bo nájomcu, 
prí pad ne pí som ne poverenú 
fy zic kú alebo právnickú osobu, 
po kutou v zmysle § 28 ods. 2 
písm. b) zá ko na 377/1990 Zb. 
o hlav nom meste SR Bratisla
ve v znení neskorších predpi
sov a v zmysle § 48 zákona  
372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov.

Č. obv. Územný obvod Asistent verejného poriadku Telefón

1 Historické jadro Ing. Zuzana Záhradníková 0902914083

2 Bôrik Vladimír Šimkovič 0902914085

3 Partizánska ul. Jaroslav Turinič 0903725012

4 Drotárska cesta Peter Schwartz 0911788522

5 Patrónka Dušan Barát 0902914084

6 Slavín Milan Kulich 0902914082

7 Žilinská ul. Vladimír Studený 0911432463

8 Obchodná ul. Pavol Pánik 0903725019

9 Dunajská ul. Juliana Hubáčková 0903455025
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Fraňa Kráľa  Podtatranského

Fraňa Kráľa  Vlčkova

Fraňa Kráľa  Puškinova

Sokolská

Podhorského  Banícka

Čapkova

Pražská  Za sokolovňou

Mišíkova  Urbánkova

Urbánkova  Boženy Němcovej

Urbánkova  Havlíčkova

Havranie

Vlčkova  Mišíkova

Vlčkova  A. Plávku

Vlčkova  Kuzmányho

Lermontovova  Vlčkova

Kuzmányho  Vlčkova

Somolického  Maróthyho

Gorazdova  Socháňova  Langsfeldova

Gorazdova  Tablicova

Jánošíkova  Langsfeldova

Brnianska

Hlboká cesta  Schillerova

Hlboká cesta  Urbánkova

Hlboká cesta  Kalvária

Panská  Dóm sv. Martina

Gondova  parkovisko

Mikulášska  kostol sv. Mikuláša

Židovská   Beblavého

Svoradova  Zámocká  Pálfyho schody

Svoradova  Zámocká 

Svoradova  Zámocká  Soferove schody

Svoradova  Zochova

Podjavorinskej   Svoradova

Šulekova  k domu č. 24, 30, 36, 48, 50

Šulekova  k záhradám

Zrínskeho  Bradlianska

Bradlianska  Červeňova

Červeňova  Lichardova

Partizánska  Bartoňova

Bartoňova  Mudroňova

Čelakovského   Nad Mudroňovou (Inovecká)

Mudroňova  Haydnova

Novosvetská  Na Štyridsiatku 

Lichardova  Fándlyho

Mudroňova  Ríznerova

Strmá cesta  Nábrežie arm. gen. L. Svobodu

Strmá cesta  Žižkova

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  Kráľovské údolie

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  Pod  vinicami

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu  Nad lomom

Lipová  Révová
Horský park  Majakovského

Zimná údržba schodov 
v správe mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto

Možno netušia, že sa tým 
dopustili porušenia vše
obecne záväzného naria
denia o dodržiavaní čistoty 
a poriadku na území mest
skej časti BratislavaStaré 
Mesto, za či im hrozí poku
ta. Keby ich pri tejto činnosti 
chytil mestský policajt alebo 
asistent verejného poriadku, 
určite by ju aj zaplatili.

A keby neporiadnika mo
bilom nafotil sused a dôkaz 
poslal na miestny úrad, tiež 
by to malo význam. Bol by 
to krok k nastoleniu poriad
ku v lokalite, kde žije.

Na vyhodenie nepotreb
ných vecí z domácnosti slú
žia bez platne zberné dvo
ry spo loč nosti OLO  Odvoz 
a likvi dá cia odpadu na Ivan
skej ces te a na Bazovej uli
ci. Ak ich ignorujú obyvate
lia, určite by k nim mali mať 
iný vzťah správ covia domov.

V Petržalke tento prob
lém nie ktorí z nich vyrieši
li tak, že od svojich klientov 
 domác nos tí  inkasujú me
sačne 1,50 EUR (45,20 Sk), 
za čo raz týždenne vy
vezú všetko, čo ľudia zložia 
ku kontajnerovým stojiskám. 

Prečo by to isté nemoh
li uro biť správcovia domov v 
Starom Meste? Vari sú horší 
ako petržalskí?

S neporiadkom by si mali 
poradiť správcovia
Môj dom, môj hrad. Aj tak by sa dalo stručne charakterizovať správanie 
niektorých obyvateľov obytných domov v okolí ulíc Mýtna, Povraznícka 
a Záhrebská. Čo ostalo pred ich hradom – na ulici či vo dvoroch, ich nezaujíma. 
V predvianočnom období vynovili svoje príbytky a nepotrebné veci vyhodili 
ku kontajnerom. 

