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Pred pár dňami som mal 
česť stretnúť v kultúrnom cen
tre na Školskej ulici v rámci 
prog ra mu Vypočúvanie de
siat ky Sta ro mešťanov. Po
pri mo derátorovi kládli otáz
ky aj oni. Jedna z diváčok si 
za spomínala na obdobie, keď 
predsedovia národných vý
borov na pravidelných verej
ných zhromaždeniach hovorili 
o tom, čo dobré pre ľudí urobi
li. Vraj by čosi také bolo vhod
né aj dnes. Nenamietam.

Ja však na rozdiel od komu
nálnych funkcionárov spred 
roka 1990 nečakám na pred
volebné obdobie. Začal som 
zvolávať verejné zhromažde
nia už krátko po decembri 
2006, keď som sa stal staro
mestským starostom. Pozý
vam občanov na stretnutia, le
bo chcem poznať ich názory, 
napríklad na prestavbu Pred
staničného námestia, zacho
vanie trhoviska na Žilinskej 
ulici či vybudovanie sektbaru 
na Hviezdoslavovom námes
tí, v ktorom mali vzniknúť ve
rejné toalety na úrovni 21. sto
ročia. Pozorne načúvam dis
kutujúcim aj vtedy, keď hovo
ria o najpálčivejšej staromest
skej téme – parkovaní, a v tej 
súvislosti aj zjednosmerňova
ní ulíc. Vítam, keď ma vyzýva
jú na spoločné rokovania ob
čianske združenia Hrad – Sla
vín, Slávia zo Šancovej či no
vopečený Blumentál. Bol som, 
som a budem vďačný za kaž
dú otázku a každý názor. Ako 
napísal Antoine de SaintExu
péry, to najdôležitejšie si člo
vek nehovorí sám. To najdôle
žitejšie mu býva povedané.

Diváčku z centra na Škol
skej beriem za slovo. Sľubu
jem, že na sklonku tohto vo
lebného obdobia predstúpim 
pred obyvateľov Starého Mes
ta a urobím odpočet za štvor
ročné volebné obdobie. Po
viem, s čím sa samospráve 
podarilo pohnúť, čo nové uro
bila a zlepšila. Ale nezatajím 
ani to, čo nám nevyšlo, na čo 
nám nestačili sily a prečo.

Nejazdite po pamäti,
menia sa dopravné značky

Situácia sa bude meniť 
z hodiny na hodinu už od 8. 
h, preto by riadeniu mali ve
novať osobitnú pozornosť.

Nový dopravný režim 
začne v tomto území pla
tiť od polnoci. Počas prvých 
dvoch májových dní, ktoré 
pripadnú na víkend, si do
máci môžu vyskúšať zmene

né trasy a zvoliť tie najvhod
nejšie. Hliadkujúci policaj
ti nepozorných len dobromy
seľne napomenú, čo však už 
v pondelok 3. mája platiť ne
bude. Vodičom by sa mohla 
nevšímavosť nevyplatiť.

Ako sme už informovali, 
okrem zjednosmernenia asi 
20 ulíc, a to aj len čiastočne, 

sa v tomto území zníži ma
ximálna rýchlosť na 30 km/h. 
Bude tu platiť zákaz vjazdu 
nákladných áut okrem dop
ravnej obsluhy. Ide zväčša 
o cesty III. triedy s obsluž
nou funk ciou a možnosťou 
parkovania.

Autá, ktoré v súčasnos
ti na úzkych uliciach s úzky
mi chodníkmi parkujú v roz
pore so zákonom, budú 
môcť po zmene dopravné
ho značenia bez obáv stáť 
po oboch stranách jedno
smeriek.

 (Pokračovanie na str. 2)

V piatok 30. apríla začnú v lokalite ohraničenej 
ulicami Mudroňova, Stará Vinárska, Novosvetská, 
Lesná, Na Kalvárii, Pražská, Štefánikova a Palisády 
postupne odhaľovať v súčasnosti ešte prekryté 
nové dopravné značky. Vodiči by preto nemali 
jazdiť po pamäti.

6. mája začnú brigádnici 
roznášať do poštových 
schránok v mestskej 
časti Bratislava-Staré 
Mesto oznámenia 
o čase a mieste konania 
volieb do NR SR.

Do 17. mája by ich mali do
ručiť všetkým.

Podmienkou je, aby im ob
čania umožnili vojsť do do
mu a aby mali na schránkach 
svoje meno. V obálkach bude 
aj zoznam všetkých zaregis
trovaných kandidátov do par
lamentu. Voliči preto nebudú 
vo volebných miestnostiach 
odkázaní na čítanie siahodl
hých zoznamov. Pozorne si 
ich môžu preštudovať vopred 
doma a na volebný akt sa pri
praviť.

Ak voliči nedostanú obálku 
s oznámením o voľbách a zo
znamom kandidátov, majú 
možnosť obrátiť sa na námiet
kovú kanceláriu. Dozvedia sa 
dôvod nedoručenia. Môžu tu 
získať zoznam kandidujúcich, 
prípadne si overiť, či ich me
no figuruje v zozname staro
mestských voličov.

Od 13. mája začne námiet
ková kancelária na požiadanie 
vydávať voličské preukazy. Až 
do 10. júna si ich tu môžu vyz
dvihnúť tí Staromešťania, kto
rí v deň volieb, t. j. v sobotu 
12. júna, budú na území SR, 
nie však vo svojom trvalom 
bydlisku, pričom si chcú uplat
niť volebné právo. Po voličský 
preukaz si treba prísť s plat
ným občianskym preukazom.

Viac o voľbách na str. 4 a 5. 

Zoznam 
kandidátov 
dostanú voliči 
do schránok

Staromestské materské 
školy v marci dostali 
707 žiadostí o prijatie 
detí v školskom roku 
2010-2011.

Z toho bolo 569 zo Starého 
Mesta. Až vzájomné porovna
nie zoznamov ukázalo, že ide 
o „hausnumerá“.

Niektorí rodičia sa totiž po
istili, keď svoje dieťa prihlási
li do troch, piatich, ba aj sied
mich predškolských zariadení.

„Ukázalo sa, že reálny po
čet Staromeštiat, ktorých ro
dičia majú záujem umiest
niť v našich materských ško
lách od septembra 2010, je 
iba 401. Z nich sme prijali 310. 
Oznámenia pošlú riaditeľky 
škôl budúci týždeň,“ informo
val vedúci oddelenia školstva 

(Pokračovanie na str. 2)

Škôlky pošlú 
oznámenia 
o prijatí detí

V zime sa v centre solilo len dietne

Zastupiteľstvo súhlasilo 
s vytvorením novej letnej záh
rady pred zariadením spoloč
ného stravovania s obsluhou 

na Zelenej 3 a 5 (predtým tu 
bola biopredajňa). Na požia
danie hlavného mesta sa vrá
tilo k Územnému plánu zóny 

Dunajská, resp. bývalej ne
mocnici s poliklinikou na Bez
ručovej. Tentoraz sa však vy
jadrovalo už iba k podzem
ným garážam s 240 miestami 
pod Lomonosovovou ul. Po
slanci nesúhlasili s tým, aby 
bol do nich vybudovaný vjazd 
z ulice.

Diskusia sa rozvinula oko
lo dotácií z rozpočtu mest
skej časti. Väčšina poslancov 
sa napokon zhodla v názore, 
že ich nepridelia žiadateľom 
sídliacim mimo územia Staré
ho Mesta. Medzi nimi ani Do
movu pre každého zo Starej

(Pokračovanie na str. 2) 

Rokovanie miestneho zastupiteľstva Bratislavy-
Starého Mesta 20. apríla trvalo 10 hodín napriek 
tomu, že plánovaný program poslanci zredukovali 
z 50 na 42 bodov.
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(Dokončenie zo str. 1)
Kde im to situácia nedo

volí, zaparkujú len na jednej 
strane. Ľudia prechádzajú
ci pešo však už nebudú nú
tení zísť na vo
zovku, a tak sa 
vyhýbať autám 
na chodníkoch.

Po minulo
ročnej niekoľko
mesač nej ve
rej  nej dis ku
sii pro jekt zjed
no smernenia 
a Zó ny 30 
na je seň 
2009 schvá li
la opera tív na 
komisia do pra
vy ma gis trátu 
hlav ného mes
ta Bratislavy.