Špina pri kasíne v Redute
Za umiestnenie zelene v kvetináčoch o roz

mere 50 cm krát 50 cm pri vchodoch do kaviarní, 
reštaurácií, pubov a podobných zariadení sa na 
území BratislavyStarého Mesta neplatí miestna 
daň za zaujatie verejného priestranstva.

Keď o jej odpustení miestni poslanci rozho
dovali, mali na pamäti predovšetkým skrášlenie 
tých vonkajších priestorov v bratislavskej pešej 
zóne, kde je prirodzenej zelene nedostatok. To
muto zámeru však určite nezodpovedá odpu
dzujúca úprava pri vchode do kasína v budove 
Reduty na Mostovej ulici.

Sneh, parkovanie,
povinnosti

Kto má odhŕňať sneh z par
kovacích boxov na uliciach?. 
Podľa referátu cest né ho 
správneho orgánu miest neho 
úradu BratislavaSta ré Mesto 
treba vedieť, od ko ho je par
kovacie miesto pre najaté. „Ak 
od BPS Park, tak musí sneh 
upratať BPS,“ po vedal vedú
ci referátu Vla di mír Glasa. Ak 
je box pre na ja tý od mestskej 
časti, na prí klad v uličkách 
III. a IV. triedy v oblasti Pali
sád, sneh si má vodič odhrnúť 
sám. Tak je to v zmluve, ktorú 
uzatvoril s mestskou časťou. 
Sneh z boxov a chodníkov ne
slo bod no hádzať na vozovku.
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Už niekoľko rokov 
miestny úrad Bratislava-
Staré Mesto eviduje 
okolo 2 000 psov. 
V roku 2009 ich bolo 
zapísaných presne 
1 972 - vrátane tých, 
ktorých majitelia sú 
oslobodení od miestnej 
dane. Tú treba zaplatiť 
bez vyrubenia vždy 
do 31. januára.

Pripomeňme, že každý 
pes, ktorý je nepretržite viac 
ako 90 dní na území SR, mu
sí byť zapísaný v evidencii 
psov. Chovateľ je pritom po
vinný prihlásiť psa tam, kde 
sa prevažne v danom roku to
to zviera zdržiava. Prax zau
žívaná v niektorých bratislav
ských mestských častiach – 
že je pes prihlásený tam, kde 
má „jeho pán“ víkendovú cha
lupu, pretože tam platí nižšiu 
daň – je nesprávna. Aj to je 
dôvod, prečo sa po Bratisla
ve prechádza podstatne viac 
psov, než ich evidujú úrady 17 
mestských častí.

Už v prvých dňoch po No
vom roku na dvere Daniely 
Absolonovej, ktorá na miest
nom úrade vedie „psíčkarsku 
agendu“, klopú desiatky cho
vateľov. Sú medzi nimi skal
ní psíčkari, ale aj noví. „Prvú 
skupinu zaujíma, či sa zme
nila výška dane za psa a či 
pre nich samospráva v tom
to roku chystá nejakú novin
ku. Okrem toho prídu nahlá
siť zmenu  ak sa sťahujú ale
bo ak psík v priebehu pred
chádzajúcich mesiacov uhy
nul, pýtajú sa, čo robiť, keď 
stratili známku. Ďalší donesú 
preukaz ZŤP (zdravotne ťaž
ko postihnutý), doklad o tom, 
že ich psík absolvoval skúš
ky, ale aj o tom, že sa stali dô
chodcami – tí všetci majú prá
vo požiadať o zníženie miest
nej dane za držanie psa,“ cha
rakterizovala svojich návštev
níkov D. Absolonová.

Staromešťania, ktorí sa 
po dôkladnom zvážení sta
li majiteľmi psíkov len nedáv
no, chcú vedieť, kde, odke
dy a ako sa platí daň, či ma
jú nárok na zľavu, kde sa dá 
ísť na cvičisko, kde má Sta
ré Mesto zriadené oficiálne 
psie výbehy a kde všade sú 
umiestnené koše s vrecúška
mi na psie výlučky. „Sú to ta
ké milé rozhovory, v rámci kto
rých prídu na pretras aj skúse
nosti s veterinármi, kastrácia, 
potrava, čipovanie psov a ve
ľa iného,“ zhrnula.

Podmienky držania psov 
na území MČ BratislavaSta
ré Mesto upravuje všeobec
ne záväzné nariadenie (VZN) 
č. 1/2003. Jeho skrátenú ver
ziu predstavuje brožúrka Psy 
v Starom Meste, ktorá je voľ
ne k dispozícii na Pracovis
ku prvého kontaktu miestneho 

úradu na Vajanského nábre
ží 3. Chovatelia v nej nájdu aj 
informácie o postupe pri zis
tenom týraní psov, ich strate, 
krádeži či nájdení, pohryznutí, 
obťažovaní, úhyne a pod.