V mar
ci 2010 podpí
sala mest ská 
časť Bratisla
vaStaré Mes
to s považ sko 
bystrickou spo
ločnosťou Sa
tes zmluvu o je
ho realizácii.

Spoločnosť 
Sates do kon
ca ap ríla od
straňuje z tejto 
lokali ty 105 sta

rých a osadzuje 212 nových 
zvislých dopravných zna  čiek, 
inštaluje 113 nových stĺ pikov 
a montuje 140 kusov retroref
lexných gombíkov Kyklop.

Zoznam nových jednosmerných ulíc
Oblasť 1, 2

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

Bradlianska od Hlavatého po Zrínskeho
Galandova od Godrovej po Timravinu

Godrova od Palisád po Galandovu
a od Timravinej po Porubského

Zrínskeho od Bradlianskej po Šulekovu
Oblasť 5

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

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

Nejazdite po pamäti,
zmenia sa dopravné značky

(Dokončenie zo str. 1)
Vajnorskej, ktorý sa venu
je bezdomovcom, ale ani ob
čianskemu združeniu Pes 
sympaťák so sídlom na Dop
ravnej ul., ktoré pripravu
je rovnomenné podujatie už 
roky obľúbené najmä medzi 
bratislavskými psíčkarmi.

Poslanci zobrali na vedo
mie informáciu o vybavova
ní sťažností a petícií poda
ných na miestny úrad v roku 
2009. Referát kontroly a sťaž
ností prijal dovedna 48 sťaž
ností. Dve boli postúpené or
gánom príslušným na ich vy
bavenie a jedno podanie ne
bolo vyhodnotené ako sťaž
nosť. Z celkového počtu 45 
sťažností bolo 20 opodstatne
ných. Pod tri petície doručené 
na miestny úrad sa vlani pod
písalo 370 občanov. Týka
li sa pohostinstiev v obytných 
domoch na Klemensovej 1 
a Špitálskej 9 a sprejazdne
nia Hrebendovej ulice.

Zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie aj správu o zim
nej službe. „Trikrát sme v pe
šej zóne boli nútení použiť 
soľ, pretože tu pre poľadovicu 
hrozilo nebezpečenstvo úra
zu,“ uviedol vedúci oddele
nia Karol Pancza. Poslanci sa 
v jeseni pritom vyslovili za zá
kaz solenia v historickom jad
re Bratislavy, vysvetlenie 
však akceptovali. „Spotrebo
vali sme o vyše 300 ton soli 
menej ako rok predtým, keď
že sme ju používali len v kop
coch,“ doplnil Ing. Pancza. 
Zimná údržba ciest, komuni
kácií a schodov vyšla Staré 
Mesto na takmer 468 000 € 
(vyše 14 mil. Sk), pričom len 
za pohotovosť strojov a pra
covníkov zaplatilo viac než 
236 000 € (7,11 mil. Sk).

Poslanci schválili predaj 
viacerých nehnuteľností, ne
bytových priestorov, pozem
kov pod garážami, prenájom 
nebytových priestorov spo

ločnosti Termming, vnútro
blokových priestorov združe
niam Blumentálska a Slávia 
na Šancovej ul. a odpustili dl
žobu štyrom dlžníkom. Pod
robnejšie sa k týmto a ďalším 
témam, ktorým sa zastupiteľ
stvo venovalo, vrátime v má
jovom vydaní spravodaja.

Materské školy pošlú 
oznámenia o prijatí detí

(Dokončenie zo str. 1)
miestneho úradu mestskej 
čas ti BratislavaStaré Mesto 
Anton Gábor.

Neuspokojených zosta
lo 107 žiadateľov. Až 73 de
tí z tohto počtu nedovŕšilo vek 
3 roky. Zvyšných 34 podmien
ky na prijatie síce spĺňajú, za
tiaľ pre ne však nie je miesto. 
„Podnikáme kroky na zvýše
nie kapacity Materskej školy 
na Šulekovej ulici o 33 miest. 
Nevieme však garantovať ter
mín, kedy budú nové priesto
ry vybudované a následne 
skolaudované,“ uviedol sta
romestský starosta Andrej 
Petrek.

Vlani sa počet miest v ma
terských školách na území 
mestskej časti zvýšil o 40, 
v školskom roku 20102011 
by ich malo pribudnúť ďal
ších 33.

Do materských škôl pred
nostne prijímajú deti rok pred 
nástupom do základnej ško
ly a deti s vlani odloženou po
vinnou školskou dochádzkou. 
Ďalej sú to šesťroční chlap
ci a dievčatá s dodatočne od
loženou školskou dochádz
kou, teda tí, čo nastúpili do pr
vej triedy základných škôl vla
ni v septembri, no ukázalo sa, 
že sú ešte nevyzreté, preto 
bude treba ešte rok počkať.

Kaviarenská jar v starej Bratislave.

V zime sa v centre solilo
len dietne Zber nebezpečného odpadu

Hlavné mesto SR v spolu
práci s mestskou časťou Bra
tislavaStaré Mesto a s. r. o. 
Arguss pripravuje v máji a jú
ni zber domového odpadu 
s obsahom škodlivín.

Zber sa uskutoční v sobotu 
15. mája od 8.30 do 10.30 h 
na rohu ulíc Kýčerského a J. 
Kronera a v sobotu 5. júna 
od 8.30 h do 10.30 h na spev
nenej ploche na Lovinské
ho 35.

Na týchto miestach bude 
pristavené vozidlo, pri ktorom 
pracovníci spoločnosti Ar

guss preberú od každého ob
čana (fyzickej osoby  nepod
nikateľa) domový odpad so 
zložkami škodlivín maximál
ne do 5 kg.

Ide o staré náterové hmo
ty, odpadové rozpúšťadlá, 
pesticídy, oleje a tuky, batérie 
a akumulátory, žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, vyra
dené zariadenia obsahujúce 
chlórfluorované uhľovodíky, 
vyradené elektrické a elektro
nické zariadenie.

Odpady musia byť v pev
ných uzavretých obaloch.

Nový strih
pre staré 
stromoradia
Mestská časť 
Bratislava-Staré 
Mesto plánuje v máji 
ošetriť a presvetliť 
stromoradia na uliciach 
Grösslingová, 
Dobrovičova, 
Prešernova, Múzejná, 
Gondova a Tobrucká.

Firma, ktorú si samospráva 
vybrala na základe verejnej 
súťaže, urobí odborné orezy 
85 stromov.

Už teraz sa samospráva 
obracia s prosbou o pocho
penie a spoluprácu na majite
ľov motorových vozidiel, kto
rí na spomenutých uliciach 
zvyknú parkovať. V dňoch, 
keď sa budú stromoradia 
ošetrovať, budú musieť od
staviť svoje autá inde. Od
porúča im rešpektovať pre
nosné dopravné značenie, 
v opačnom prípade bude mu
sieť zasiahnuť odťahová služ
ba.

Termíny orezávania
stromoradí

 stromy termín
Grösslingová 11 17. 5.
Dobrovičova 16 24. 5.
 25. 5.
Prešernova 16 18. 5.
 19. 5.
Múzejná  19 18. 5. 
 19. 5.
Gondova  16 15. 5. 
 16. 5.
Tobrucká    7 20. 5. 
 21. 5.

Dlhy nájomníkov klesajú
Mestská časť (MČ) Bratislava-Staré Mesto má 
takmer 250 nájomných bytov. Nie všetci ich 
obyvatelia si však plnia povinnosti, ktoré im 
vyplývajú z nájomných zmlúv.

Ku koncu roka 2009 evido
vala MČ 68 neplatičov, kto
rých dlžoba predstavovala 
74 064 € (2,231 mil. Sk).

Celková dlžná suma, kto
rá zahŕňa aj pohľadávky vo
či osobám už nebývajúcim 
v staromestských bytoch, do
siahla vlani 209 306 € (6,306 
mil. Sk). Od roku 2006 ide 
o najnižšiu sumu. Vtedy ná
jomcovia Starému Mestu dl
hovali dovedna 302 917 € 
(9,126 mil. Sk). O rok ne
skôr to bolo 287 384 € 
(8,658 mil. Sk) a predvlani 
247 449 € (7,455 mil. Sk). Ako 
vidno, vývoj pohľadávok má 
klesajúcu tendenciu, čo je zá
sluha kolektívu referátu eko
nomiky zmluvných vzťahov 
miestneho úradu.