Výšku miestnej dane 
za chov psa upravovalo miest
ne zastupiteľstvo postup
ne VZN č. 12/2008, 11/2007 
a 7/2005 (zľavy daní). 

Texty VZN MČ sú zverej
nené na internetovej stránke 
www.staremesto.sk.

Kto je oslobodený 
od platenia dane:

• počas jedného roka nepla
tí miestnu daň ten, kto psa na
dobudol z útulku zvierat (treba 
o tom predložiť doklad)

• vlastník alebo držiteľ psa 
je ťažko zdravotne postihnutý

• ak dôchodca, ktorého je
diným príjmom je invalidný 
či starobný dôchodok, nežije 
v spoločnej domácnosti s inou 
zárobkovo činnou osobou, pri
čom má len jedného psa

• vlastník psa  záchranára 
využívaného pri záchranných, 
lokalizačných a likvidačných 
prácach pri plnení úloh civil
nej ochrany v zmysle zákona 
č. 42/1994 o civilnej ochrane 
obyvateľstva

Aj ten, kto je od dane oslo
bodený, je však povinný zae
vidovať psa na miestnom úra
de.

Výbehy pre psy sú na Zá
hrebskej ul., Chorvátskej – 
Justičnej, hornej časti Námes
tia slobody, v priestore medzi 
Mýtnou a Šancovou a na Me
denej ulici. Všetky sú označe
né tabuľou Voľný pohyb psov 
povolený, nechýbajú na nich 
ko še s vrecúškami na psie ex
kre menty. Povinnosťou oso by, 
kto rá psa sprevádza, je upra
tať po psíkovi. 

Pokiaľ sa pes vyšpiní 
na inom verejnom priestrans
tve, povinnosťou jeho držiteľa 
či sprievodcu je mať pri sebe 
vhodnú pomôcku (papierové 
či mikroténové vrecko, obrú
sok, noviny, lopatku...) a takis
to výkaly odpratať. Môže ich 
hodiť do nádoby na komunál
ny odpad, odpadkového koša 
na ulici, prípadne špeciálneho 
koša na psie exkrementy.

Harmonogram čistenia ulíc
HISTORICKÉ 
JADRO
2x denne 
Baštová 
Biela 
Farská 
Františkánska 
Gorkého + chodník
Hviezdoslavovo nám. Stred
Kapitulská 
Klariská
Komenského nám.
Laurinská
Michalská
Na vŕšku
Nedbalova
Panská
Poštová
Prepoštská
Rudnayovo nám.
Rybárska brána
Rybné nám.
Sedlárska
Strakova
Ventúrska
Zámočnícka
Zelená

1. KOMUNIKÁCIE 
ŠIRŠIE CENTRUM

3x týždenne

pondelok,
streda,
piatok
Alžbetínska
Bezručova
Dobrovičova
Drevená
Gajova
Grösslingová
Heydukova
Hollého
Jedlíkova
Kolárska
Mariánska
Sasinkova
Treskoňova
Vysoká

2. KOMUNIKÁCIE 
ŠIRŠIE CENTRUM 

pondelok
Beblavého
Fajnorovo nábrežie
Gondova
Lodná
Mikulášska
Múzejná
Paulínyho
Pilárikova
Prešernova
Riečna
Riegeleho
Svoradova
Šafarikovo nám.
Škarniclova
Vajanského nábr.
Židovská

utorok
Dobrovičova
Fajnorovo nábr.
Gondova
Konventná
Kozia
Kúpeľná
Lodná
Lýcejná
Medená
Múzejná + chodník
Palackého
Panenská
Paulínyho
Podjavorinskej
Prešernova
Riečna

Riegeleho
Štetinova
Talerova
Tobrucká
Veterná
Zochova

streda
Beblavého
Drevená
Jozefská
Kolárovo nám.
Konventná
Kozia
Lýcejná
Mikulášska
Panenská
Pilárikova
Podjavorinskej
Svoradova
Škarniclova
Štetinova
Veterná
Vysoká
Zochova
Židovská

štvrtok
Beblavého
Dobrovičova
Fajnorovo nábr.
Gondova
Kúpeľná
Medená
Mikulášska
Múzejná
Múzejná + chodník
Palackého
Pilárikova
Prešernova
Svoradova
Šafarikovo nám.
Škarniclova
Talerova
Tobrucká
Vajanského nábr.
Židovská

piatok
Dobrovičova
Konventná
Kozia
Kúpeľná
Lodná
Lýcejná
Medená
Múzejná
Múzejná + chodník
Palackého
Panenská
Paulínyho
Podjavorinskej
Riečna
Riegeleho
Šafarikovo nám. 
Štetinova
Talerova
Tobrucká
Vajanského nábr. 
Veterná
Zochova 

OSTATNÉ 
KOMUNIKÁCIE 

párny
pondelok
Andreja Plávku
Banícka
Donovalova
Fraňa Kráľa + 3x schody
Godrova
Jakubovo nám.
Klemensova
Kuzmányho
Lermontova
Lomonosovova
Maróthyho + schody
Moyzesova
Na brezinách
Okánikova
Podhorského
Porubského
Schillerova
Sokolská
Somolického
Za sokolovňou + schody

nepárny
pondelok
Boženy Němcovej
Čapkova
Dohnalova
Flöglova
Galandova
Gunduličova
Havrania
Lazaretská
M. Bella
Malinová
Podtatranského
Puškinova
Sienkewiczova
Sládkovičova
Tolstého
Továrenská
Urbánkova + schody
Vlčkova + 3x schody
Vratňanská 

párny
utorok
Bradlianska
Bukureštská
Čajakovského
Čelakovského
Dankovského
Fialkové údolie
Hlavatého
Hradné údolie
Inovecká
J. Kronera
Jelenia + chodník
Krakovská
Krátka
Kýčerského
Leškova
Murgašova
Slepá
Smetanova
Staroturský chodník
Strelecká
Strmá cesta
Tvarožkova
Zrínskeho
Železničiarska

nepárny
utorok
Beskydská
Broskyňová
Čajakova
Červeňova
Dobšinského
Fándlyho
Holekova
Holubyho
Hummelova
Javorinská
Koreničova
Krmanova
Ľadová
Mošovského
Myjavská
Palárikova
Partizánska
Šulekova  úsek mimo MHD
Vansovej schody
Žabotova
Žiarska

párna
streda
Čmelovec
Hrebendova
Jurovského
Lubinská
Malý trh
Moskovská
Poľná
Pri Hradnej studni
Radvanská
Slávičie údolie
Strážnická
Svetlá
Tichá
Údolná
V záhradách
Vetvová
Vrchná

nepárna
streda
Buková

Dvořákovo nábr.
Chorvátska
Justičná
Kráľovské údolie
Lipová
Lužická
Malá
Na kopci
Nad lomom
Pod vinicami
Révová
Šoltésovej
Žižkova

párny
štvrtok
Anenská
Belopotockého
Benediktiho
Björsonova
Břeclavská
Gorazdova
Jánošíkova
Krčméryho
Krivá
Langsfeldova
Laučekova
Lehotskeho
Lesná
Na Kalvárii
Nekrasovova
Novosvetská
Ostravská
Pod Kalváriou
Povraznícka
Schilerova
Socháňova
Škovránčia
Tabaková
Tablicova
Tajovského
Záhrebská

nepárny
štvrtok
Bernolákova
Blumentálska
Bohúňova
Brnianska súbežná
Čerešňová
Dubová
Fazuľová
Jaseňová
Javorová
Kmeťovo nám.
Kubániho
Májkova
Poľská
Senická
Slovanská
Šípková
Školská
Topoľová
Úprkova
Wilsonova
Západný rad

párny
piatok
Bartókova
Dobrovského
Ferienčíkova
Hriňovská
Korabinského
Martinengova
Mozartova
Prvosienková
Sklenárska
Srnčia
Súbežná
Šafránová
Živnostenská
nepárny
piatok
Cukrová
Dolná
Francisciho
Francúzskych partizánov
Haydnova
Janáčkova
Majakovského
Na Baránku
Na Hrebienku
Na stráni
Na štyridsiatku
Novosvetská
Pažického
Rubinsteinova

Daň za psa treba uhradiť 
do konca januára

Sadzby ročnej dane za psa v Bratislave-Starom Meste

EUR Sk

ak je jeho vlastníkom alebo držiteľom fyzická osoba 40 1 205

ak má pes minimálne výcvik základnej poslušnosti (treba predložiť doklad) a jeho 
vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba 20 603

ak je jeho vlastníkom alebo držiteľom osoba, ktorej jediným príjmom je starobný 
alebo invalidný dôchodok, pričom nežije v domácnosti s inou zárobkovo činnou 
osobou

8 241

ak je vlastníkom psa právnická osoba 400 12 050
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Na území Bratislavy-
Starého Mesta 
pôsobí Okresná 
organizácia Jednoty 
dôchodcov Slovenska 
(OO JDS) so sídlom 
na Radlinského ul. 51. 
Združuje 6 základných 
organizácií.