Nie všetky podlžnosti sa 

však podarí vymôcť. Nedo
bytnými sa stali napríklad pre 
úmrtie nájomcu, ktorý ne
mal dedičov ani majetok, ale
bo preto, že nemožno nájom
cu vypátrať  nevedno, kde sa 
zdržiava. Z týchto dôvodov 
MČ musela odpísať 4 pohľa
dávky v celkovej výške 554 € 
(16 700 Sk).

Ako MČ vymáha dlhy? Pr
vým krokom je posielanie 
upomienok. Pokiaľ neplatič 
nereaguje, spíše sa s ním do
hoda o uznaní záväzku a sú
časne splátkový kalendár. Ak 
sa ani potom situácia nezme
ní, MČ podáva žalobu na súd. 
Pokiaľ neplatič nezaplatí po
hľadávku ani po rozhodnu
tí súdu, samospráva sa obrá
ti na exekútora. Dlžobu potom 
vymáha on.
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Štiepkovanie konárov
V najbližších týždňoch 
sa uskutoční jarné 
drvenie konárov, o ktoré 
do 14. apríla prejavili 
záujem konkrétni 
obyvatelia mestskej 
časti Bratislava-Staré 
Mesto.

Je to služba hradená z roz
počtu mestskej časti, ktorej 
cieľom je zbaviť sa biologic
kého odpadu z bežného ore
závania stromov v záhrad
kách pri rodinných či byto
vých domoch.

Na základe telefonátov ob
čanov zostavil referát údržby 
zelene trasy, po ktorých sa 
bude pohybovať štiepkovač 
 zariadenie na drvenie ve
tiev počas štyroch pondelkov 
 26. apríla, 3., 10. a 17. má
ja. Nebude však likvidovať 
veľké kopy, ktoré by jedno
razovo zaplnili jeden kontaj
ner. Na generálne upratova
nie záhrad, prípadne ošetre
nie drevín pri novostavbách, 
si musia vlastníci a stavební
ci objednať túto službu oso
bitne a musia ju aj uhradiť.

V stanovený pondelok tre
ba uložiť konáre najneskôr 
do 7.30 h, resp. v nedeľu ve
čer (nie skôr, mestská polí
cia by to mohla vyhodnotiť 
ako znečisťovanie verejné
ho priestranstva, za čo môže 
udeliť blokovú pokutu). Ak bu
dú konáre vyložené po tomto 
čase, môže sa stať, že osta
nú na mieste nepovšimnuté.

1. etapa – 26. 4.: ulice Bô
rik, Buková, Čmeľovec, Fi
alkové údolie, Hrebendova, 
Jančova, Kráľovské údolie, 
Lipová, Ľubinská, Malá, Me
dzierka, Mudroňova, Na kop
ci, Nábr. 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

2. etapa – 3. 5.: ulice Bar
toňova, Bradlianska, Brosky
ňová, Čelakovského, Červe
ňova, Dankovského, Fándly
ho, Francúzskych partizánov, 
Galandova, Godrova, Hlava
tého, Holubyho, Hummelo
va, Inovecká, Javorinská, Ko
reničova, Krakovská, Krátka, 
Krmanova, Lichardova, Ma
róthyho, Mošovského, My
javská, Na baránku, Na šty
ridsiatku, Novosvetská, Par
tizánska, Pažického, Porub
ského, Smetanova, Stará Vi
nárska, Strelecká, Šulekova, 
Timravina, Tvarožkova, Van
sovej, Zrínskeho, Žiarska

3. etapa – 10. 5.: Bartó
kova, Bohúňova, Brnianska, 
Búdková, Čerešňová, Dolná, 
Drotárska, Dubová, Gašta
nová, Haydnova, Hroboňova, 
Hýrošova, Jaseňová, Javo
rová, Korabinského, Kubáni
ho, Lovinského, Majakovské
ho, Martinengova, Matúšo
va, Mozartova, Na Hrebien
ku, Na stráni, Pri Habánskom 
mlyne

4. etapa – 17. 5.: Andre
ja Plávku, B. Němcovej, Ba
nícka, Břeclavská, Čapko
va, Dohnalova, Donovalo
va, Fraňa Kráľa, Gorazdova, 
Havlíčkova, Jánošíkova, Krč
méryho, Krivá, Kuzmányho, 
Langsfeldova, Laučekova, 
Lermontovova, Lesná, Ma
linová, Mišíkova, Moyzeso
va, Na brezinách, Na Kalvá
rii, Na Slavíne, Nekrasovova, 
Okánikova, Ostravská, Pod
horského, Podtatranského, 
Prokopa Veľkého, Schillero
va, Socháňova, Sokolská, 
Somolického, Tablicova, Ta
jovského, Urbánkova, Za so
kolovňou, Vlčkova

V Starom Meste budú 
štyria okrskári

Od 1. septembra bude 
v Bratislave 45 okrskárov, 
z nich v Starom Meste štyria.

Ráno pri priechode 
na Mudroňovej ulici dohlia
da na bezpečnosť detí sme
rujúcich do tunajšej základnej 
školy okrskár Vladimír Dobro
vič. Potom sa vyberie do ob
lasti Horského parku. Vie, 
pred ktorým obchodom nájde 
popíjajúcich pivo. „Najprv ich 
upozorním, že je to v rozpore 
s nariadením. Keď sa to opa
kuje, vytiahnem blok s poku
tovými lístkami,“ približuje. 
Rovnako postupuje pri psíč
karoch, ktorým sa lení upra
tať to, čo po strávení vypad
lo zo zadnej časti ich štvorno
hého miláčika. Pokoj nedá ani 
študentom z blízkeho inter
nátu, ktorí v parku pod vply
vom alkoholu kričia a demolu

jú, čo im príde pod ruky. „Ľu
dia z môjho okrsku ma náj
du od 14. do 16. h v kultúr
nom centre na Gaštanovej. 
Viem, že keď zaklopú, majú 
problém, hoci inému sa mô
že zdať, že ide o maličkosť,“ 
hovorí Dobrovič. Tak sa do
zvedel aj o psoch, ktoré svoj

mu pánovi utekali z dvora 
na Búdkovej ceste a doráža
li na okoloidúcich. Dnes už 

sa prípadom zaoberá Policaj
ný zbor.

V marci tohto roku usta
novili za okrskára pešej zó
ny Viktora Nehéza. Deň za
čína kontrolou výjazdov áut 
z pešej zóny. „Všetci, ktorí sa 
po nej pohybujú na kolesách, 
musia mať povolenie. Ak im 
chýba, čaká ich pokuta,“ va
ruje. Aj on však vodičov, kto
rí túto povinnosť ešte nepoz
najú, najprv napomenie. Naj
nedisciplinovanejší sú pod
ľa neho šoféri ambasád a zá
sobovacích firiem. „Parkujú 
na uliciach, pritom vedia, že 
sa to nesmie!“ Nový okrskár 
začal robiť poriadky aj s pre
vádzkarmi vynášajúcimi sto
ly a stoličky pred reštaurácie. 
Fotil a fotil, aby sa ani jeden 
nevyhol plateniu miestnych 
daní. „Už si zvykli,“ reagu
je Nehéz na otázku, či naňho 
nezazerajú. S cyklistami za
tiaľ problémy nie sú. „Rých
lejšie jazdia kuriérske služ
by, občas sa ženú deti na kor
čuliach z Michalskej ulice 

na Ventúrsku. Napomeniem 
ich.“ Obyvatelia pešej zóny 
za ním so svojím problémom 
môžu prísť medzi 13.  15. h 
na Medenú 2, kde sídli Mes
tská polícia pôsobiaca v 1. ok
rese Bratislavy.

Od 1. júna začne v oko
lí starého Avionu (Americ
ké námestie) dozerať Tomáš 
Csölley. O tri mesiace ne
skôr k trojici pribudne okr
skárka Monika Fábryová, kto
rá bude mať na starosti loka
litu Slavín.