Podľa hospodárky organi
zácie Terézie Kotrecovej je 
v nich zaevidovaných vyše 
610 platiacich členov.

V sídle OO JDS je mesačne 

dvakrát poskytovaná bezplat
ná právna pomoc a bezplatné 
zdravotné poradenstvo. Čle
novia okrem toho môžu vy
užívať rôzne zľavnené služby, 
ktorých zoznam majú k dispo
zícii v interných brožúrach.

Pozitívne sú ohlasy naj
mä na podujatia, ktoré OO 
JDS organizuje ku Dňu ma
tiek a v Mesiaci úcty k star
ším. Deň matiek sa robieva 
pod záštitou starostu mest
skej časti Staré Mesto. Pat

rí k nemu aj súťaž Stará ma
ma Starého Mesta. Októbro
vé dni úcty k starším sa za
meriavajú na hodnotenie ži
vota seniorov v tejto mestskej 
času, pričom vyvrcholia sláv
nostnou schôdzou. Na nej sa 
odovzdávajú vyznamenania 
členom, ktorí dlhé roky obo
hacujú činnosť organizácií. 
Oceňujú sa aj jubilanti, ktorí 
sa dožívajú významného ži
votného jubilea.

Medzi najobľúbenejšie ak

tivity OO JDS patria nespor
ne zájazdy na pamätné mies
ta na Slovensku či v sused
ných štátoch, ale aj na ter
málne kúpaliská, ďalej krížov
kárske súťaže, kurzy cudzích 
jazykov, práca s počítačmi, 
krúžky ručných prác, pravidel
né vychádzky do prírody, cvi
čenie pre zdravie, plávanie. 
Zaujímavé sú aj návštevy kul
túrnych podujatí, výstav, mú
zeí, ako aj besedy so známy
mi osobnosťami spoločenské

ho života, burzy vecí a burzy 
kníh.

So staromestským miest
nym úradom rieši sociálnu 
starostlivosť, stravovanie, do
voz stravy nevládnym, opat
rovateľské služby, umiestňo
vanie do sociálnych zariade
ní a pod.

Organizácia navštevuje 
svojich dlhodobo chorých ale
bo už nevychádzajúcich čle
nov, stará sa o to, aby okrem 
sociálnej pomoci mali aj kon
takt so spoločnosťou a starý
mi priateľmi. Často supluje za
neprázdnených členov rodiny.

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.

Seniori majú záujem najmä o obedy 
a opatrovateľskú službu

V priestoroch mestskej 
časti na Radlinského, Ka ra
dži čovej, Záhrebskej a Gaš
ta no vej ulici sú zriadené klu
by dôchodcov, ďalší by mal 
pribudnúť na Javorinskej uli
ci. Využíva ich aj viacero zá
ujmových se nior ských sku
pín (učitelia, redaktori, zdra
votne hendikepovaní a pod.). 
Svoj program si pri pra vujú 
podľa vlastných pred stáv, 
vedno si tu pripomí najú aj 
Me siac úcty k starším, život
né jubileá či organizujú via
noč né posedenia.

Staromestská samosprá
va mesačne pre seniorov or
ganizuje koncerty v Zichy
ho paláci na Ventúrskej uli
ci a v Zrkadlovej sále Prima
ciálneho paláca v spoluprá
ci s Asociáciou náročného 
diváka. K tradičným poduja
tiam okrem toho patria súťaž 
o získanie titulu Stará mama 
Starého Mesta, letné stret
nutia v prírode (Železná stu
dienka, Horský park), plavba 
loďou po Dunaji do Devína, 
stretnutie so seniormi spria
teleného pražského Starého 
Mesta, raz ročne výmenný 
zájazd do Prahy, vianočné 
posedenie starostu s osa
melými staromestskými se
niormi, Kytička vďaky  me
sačné stretnutie jubilantov 
a iné.

Viacero akcií pripravu
je pre seniorov Staromest
ská knižnica. Z posledných 
hodno spomenúť bezplat
ný počítačový kurz, či vý
stavu v priestoroch knižni
ce na Panenskej, kde svoje 
práce už tradične vystavujú 
obyvatelia Seniorcentra (bý
valého staromestského do
mova dôchodcov) z Podja
vorinskej ul. Vlani sa k nim 
ne tra dične pridali klienti 

z blíz keho domova se niorov 
Ohel David.