V roku 2009 vykonávalo 
hliadkovú činnosť v Starom 
Meste vrátane odťahovania 
vozidiel vyše 30 mestských 
policajtov. Okresná stani
ca evidovala takmer 25 000 
priestupkov a uložila bloko
vé pokuty za takmer 166 000 
€ (vyše 5 mil. Sk). Najčastej
ších priestupkov sa občania 
dopúšťali v oblasti parkova
nia (10 746 priestupkov), ne
rešpektovali pravidlá platia
ce v pešej zóne (452), pre
vádzky nedodržiavali otvára
cie hodiny a rušili nočný pokoj 
(308). Policajti dali z ulíc Sta
rého Mesta odtiahnuť 6 854 
áut a 14 421 vozidlám dali 
„papuču“.

Okrskár je mestský policajt, ktorý sa pohybuje 
výhradne pešo po vymedzenom území. Mal 
by v ňom poznať takpovediac každý kameň. 
Obyvatelia, popod okná ktorých bude takmer 
denne chodiť, by v ňom mali nájsť svojho radcu 
a pomocníka.

Viktor Nehéz

Vladimír Dobrovič

Ročne ľudia upozornia 
na 20 vrakov 
Desiatky upozornení na vraky zaberajúce 
parkovacie miesta na uliciach dostávajú pracovníci 
staromestského úradu.

Za vrak možno považovať 
iba vozidlo, ktoré nemá evi
denčné číslo. Vtedy s ním 
mestská časť naloží v zmys
le zákona o odpadoch – nez
námeho vlastníka vyzve 
na Úradnej tabuli (na Mede
nej 2 a na www.staremesto.
sk) a oznamom na vozidle, 
aby s ním do 30 dní urobil po
riadok.

Majiteľ auta tak dostane 
príležitosť sám dopraviť ne
pojazdné vozidlo do areá
lu zohorskej spoločnosti Au
to AZ, s ktorou má MČ zmlu
vu. Zinkasuje od nej 33,19 € 
(1 000 Sk).

Ak to vlastník neurobí sám, 
MČ vyzve spoločnosť Au
to AZ, ktorá vrak odvezie 
na svoje parkovisko v Zohore. 
Zistí majiteľa auta na zákla

de čísla motora alebo karosé
rie a snaží sa s ním nadviazať 
kontakt. Ak sa jej to nepodarí, 
nechá auto na parkovisku rok. 
Potom vydá Obvodný úrad ži
votného prostredia v Bratisla
ve rozhodnutie, na základe 
ktorého sa vrak zošrotuje.

Ak sa majiteľ ohlási skôr 
a chce auto vrátiť, mu
sí uhradiť náklady na je
ho odtiahnutie a parkova
nie. Pokiaľ má v úmysle dať 
ho do pojazdného stavu a vy
užívať ho, musí ho opatriť evi
denčnými číslami. Neprichá
dza do úvahy, aby ho vrátil 
tam, odkiaľ bolo odtiahnuté.

Mestská časť sa ročne za
oberá približne 20 takými
to vozidlami. Najčastejšie ich 
nachádzajú obyvatelia v okolí 
Povrazníckej ulice.

Oheň je zlý pán
Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov 
spôsobených činnosťou občanov v prírode 
pri používaní otvoreného ohňa. Stačí malá 
nepozornosť pri vypaľovaní suchej trávy a iných 
porastov, pri pálení konárov či fajčení v prírode 
a nešťastie je na svete. Podceňovať netreba ani 
hru detí so zápalkami alebo kladenie ohníkov mimo 
verejných ohnísk.

Okresné riaditeľstvo Ha
sičského a záchranného 
zboru v Bratislave upozorňu
je, že ak sa zistí porušenie 
zákona O ochrane pred po
žiarmi, orgány štátneho po
žiarneho dozoru môžu ude
liť v blokovom konaní poku
tu do výšky 100 € (3 013 Sk) 
a v priestupkovom konaní až 
do výšky 331 € (9 972 Sk).

Ako na nedávnej tlačovej 
konferencii informoval Pe

ter Paterna z Okresného ria
diteľstva Hasičského a zá
chranného zboru v Brati
slave, od januára vzniklo 
v Bratislavskom kraji najviac 
požiarov  až 152  z nedba
losti pri manipulácii s otvore
ným ohňom, z toho 43 spô
sobili fajčiari. Najhoršie do
padli Malacky. „Posledných 
päť rokov je situácia priamo 
v Bratislave dobrá,“ zhodno
til Paterna.

Bratislavské pracovisko 
Štatistického úradu 
(ŠÚ) SR bude aj 
v domácnostiach 
v mestskej časti 
Bratislava-Staré 
Mesto zisťovať, aké 
sú ich príjmy a životné 
podmienky.

V tejto súvislosti ich od 1. 
do 30. apríla oslovia pracov
níci poverení funkciou opy
tovateľ. Musia sa preukázať 
osobitným poverením ŠÚ SR. 
Všetky informácie a názory, 
ktoré získajú, budú anonym
né a použijú sa výlučne na 
štatistické účely. Za ochranu 
dôverných údajov zodpovedá 
ŠÚ SR.

Na Slovensku bolo do zis
ťovania vybraných vyše 300 
obcí vrátane Starého Mesta 
a štatistici doň zaradili takmer 
6 000 domácností.

Po vstupe do EÚ sa SR za
pojila do projektu štatistiky 
chudoby a sociálneho vylú
čenia. Cieľom je vytvoriť spo
ločný rámec na systematic
kú tvorbu štatistík krajín EÚ 
o príjmoch a životných pod
mienkach domácností. Zís
kava sa tak harmonizovaný 
zdroj údajov o príjmoch, úrov
ni a štruktúre chudoby a so
ciálnom vylúčení, čo umož
ňuje medzinárodné porovná
vanie SR s ostatnými krajina
mi EÚ.

Ako žijú 
Staromešťania 
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Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia v sobotu 

Kde budú voliť Staromešťania
Volebný okrsok č. 1 - ZŠ 
Škar niclova 1 - vy u ži jú  
opráv není voliči bývajúci 
na uliciach a v domoch:

Beblavého  celá
Kozia 23, 25, 27, 29
Mikulášska  celá
Palisády 2, 2A, 4, 6, 8, 10,
12, 14
Pilárikova  celá
Podjavorinskej  celá
Skalná  celá
Sóferove schody  celá
Svoradova  celá
Škarniclova  celá
Vodný vrch  celá
Zámocká  celá
Zámocké schody  celá
Zochova  celá
Židovská  celá

Volebný okrsok č. 2 - ZŠ 
Škarniclova 1:

Bartoňova  celá
Bradlianska  celá
Čelakovského  celá
Dankovského  celá
Hlavatého  celá
Koreničova  celá
Krakovská  celá
Krátka  celá
Nám. A. Dubčeka  celé
Palisády 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
27A, 29, 29A, 31
Partizánska  celá
Smetanova  celá
Strelecká  celá
Šulekova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Tvarožkova  celá
Vansovej  celá
Zrínského  celá

Volebný okrsok č. 3 - ZŠ 
Podjavorinskej 1:

Donovalova  celá
Galandova  celá
Godrova  celá
Gunduličova  celá
Kuzmányho  celá
Maróthyho  celá
Mateja Bela  celá
Moyzesova  celá
Na brezinách  celá
Na Štyridsiatku  celá
Novosvetská 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Palisády 33, 35, 37, 39, 41,
43,  45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
Porubského  celá
Sládkovičova  celá
Somolického  celá
Štefánikova 1, 3, 5, 7
Šulekova 2, 4, 6, 6A, 8, 10,
12, 14, 16, 18
Timravina  celá
Tolstého  celá
Vlčkova 1, 2, 3, 5, 7

Volebný okrsok č. 4 - ZŠ 
Podjavorinskej 1:

Hodžovo nám.  celé
Kapucínska  celá

Konventná  celá
Kozia 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 26, 28
Lýcejná  celá
Palisády 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Panenská  celá
Staromestská  celá
Suché mýto  celá
Štetinova  celá
Veterná  celá
Župné námestie  celé

Volebný okrsok č. 5 - ZŠ 
Nedbalova 4:

Drevená  celá
Heydukova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33
Hurbanovo nám.  celé
Jedlíkova  celá
Kollárovo nám.  celé
Mariánska 2
Obchodná  celá
Poštová  celá
Vysoká  celá
Živnostenská  celá