Cieľom staromestskej sa
mosprávy je „nevytŕhať staré 
stromy z koreňov“, t. j. umož
niť seniorom pobyt doma čo 
najdlhšie. Preto im podáva 
pomocnú ruku. Najčastejšie 
po nej Staromešťania siaha
jú v súvislosti so zabezpe
čením teplých obedov. A to 
aj takí, ktorí si ich doma po
čas všedných dní z rôznych 
dôvodov doma sami neprip
ravujú, hoci im to zdravot
ný stav umožňuje (t. j., že im 
nebola priznaná sociálna od
kázanosť). Zástupcom mest
skej časti sa podarilo do
hodnúť s rôznymi inštitúcia
mi možnosť stravovania se
niorov v šiestich jedálňach 
(napr. Univerzity Komenské
ho na Šafárikovom nám., Mi
nisterstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny na Špitálskej 
ul., Základnej školy na Du
bovej ulici). Stravníkom mes
tská časť zo svojho rozpočtu 
na každý obed prispieva su
mou 50 centov (cca 15 Sk) 
alebo 1 EUR (30 Sk) v zá
vislosti od výšky dôchodku. 
Ide o nadštandardnú služ
bu, ktorú v súčasnosti vy
užíva asi 100 občanov. Ok
rem toho mestská časť roz
váža obedy domov osobám 
v rámci opatrovateľskej služ
by, pričom ide približne do
vedna o 80 stravníkov.

Druhá najčastejšia požia
davka seniorov, ktorým už 
zlyhávajú vlastné sily, sa tý
ka opatrovateľskej služ
by. Ako sa zdôrazňuje v so
ciálnom programe mestskej 
časti, snahou samosprá
vy je ponechať starkých do
ma  v prostredí, kde preži
li značnú časť svojho živo
ta (až keď sú absolútne od

kázaní na pomoc cudzích 
osôb, hľadajú sa možnos
ti umiestniť ich do sociál
nych zariadení). Práve v tom 
im pomáhajú opatrovateľky 
 zamestnankyne mestskej 
časti. Podľa stupňa odkáza
nosti stanoveného lekárom 
poskytujú klientom  se nio
rom služby podľa ich požia
daviek (nákupy, prinesenie či 
uvarenie obeda, upratovanie 
domácnosti, podania liekov, 
sprievod k lekárovi, umytie, 
okúpanie...). Jednotlivé úko
ny si prijímatelia platia, ale
bo hradia iba čiastočne, prí
padne im môžu byť posky
tované bezplatne – závisí to 
od stupňa odkázanosti do
tyčnej osoby.

Mestská časť poskytuje 
prostredníctvom Seniorcen
tra svoje služby v zariadení 
na Záhrebskej ul. tým obča
nom, ktorí vyžadujú len čias
točnú starostlivosť. Ráno ich 
sem dopravia ich deti a po
po ludní si po nich prídu.

Ďalšími zariadeniami sa
mosprávy sú tri domovy 
opatrovateľskej služby s do
časným umiestnením se nio
rov na Maróthyho 4, Paulí
nyho 6 a Vajanského nábre
ží 17/D a Seniorcentrum (t. j. 
bývalý domov dôchodcov) 
na Podjavorinskej 6 s celo
ročnou prevádzkou.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má 
41-tisíc obyvateľov, z nich takmer tretina je 
v poproduktívnom veku. Je preto logické, že 
samospráva sústredí značnú pozornosť práve 
na túto veľkú skupinu ľudí.

Aj v tomto roku 
bude staromestská 
samospráva pokračovať 
v podporovaní 
projektov, ktoré sa 
zamerajú na všeobecne 
prospešné služby, 
všeobecne prospešné 
alebo verejnoprospešné 
účely, na podporu 
podnikania 
a zamestnanosti 
na území Starého 
Mesta.

V rozpočte na t. r. je na:
sociálnu oblasť   14 000 EUR
kultúru  3 000 EUR
školstvo a šport  3 000 EUR
životné prostredie  3 000 EUR

O dotáciu môžu požiadať 
právnické osoby (napríklad 
spoločenstvá vlastníkov by
tov, správcovia domov, na
dácie, občianske združe
nia, neziskové organizácie), 
ktorých zakladateľom nie je 
mestská časť, a fyzické oso
by  podnikatelia, ktoré ma
jú sídlo alebo trvalý pobyt 
na území Bratislavy, alebo 
ktoré pôsobia a vykonáva
jú činnosť na území Bratisla
vy, alebo poskytujú služby 
v prospech obyvateľov mest
skej časti. 

Projekty by sa mali zame
rať najmä na:

a) poskytovanie sociálnej 
pomoci a humanitárnej sta
rostlivosti,

b) ochranu ľudských práv 
a základných slobôd,

c) ochranu zdravia obyva
teľstva,

d) vzdelávanie, výchovu 
a rozvoj telesnej kultúry,

e) tvorbu, rozvoj, ochra
nu, obnovu a prezentáciu du
chovných a kultúrnych hod
nôt,

f) ochranu a tvorbu život
ného prostredia, zachovanie 
prírodných hodnôt.