Volebný okrsok č. 6 - ZŠ 
Nedbalova 4:

Dobrovského  celá
Dunajská 1, 3, 3B, 5, 7, 9
Heydukova 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18
Hollého  celá
Kamenné nám.  celé
Kolárska  celá
Mariánska 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 14
Námestie SNP  celé
Rajská  celá
Špitálska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41
Treskoňova  celá

Volebný okrsok č. 7 - ZŠ 
Nedbalova 4:

Baštová  celá
Biela  celá
Farská  celá
Františkánska  celá
Františkánske nám.  celé
Hlavné nám.  celé
Hviezdoslavovo nám.  celé
Kapitulská  celá
Klariská  celá
Klobučnícka  celá
Kostolná  celá
Laurinská  celá
Michalská  celá
Na vŕšku  celá
Nedbalova  celá
Panská  celá
Podjazd  celá
Prepoštská  celá
Primaciálne nám.  celé
Radničná  celá
Rudnayovo nám.  celé
Rybárska brána  celá
Sedlárska  celá
Strakova  celá

Uršulínska  celá
Úzka  celá
Ventúrska  celá
Zámočnícka  celá
Zelená  celá

Volebný okrsok č. 8 - ZŠ 
Jesen ského 6:

Gorkého  celá
Jesenského  celá
Komenského nám.  celé
Kúpeľná  celá
Lodná  celá
Medená 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
13, 13A, 13B, 15, 17, 19, 21,
 23, 25, 27, 29, 31, 33
Mostová  celá
Nám. Eugena Suchoňa
 celé
Nám. Ľudovíta Štúra  celé
Palackého  celá
Paulínyho  celá
Rázusovo nábr.  celé
Riečna  celá
Rigeleho  celá
Rybné nám.  celé

Volebný okrsok č. 9 - ZŠ 
Jesen ského 6:

Dobrovičova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Fajnorovo nábr.  celé
Gondova  celá
Medená 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 35, 37
Múzejná  celá
Prešernova  celá
Tallerova  celá
Tobrucká  celá
Vajanského nábr.  celé

Volebný okrsok č. 10 - ZŠ 
Jesenského 6:

Buková  celá
Dvořákovo nábr.  celé
Kráľovské údolie  celá
Lipová  celá
Malá  celá
Mlynská dolina 45, 47, 49, 51
Na kopci  celá
Nábr. arm. gen. L. Svobodu
 celé
Nad lomom  celá
Pod Bôrikom  celá
Pod vinicami  celá
Révová  celá
Žižkova  celá

Volebný okrsok č. 11 - ZŠ 
Mudroňova 83:

Bôrik  celá
Čmelovec  celá
Fialkové údolie  celá
Hradné údolie  celá
Hrebendova  celá
Inovecká  celá
Jančova  celá
Lubinská  celá
Medzierka  celá
Mudroňova 2, 3, 3B, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61A,
62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
78, 80
Pri hradnej studni  celá
Radvanská  celá
Riznerova  celá
Slepá  celá
Staroturský chodník  celá
Strmá cesta  celá
Údolná  celá
V záhradách  celá

Volebný okrsok č. 12 - ZŠ 
Mudroňova 83:

Broskyňová  celá
Červeňova  celá
Fándlyho  celá
Francúzskych partizánov
 celá
Holubyho  celá
Hummelova  celá
Javorinská  celá
Krmanova  celá
Lichardova  celá
Mošovského  celá
Mudroňova 82, 84, 88, 90, 92
Myjavská  celá
Na Baránku  celá
Stará vinárska  celá
Šulekova 15, 15A, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 40, 40A, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 52A, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68, 70, 72
Žiarska  celá

Volebný okrsok č. 13 - ZŠ 
Mudroňova 83:

Jurovského  celá
Mlynská dolina 35, 37, 39
Mudroňova 77, 77A, 79, 81
Slávičie údolie  celá
Svetlá  celá
Tichá  celá
Vetvová  celá
Vrchná  celá

Volebný okrsok č. 14 - ZŠ 
Mudroňova 83:

Bartókova  celá
Drotárska cesta 1, 3, 4, 5, 6,
6A, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42
Haydnova  celá
Mozartova  celá
Mudroňova 83, 85, 85A, 87,
89, 93, 95, 97, 99, 101
Na Hrebienku  celá
Rubinsteinova  celá

Volebný okrsok č. 15 - ZŠ 
Mudroňova 83:

Drotárska cesta 9, 17, 19,
19A, 19B, 21, 21A, 23, 23A,
23B, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 41B, 43, 44, 45, 46,
48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
65, 67, 74, 76, 80, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102,
 104, 106, 109, 111
Hriňovská  celá
Korabinského  celá
Martinengova  celá
Matúšova  celá

Mlynská dolina 13, 15, 21, 23
Na stráni  celá
Prvosienková  celá
Sklenárska  celá
Srnčia  celá
Súbežná  celá
Šafránová  celá

Volebný okrsok č. 16 - ZŠ 
Du bová 1:

Brnianska  celá
Cesta na Červený most 4, 6,
8, 10, 16
Čerešňová  celá
Dubová  celá
Gaštanová  celá
Hýrošova  celá
Jaseňová  celá
Javorová  celá
K lomu  celá
K železnej studienke  celá
Kubániho  celá
Kysucká  celá
Lamačská cesta 8, 8A
Mlynská dolina 1, 9, 11, 33, 41
Pri Habánskom mlyne  celá
Pri Suchom mlyne  celá
Senická  celá
Šípková  celá
Topoľová  celá
Úprkova  celá
Valašská  celá
Záhorácka  celá
Západný rad  celá

Volebný okrsok č. 17 - ZŠ 
Du bová 1:

Bohúňova  celá
Búdková  celá
Dolná  celá
Gorazdova  celá
Hroboňova  celá
Jánošíkova  celá
Krčméryho  celá
Krivá  celá
Langsfeldova  celá
Laučekova  celá
Lesná  celá
Lovinského  celá
Majakovského  celá
Nekrasovova  celá
Prokopa Veľkého  celá
Socháňova  celá
Tablicova  celá
Tajovského  celá

Volebný okrsok č. 18 - ZŠ 
Hlboká cesta 4:

Andreja Plávku  celá
Boženy Němcovej  celá
Břeclavská  celá
Dohnalova  celá
Flöglova  celá
Havlíčkova  celá
Havrania  celá
Hlboká cesta 4, 5, 6, 8, 9, 12,
14, 16, 22
Lermontovova  celá
Mišíkova  celá
Na Slavíne  celá
Novosvetská 27, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 40,
40A, 41, 41A, 41C, 41D, 42,
43, 43A, 44, 45, 46, 49, 50, 51,
52, 54A, 56, 58, 60, 62, 64
Pažického  celá
Podtatranského  celá
Schillerova  celá

Voľby do orgánov Národnej rady SR sa na území Slovenska uskutočnia 
v sobotu 12. júna od 7. do 22. h. Obyvatelia bratislavského Starého Mesta 
budú môcť v tento deň odovzdať svoje hlasy v 34 volebných okrskoch.
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12. júna 2010 od 7. do 22. h
Urbánkova  celá
Vlčkova 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 37A, 37B, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51

Volebný okrsok č. 19 - ZŠ 
Hlboká ceste 4:

Banícka  celá
Čapkova  celá
Malinová  celá
Na Kalvárii  celá
Okánikova  celá
Ostravská  celá
Pod Kalváriou  celá
Podhorského  celá
Pražská  celá
Sokolská  celá
Za sokolovňou  celá

Volebný okrsok č. 20 - ZŠ 
Hlboká cesta 4:

Čajkovského  celá
Fraňa Kráľa  celá
Hlboká cesta 1, 2, 3, 7
Križkova  celá
Leškova  celá
Puškinova  celá
Spojná  celá
Štefánikova 2, 4, 6, 6A, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
24A, 24B, 25, 26, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49
Vratňanská  celá

Volebný okrsok č. 21 - ZŠ 
Jelenia 16:

Bukureštská  celá
Holekova  celá
Jozefa Kronera  celá
Kýčerského  celá
Murgašova  celá
Predstaničné nám.  celé
Šancová 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A,
3B, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 9, 16,
18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42, 44, 46
Štefanovičova  celá
Žabotova  celá
Žilinská 1, 3, 5, 7, 9, 11

Volebný okrsok č. 22 - 
ZŠ Jelenia 16:

Beskydská  celá
Čajakova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29
Dobšinského  celá
Jelenia  celá
Karpatská  celá
Ľadová  celá
Palárikova  celá
Smrečianska 1, 3, 5, 7, 9, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45
Šancová 11, 13, 15, 17
Železničiarska  celá

Volebný okrsok č. 23 - 
ZŠ Vazovova 4:

Americké nám.  celé
Banskobystrická  celá
Belopotockého  celá
Benediktiho  celá
Fazuľová  celá
Floriánske nám.  celé
Imrich Karvaša  celá
Jozefská  celá
Májkova  celá
Mickiewiczova  celá
Námestie 1. mája  celé

Námestie slobody  celé
Radlinského 1, 2, 4, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 27, 29,
31, 33, 35, 37
Slovanská  celá
Školská  celá
Škovránčia  celá
Vazovova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A

Volebný okrsok č. 24 - ZŠ 
Vazovova 4:

Anenská  celá
Björnsonova  celá
Lehotského  celá
Povraznícka 5, 7, 9, 11, 13, 15
Záhrebská  celá
Žilinská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20

Volebný okrsok č. 25 - ZŠ 
Vazovova 4:

Mýtna 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
19, 21, 23, 23A, 25, 26, 27, 31,
33, 35, 37, 39
Povraznícka 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18
Šancová 48, 50, 52, 54, 56, 

58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86A, 86B

Tabaková  celá

Volebný okrsok č. 26 - ZŠ 
Vazovova 4:

Bernolákova  celá
Blumentálska 15, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 26
Kmeťovo nám.  celé
Legionárska 2, 4, 6
Mýtna 28, 30, 32, 34, 36, 38,
40, 42
Radlinského 22, 24, 24A,
24B, 26, 28, 30, 32, 34, 34A,
36, 39, 47, 49, 51, 53
Vazovova 8, 9, 9A, 9B, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Wilsonova  celá

Volebný okrsok č. 27 - ZŠ 
Vazovova 4:

Blumentálska 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 10A, 11, 12, 13, 16
Krížna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40

Volebný okrsok č. 28 - ZŠ 
Vazovova 4:

Justičná  celá
Karadžičova 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Nám. Martina Benku  celé
Poľská  celá
Záhradnícka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37

Volebný okrsok č. 29 - ZŠ 
Vazovova 4:

Chorvátska  celá
Lužická  celá
Moskovská  celá
Odborárske nám.  celé
Sasinkova  celá
Strážnická  celá
Šoltésovej  celá

Volebný okrsok č. 30 - ZŠ 
Grösslin gová 48:

Cintorínska  celá
Cukrová  celá
Dunajská 13, 15, 21, 23, 25

Ferienčíkova  celá
Francisciho  celá
Janáčkova  celá
Lazaretská 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12
Špitálska 14, 16, 18, 20, 22,
24, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
57, 59, 61
Ul. 29. augusta 1A, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 12, 18, 20

Volebný okrsok č. 31 - ZŠ 
Grösslin gová 48:

Dunajská 27, 29, 31, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
60A, 62, 64, 66, 68, 72
Grösslingová 28, 30, 32, 34,
36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
53A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73,
75, 77
Klemensova 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6
Lazaretská 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38

Volebný okrsok č. 32 - ZŠ 
Grösslin gová 48:

Bottova  celá
Čulenova  celá
Dostojevského rad 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 28
Chalupkova  celá
Karadžičova 1, 7, 8, 8A, 9,
10, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33
Košická 1
Landererova  celá
Malý trh  celá
Mlynské nivy 1, 2, 3, 4, 6, 8
Olejkárska  celá
Poľná  celá
Pribinova 1, 3, 17, 19, 21, 23,
25
Továrenská  celá
Ul. 29. augusta 9, 11, 13, 15,
19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36,
38

Volebný okrsok č. 33 - ZŠ 
Grösslin gová 48:

Dobrovičova 12, 14, 15, 16,
17
Dostojevského rad 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 27
Gajova 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
17, 19, 21
Grösslingová 20, 22, 24, 26,
31, 33, 35, 37
Jakubovo nám.  celé
Klemensova 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, 17, 19
Lomonosovova  celá

Volebný okrsok č. 34 - ZŠ 
Gröss lin go vá 48:

Alžbetínska  celá
Bezručova  celá
Dobrovičova 6, 8, 10, 11, 13
Dunajská 2, 4, 8, 10, 12, 14,
14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32
Gajova 1, 2, 3, 5, 7
Grösslingová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 23, 25
Sienkiewiczova  celá
Šafárikovo nám.  celé
Štúrova  celá

Ako správne hlasovať
Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu 
a hlasujú osobne. Zastúpenie nie je prípustné. 
Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú 
voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič po príchode do voleb
nej miestnosti preukáže svo
ju totožnosť (občiansky pre
ukaz) a po zázname v oboch 
rovnopisoch zoznamu voličov 
dostane od okrskovej voleb
nej komisie hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku. Ak volič ne
predloží občiansky preukaz, 
hlasovanie sa mu neumožní.

Voliča, ktorý sa v deň volieb 
dostaví do volebnej miestnos
ti podľa svojho miesta trva
lého pobytu a nie je zapísa
ný v zoz na me voličov, dopí
še okrsková volebná komisia 
do oboch rovnopisov zozna
mu voličov na základe predlo
že né ho občianskeho preuka
zu. Zápis podpíše predseda 
ko mi sie. Potom komisia vy
dá voličovi hlasovacie lístky 
a prázdnu obálku.

Volič potom vstúpi do prie
storu určeného na úpravu hla
sovacích lístkov. Do obálky 
vloží iba jeden hlasovací lís
tok. Môže na ňom zakrúžko
vať poradové čísla najviac šty
roch kandidátov uvedených 
na tomto hlasovacom lístku. 
Vyznačí tým, ktorému z kan
didátov dáva prednosť. Na iné 
úpravy hlasovacieho lístka sa 
neprihliada.

Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať ale
bo písať, má právo vziať so 
sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov 
iného voliča, aby zaňho hlaso
vací lístok podľa jeho pokynov 
upravil a vložil do obálky. Ne

smie to však byť člen okrsko
vej volebnej komisie.

Volič hlasuje tak, že 
po opus tení priestoru určené
ho na úpravu hlasovacích líst
kov vloží obálku pred okrs
ko vou volebnou komisiou 
do volebnej schránky. Voličo
vi, ktorý sa neodobral do toh
to pries to ru, komisia hlasova
nie ne umožní.

Zo závažných, najmä zdra
votných dôvodov možno okrs
kovú volebnú komisiu požia
dať o to, aby volič mohol hla
sovať mimo volebnej miest
nosti, musí to však byť len 
v územnom obvode volebné
ho okrsku, pre ktorý bola okr
sková volebná komisia zria
dená. V takom prípade okr
sková volebná komisia vyšle 
k voličovi aspoň dvoch svo
jich členov s prenosnou vo
lebnou schránkou, hlasovací
mi lístkami a obálkou. Vysla
ní členovia okrskovej voleb
nej komisie zabezpečia, aby 
bola zachovaná tajnosť hla
sovania. Okrsková volebná 
ko misia vyznačí účasť týchto 
voličov na hlasovaní v oboch 
rovnopisoch zoznamu voličov 
ihneď po návrate členov komi
sie vyslaných s prenosnou vo
lebnou schránkou do volebnej 
miestnosti.

Za voliča, ktorý nemô
že pre zdravotné postihnutie 
sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže ju na jeho po
žiadanie a v jeho prítomnosti 
do nej vložiť iný volič. Nesmie 
to však byť člen okrskovej vo
lebnej komisie.

Voličom poradia
v námietkovej kancelárii
V súvislosti s voľbami do NR SR začala 6. apríla 
činnosť námietková kancelária mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Je otvorená denne počas 
úradných hodín na pracovisku prvého kontaktu 
(Front Office) na Vajanského nábr. 3.