Dotácie nie je možné po
skytnúť politickým stranám 
a hnutiam.

Podrobné informácie vrá
tane postupu pri podávaní 
žiadosti sú zakotvené vo vše
obecne záväznom nariadení 
(VZN) č. 2/2009 o poskyto
vaní dotácií z rozpočtu mest
skej časti BratislavaStaré 
Mesto, ktoré je zverejnené 
na internetovej stránke mest
skej časti www.staremesto.
sk. Tlačivo, prostredníctvom 
ktorého musí záujemca po
žiadať o dotáciu, poskytnú aj 
v podateľni miestneho úradu 
na pracovisku prvého kon
taktu, Vajanského nábrežie 3 
v Bratislave.

Žiadosti posúdia posla
necké komisie (kultúry, ži
votného prostredia, vzdelá
vania, mládeže a športu, so
ciálna, zdravotná a rodiny) 
a následne rozhodnú o výš
ke peňažnej podpory. Na do
táciu nie je právny nárok.

Staré Mesto podporí dotáciami 
verejnoprospešné projekty

Letné 
záhrady
Prevádzkovatelia 
letných terás na korze, 
v pešej zóne a ďalších 
lokalitách Starého Mesta 
môžu požiadať mestskú 
časť o súhlas so 
zriadením exteriérového 
sedenia pred kaviarňou, 
reštauráciou či pubom 
v sezóne 2010.

Žiadosť na predpísa
nom tlačive treba priniesť 
na Pracovisko prvého kon

taktu na Vajanského náb
reží 3. Pri podaní žiados
ti treba uhradiť správny po
riadok  za letnú záhradu 
v pešej zóne 497,50 EUR 
(takmer 15 000 Sk), mi
mo nej 199 EUR (necelých 
6 000 Sk).

Priniesť treba aj tohtoroč
ný súhlas (originál) vlastníka 
nehnuteľnosti, v ktorej sa pre
vádzka nachádza. Kópiu žia
dosti treba iba v tom prípade, 
ak chce žiadateľ potvrdiť prí
jem podania.

 Viac informácií vrátane tla
čív, ktoré si možno stiahnuť, 
je na www.staremesto.sk.

Dôstojná staroba s Jednotou dôchodcov Slovenska

Zastupiteľstvo 
9. februára

Prvé tohtoročné rokova
nie zastupiteľstva MČ Brati
slavaStaré Mesto sa usku
toční 9. februára. Poslanci 
sa budú venovať stavu bez
pečnosti a verejného poriad
ku v MČ v roku 2009, správe 
hlavnej kontrolórky MČ, návr
hom na predaj nehnuteľnos
tí, sociálnej politike MČ za rok 
2009.

Termíny ďalších riadnych 
rokovaní zastupiteľstva v ro
ku 2010: 20. apríla, 8. júna, 
14. septembra, 26. októbra.
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Staromestská kultúra vo februári 2010
Divadlo a.ha.
Centrum divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školská 14
www.divadloaha.sk,
email: divadloaha@divadloaha.sk
tel.: 52496822

1. 2., 19.00 h
Per Olov Enquist:
NOC LESBIČIEK
(...freudovská komédia...)
Nevhodné pre mládež do 18. rokov!

2. 2., 19.00 h
György Spiró:
MYDLOVÁ OPERA
(...činohra zo súčasnosti 
o súčasnosti...)

6. 2., 19.00 h - premiéra
Juraj Bielik, Anton Korenči:
PIAF
(poetická monodráma o živote 
slávnej šansoniérky)

8. 2., 19.00 h
Samuel Beckett:
2x BECKETT
(dve jednoaktovky legendárneho 
dramatika)

9. 2., 19.00 h
ÉricEmmanuel Schmitt:
EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
(...alebo ako to bolo...)

12. 2., 19.00 h
Bábkové divadlo na rázcestí
(Banská Bystrica)

SARKOFÁGY A BANKOMATY
(11 minihier 13. popredných 
súčasných slovenských autorov)

13. 2., 15.00 h
VY-POČÚVANIE
(Michal Tvarožek a vy vypočúvate 
známe osobnosti)
Hlavný hosť: Rudolf Schuster - 
bývalý prezident SR

15. 2., 19.00 h
Ferdinand Bruckner:
CHOROBA MLADOSTI
(Sex ‚n‘Drux ‚n‘ Existentialism)

16. 2., 19.00 h
Per Olov Enquist:
NOC LESBIČIEK

20. 2., 19.00 h
Ivan Bukovčan:
SLUČKA PRE DVOCH
ALEBO DOMÁCA ŠIBENICA
(smutnosmiešny príbeh zo 
súčasnosti)

22. 2., 19.00 h
A. N. Ostrovskij:
NEMÁ KOCÚR VEČNE HODY 
(hravá komédia)

23. 2., 19.00 h
Peter Scherhaufer:
UMY SI RÚČKY...
(mierne erotická, mierne smutná 
komédia)

27. 2., 19.00 h
R. W. Fassbinder:
...LEN KVAPKY
NA HORÚCE KAMENE...
(komédia s pseudotragickým koncom 
alebo erotické panoptikum)
Nevhodné pre mládež do 18. rokov!