Obrátiť sa na ňu môžu 
Staromešťania, ktorým pre zlý 
zdravotný stav bude treba do
praviť v deň volieb prenos
nú volebnú urnu domov, aby 
mohli uplatniť svoje volebné 
právo.

Občania s trvalým bydlis
kom na území Starého Mes
ta si v námietkovej kancelárii 
majú možnosť overiť, či sú za
písaní v zozname voličov, prí
padne môžu nahlásiť zmeny 
v osobných údajoch (iný trva
lý pobyt, priezvisko). Získajú 
tu aj ďalšie informácie v súvis
losti s parlamentnými voľbami.

V tejto kancelárii budú vy
dávať aj voličské preuka
zy tým Staromešťanom, kto
rí sa 12. júna budú zdržiavať 
mimo miesta trvalého bydlis
ka. O vydanie voličských pre

ukazov možno podľa záko
na požiadať najskôr vo štvrtok 
13. mája a najneskôr vo štvr
tok 10. júna, teda 2 dni pred 
voľbami. V porovnaní s uply
nulými rokmi je to zmena! Vo
ličské preukazy sa vydávali 
ešte v piatok  teda deň pred 
voľbami.

Otváracie hodiny 
námietkovej kancelárie
Pondelok: 8.00  17.00 h
Utorok: 8.00  15.00 h
Streda: 8.00  17.00 h
Štvrtok: 8:00  15.00 h
Piatok: 8.00  12.30 h
 (obedňajšia prestávka
 od 12.00 do 12.30 h)

Kontakt:
email: sprc@staremesto.sk
tel.: 59246420, 59246421
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Prvé staromestské Rodinné centrum Prešporkovo si pripome
nulo 5 rokov od svojho založenia. Okrem členov a priaznivcov 
Prešporkova zavítal na oslavu aj krstný otec Prešporkova Ma
roš Kramár. Dobrovoľníčky a dobrovoľníci z Prešporkova pri
pravili pre deti pestrý program. Centrum zamerané na vekovú 
kategóriu od 0 do 6 rokov zúročilo svoje päťročné skúsenosti. 
V úvode zaujali malého diváka nepočujúce mamičky interaktív
nym divadielkom „O Repke“. Počas celej oslavy sa mohli deti 
nechať namaľovať na tvár, vyrobiť si vlastnú korunku, či s krá
ľom Prešporkom vyšantiť pri súťažiach alebo minidiskotéke. 
Čerešničkou na torte a povzbudením pre dobrovoľnícku aktivi
tu mamičiek bol herec Maroš Kramár. Rozkrojiť slávnostnú tor
tu prišiel aj za účasti svojej rodiny. Detské tvare žiarili nadše
ním a všetci sa tešili z príjemne stráveného popoludnia. „Osla
va bola perfektná, príjemná. Deti sa dobre zapájali do aktivít. 
Ja som veľmi spokojná“ zhodnotila podujatie nová štatutárka 
rodinného centra Radka Gajancová.

Diana Zuzáková

Starosta ocenil
pedagógov
Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov ocenil 
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Andrej Petrek 20 pedagogických pracovníkov 
pôsobiacich v staromestských materských 
a základných školách. Slávnostné stretnutie 
sa uskutočnilo minulý mesiac v Obradnej sieni 
Zichyho paláca na Ventúrskej ulici.

Uznanie za dlhoročnú pe
dagogickú prácu a mimo
riadne výsledky dostali uči
teľky materských škôl Mária 
Hančíková (Gorazdova), An
na Bitušíková (Javorinská), 
Mariana Sýkorová (Myjav
ská), Viera Poláková (Špitál
ska) a Monika Tomíková (Šu
lekova).

Medzi vyznamenanými 
učiteľmi 1. stupňa ZŠ bol Ľu
bomír Czanner zo ZŠ na Du
bovej ul., ktorému sa starosta 
poďakoval najmä za tvorivý 
prístup na hodinách stráve
ných so svojimi žiakmi a mi
moriadne pracovné úspechy. 
Za dlhoročnú pedagogic
kú prácu a osobitné výsled
ky ocenil ďalej Ivana Macha 
zo ZŠ a MŠ M. R. Štefánika 
na Grösslingovej ul., Micha
elu Franců zo ZŠ na Mudro
ňovej ul. a Evu Blahušovú zo 
ZŠ na Vazovovej ul.

Najmladším žiakom 
v školskom klube detí venu

jú svoju pozornosť vychová
vateľky. Uznanie za dlhoroč
nú pedagogickú prax a mi
moriadne úspechy si v tom
to roku z osláv Dňa učiteľov 
odniesli Katarína Komárová 
zo ZŠ a MŠ M. R. Štefánika 
na Grösslingovej ul., Tatia
na Perschová zo ZŠ na Jele
nej ul., Mária Richterová zo 
ZŠ na Jesenského, Alžbeta 
Šimuneková zo ZŠ na Mud
roňovej a Elena Čambalo
vá zo ZŠ Dr. M. Hodžu a MŠ 
na Škarniclovej ul.

Za dlhoročnú pedagogickú 
prácu a mimoriadne výsled
ky starosta ocenil aj učiteľov 
2. stupňa základných škôl. 
Zo ZŠ na Hlbokej ul. Igora 
Gosiorovského a Elenu Wil
véberovú, zo ZŠ a MŠ M. R. 
Štefánika na Grösslingovej 
ul. Moniku Hatalovú, zo ZŠ 
na Jesenského ul. Oľgu Ká
koniovú a Annu Tomčániovú 
a zo ZŠ na Mudroňovej ul. 
Zuzanu Mikolajovú.

Míľa
pre mamu
Únia materských 
centier v spolupráci so 
siedmimi bratislavskými 
materskými centrami 
vrátane staromestského 
Prešporkova pripravuje 
aj v tomto roku pri 
príležitosti Dňa matiek 
podujatie Míľa pre 
mamu. Uskutoční 
sa v sobotu 8. mája 
na Partizánskej lúke. 
Je určené pre rodiny 
s deťmi.

Každý, kto chce vyjadriť 
vďaku a lásku svojej mame, 
starej mame, krstnej či adop
tívnej mame prejdením sym
bolickej míle, sa musí v ten
to deň zaregistrovať od 15. 
do 17. h. O 16. h súťaž odštar
tuje. Nejde v nej o rýchlosť 
a dosiahnutý čas. Stanove
ný úsek možno prejsť aj pre
chádzkovým tempom  s deť
mi i bez detí, pešo i na bicykli, 
s dieťat
kom v ko
číku, ale
bo na ple
ciach. 
Účasťou 
a regis
tráciou 
zároveň každý účastník pod
porí všetky mamy na Sloven
sku.

Počas popoludnia budú 
prítomných zabávať Taneč
né štúdio Eleganza, Folk
lórne súbory Vienok, Chasa 
a Prešporkovo, Dance group 
H&T, Tanečné súbory Latini
ko a HALÓ, HALÓ – show
dance. Mamy v stánkoch ma
terských centier sa postara
jú o míľu zábavy, míľu súťaží 
a míľu radosti.

Sprievodným podujatím 
bude celoslovenská verejná 
zbierka pod názvom Ďaku
jem, že si, mama. Kto si kúpi 
usmievavú magnetku slnieč
ka, podporí aktivity sloven
ských materských centier.

Míľa pre mamu bude 
na 35 miestach na Sloven
sku. V Bratislavskom kra
ji sa uskutoční na Partizán
skej lúke, v Rusovciach, ďalej 
v Lozorne, Malackách, Mos
te pri Bratislave, Rohožníku 
a v Senci.

Bratislava bola v roku 2004 
prvým mestom, kde sa toto 
podujatie uskutočnilo vo sve
tovej premiére. „Únia mater
ských centier v spolupráci so 
svojimi členskými materský
mi centrami organizuje túto 
oslavu v predvečer Dňa ma
tiek už po siedmykrát,“ uvied
la Staromešťanka Katarína 
Králiková, koordinátorka Míle 
pre mamu. Odvtedy sa tento 
projekt oslavujúci materstvo 
rozšíril nielen na celé Sloven
sko, ale i do sveta.

Viac na webovej stránke 
www.materskecentra.sk.