Pre deti

7. 2., 15.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči:
MALÁ MORSKÁ VÍLA
(rozprávka pre deti od 4 rokov)

14. 2., 15.00 h
Ľubomír Feldek:
KOHÚTIK A SLIEPOČKA
(rozprávka aj pre najmenších)

21. 2., 15.00 h 
Juraj Bielik, Anton Korenči:
MALÁ MORSKÁ VÍLA

28. 2., 15.00 h
Anton Korenči, Martin Kaprálik:
JANKO A MARIENKA
ALEBO ČOKOLÁDOVÁ 
CHALÚPKA
(rodinná rozprávka 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

4. 2., 19.00 h 
Jiří Suchý:
ELEKTRICKÁ BOMBA

11. 2., 19.00 h
Jiří Suchý, Ivan Vyskočil:
FAUST, MARGARÉTA
SLÚŽKA A JA

18. 2., 19.00 h
Oscar Wilde:
CELKOM VÁŽNE

25. 2., 19.00 h
Jiří Voskovec a Jan Werich:
PARAF

Divadlo GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
email: gunagu@gunagu.sk
tel.: 54433335

2. 2., 19.30 h
Karol Vosátko:
MODELKY 2
(krása neni šetko)
(voľné pokračovanie kultovej hry zo 
sveta modelingu)

3. 2., 19.30 h
MODELKY 2

4. 2., 19.30 h
MODELKY 2

6. 2., 19.30 h
Viliam Klimáček:
DÍLERI

7. 2., 19.30 h
DÍLERI

8. 2., 19.30 h
Karol Vosátko:
SEX, MOBIL, ROCK‘N ROLL

10. 2., 19.30 h
SEX, MOBIL, ROCK‘N ROLL

11. 2., 19.30 h
SEX, MOBIL, ROCK‘N ROLL
12. 2., 19.30 h
Viliam Klimáček:
SOM HOT DOG
(true story of my facebook)

15. 2., 19.30 h
MODELKY 2

17. 2., 19.30 h
MODELKY 2

18. 2., 19.30 h
MODELKY 2

19. 2., 19.30 h
MODELKY 2

20. 2., 19.30 h
SOM HOT DOG

21. 2., 19.30 h
CELKOM INÝ BEAT
(revue s Mariánom Jaslovským, 
Benem a ich hosťami)

22. 2., 19.30 h
Viliam Klimáček:
GINSBERG V BRATISLAVE
(beat generation 1965)

23. 2., 19.30 h
DÍLERI

24. 2., 19.30 h
DÍLERI

28. 2., 19.30 h
SOM HOT DOG

Inscenácia nechce byť presným a detailným zachytením všetkých kon
krétností a okolností  života slávnej šansoniérky, nechce byť opisom  zá
znamom. Chce byť skôr zovšeobecnením údelu človeka s veľkým srdcom, 
ktorý dokázal príliš milovať a príliš nenávidieť. A nedokázal byť sám.

Hrá: Kristína Tóthová

Galérie, výstavy
Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9
Pondelok  sobota 12.  18. h

Igor Minárik
4. 2.  28 2. 2010

Galéria Cypriána Majerníka
Zichyho palác, Ventúrska 9
Utorok  sobota 14.  18. h

Paľo Čejka: Punk a láska
16. 1.  20. 2. 2010

Galéria F7
Františkánske námestie 7

Michal Czinege: „Deep in Grass“
13. 1.  11. 2. 2010

Mojimi... Tvojimi očami.
(Spolu uvidíme viac)
Výstava fotografií študentov VŠVU
a DSS Rosa
16. 2.  27. 2. 2010

Centrum divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školská 14
Richard Gažo: Kdesi za dúhou je 
stmievanie s poéziou
5. 2.  3. 3. 2010

Vernisáž 5. 2. o 18.00 h  spojená s 
literárnym pásmom, v ktorom hrajú 
Bibiana Ondrejková, Juraj Mravec, 
Richard Gažo.
Pondelok  piatok 9.  20. h

• víkendy a sviatky • pracovné dni