Súťaž Pes sympaťák

Stretnutie milovníkov štvor
nohých priateľov človeka pri
pravuje na 29. mája občian
ske združenie Pes sympa
ťák v spolupráci s mestskou 
časťou BratislavaStaré Mes

to a spoločnosťou Milki Dog. 
Bude už tradične v Horárni 
Horský park na Lesnej ulici 1 
v Bratislave a moderovať ho 
bude bezkonkurenčným spô
sobom miláčik psieho publika 
Rišo Vrablec.

Súťažiacich možno prihlá
siť priamo na podujatí, kde sa 
dá uhradiť aj štartovné. Po
kiaľ však poplatok účastní
ci zaplatia do termínu 1. uzá
vierky (26. apríla), vyjde ich 
to lacnejšie: za prvého psa 
uhradia 3,50 € (vyše 105 Sk) 
a za každého ďalšieho 5 € (vy

še 150 Sk). Ak sa stihnú pri
hlásiť do 2. uzávierky (17. má
ja), za účasť prvého psa za
platia 5 € a za každého ďal
šieho 3,50. Tie isté poplatky 
zaplatia aj vtedy, ak prihláš
ku vyplnia priamo v Horskom 
parku v deň akcie. Výnimkou 
sú dôchodcovia a súťažiaci 
v disciplíne Dieťa a pes  majú 
jednotnú cenu za každého sú
ťažiaceho 2 € (60 Sk).

Psí deň sa začne o 10. h. 
Úlohou súťažiacich v štyroch 
vekových kategóriách (pup
py od 6 do 9 mesiacov, junior 
od 9 do 24 mesiacov, otvore
ná od 1 do 7 rokov a veterá
ni od 8 rokov) bude predviesť, 
čo jeho štvornohý miláčik do
káže.

Viac informácií a podrob
ný program prinesieme v má
jovom vydaní Staromestské
ho spravodaja. Získate ich 
aj na tel. č. 59246254 alebo 
na www.pessympatak.sk.

Opäť je tu obľúbená súťaž o najsympatickejšieho 
psa, ktorá je obrovským sviatkom pre všetkých, 
čo majú štvornohého kamaráta doma. Už dávno 
prerástla hranice Starého Mesta. Zaujímajú sa o ňu 
dokonca aj mimobratislavskí chovatelia.

Seniori na internete

Devínske burzy sa začali
Burzy starožitností na hra

de Devín sa začali 10. apríla 
a budú pokračovať. Ďalšie sú 
1. mája a 12. júna. Prestávku 
nebudú mať ani počas práz
dninových mesiacov. Z boha
tej ponuky mincí, medailí, zná
mok, pohľadníc, nálepiek, od
znakov, kníh, obrazov, grafiky, 
porcelánu, gramoplatní, ho

dín, hracích skriniek, historic
kých zbraní, nábytku a podob
ne si možno vybrať aj 10. jú
la, 7. augusta, 4. septembra 
a napokon 2. októbra. Bur
zy sa otvárajú o 8. a zatvára
jú o 13. h, v cene 3 € (vyše 
90 Ak) je aj vstupné na pre
hliadku hradu, kde sú expo
zície Múzea mesta Bratislavy.

Staromestská knižnica 
nadväzuje na úspešné 
kurzy počítačovej 
gramotnosti, ktoré 
si seniori obľúbili už 
v rokoch 2004 - 2007.

Plánuje uskutočniť 6 päť
dňových kurzov pre seni
orov  začiatočníkov, a to naj
mä obyvateľov mestskej časti 

BratislavaStaré Mesto. Kur
zy budú v pobočke knižnice 
na Panenskej 1 a zamerajú 
sa najmä na prácu s interne
tom a využívanie elektronic
kej pošty. Najbližšie termíny 
sú od 3. do 7. mája a od 17. 
do 21. mája. Bližšie infor
mácie získajú záujemcovia 
na tel. čísle (02)54411874.

Materská škola na Timravinej ulici v rámci svojho vzdelávacie
ho programu realizuje projekt Malý škôlkar v Starom Meste. Je
ho súčasťou bola aj prehliadka centra Bratislavy Prešporáči
kom 14. apríla. Vyvrcholil ňou program, počas ktorého sa škôl
kari zoznámili s bratislavskými historickými pamiatkami. Ich 
vedomosti ocenila aj sprievodkyňa, ktorá svoj výklad citlivo 
prispôsobila svojim malým, no mimoriadne pozorným poslu
cháčom. Prekvapili ju vedomosti detí a niektoré ich otázky.
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Náučno-poznávacie výlety 
do prírody pre verejnosť
27. 4.
Prírodné zákutia Bratislavy - Jarná 
Devínska Kobyla 2.

Vychádzka nás zavedie na Dlhé diely. Zač
neme na Kuklovskej ulici a pokračujeme cez 
Jezuitské lesy doľava dole na Devínsku cestu 
Stretnutie o 17. h na zástavke Kuklovská (au
tobusy č. 32, 33 a 133). Predpokladaná dĺžka 
vychádzky 2,5 hodiny.
29. 4.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Prihraničné parky a záhrady - 
Wolfstahl.

Výlet, ktorým začíname sériu poznávania 
prihraničných parkov na území Rakúska. Od
vezieme sa autobusom do Wolfstahlu, kde si 
pozrieme park aj so zámočkom. Stretnutie 
o 17. h na zastávke Nový most. Predpoklada
ná dĺžka vychádzky 2 hodiny.
1. 5.
Alternatívny výlet do vzdialenejších 
pohorí Slovenska - tiesňava 
Steinwaldklamm a vodopády 
Myrafälle.

Celodenný výlet nás zavedie do sveta str
mých vodopádov a hlbokých tiesňav v údolí 
Piestingtal. Nebudú chýbať dlhé rebríky (naj
dlhší má 13 m), odvážne mostíky, hukot pa
dajúcej horskej vody či viaceré tajomné jas
kyne (najväčšie sú Turkenloch a Wildschüt
zenloch). Počas túry s prevýšením 600 m vy
stúpime aj na vyhliadkové skalné bralo Haus
stein. Výlet bude mať dĺžku 10 km. Stretnutie 
pri pivovare Stein o 6.30 h (autobus).
4. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Poznávame stromy Bratislavy 3.

Dreviny teplomilných dubových a dubovo
hrabových lesov  pokračujeme v kurze po
znávania stromov a krov. Ďalšie pokračova
nie bude venované malokarpatským lesom. 
Stretnutie o 17.30 h pod Červeným mostom 
(trolejbus č. 212). Predpokladaná dĺžka vy
chádzky 1,5 hodiny.
6. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - Jarná 
Devínska Kobyla 3 - Fialková dolina.

Vychádzka nás zavedie do Devína. Za
číname pri kostole na Námestí práce a cez 
Lomnickú ulicu smerom do prírodnej rezervá
cie Fialková dolina. Z nej potom dole na De
vínsku cestu. Stretnutie o 17. h v Devíne  za
stávka Námestie práce (autobusy č. 28 a 29). 
Predpokladaná dĺžka vychádzky 2,5 hodiny.
8. 5.
Alternatívny výlet do vzdialenejších 
pohorí Slovenska - Kysucká 
vrchovina - Majestátna Ľadonhora.

Začíname na modrej značke v Kysuc
kom Novom Meste. Pokračujeme cez Ste
ny do sedla pod Ľadonhorou. Odtiaľ stále 
po modrej až na vrchol Ľadonhory (999 m). 
Z vrchola sa spustíme ku Kubaščíkovcom 
a dole do Dolného Vadičova. Výlet zame
riame na spoznávanie bradlového pásma 
na Slovensku. Potrvá to 7 hodín s dĺžkou 
15 km a prevýšením 851 m a klesaním 766 m. 
Stretnutie pri pivovare Stein o 6.30 h (auto
bus).
11. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Prihraničné parky a záhrady - 
Kitsee.

Tentokrát sa pozrieme do ďalšej prihra
ničnej obce pri Bratislave  do Kitsee. Prej
deme od Kopčianskej ulice priamo do obce 
a pozrieme si jej park aj so zámkom. Stret

nutie o 16.30 h na zástavke Zochova  au
tobus č. 80. Predpokladaná dĺžka vychádzky 
1,5 hodiny.
13. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Kochova záhrada.

Opäť po dvoch rokoch si zopakujeme náv
števu chráneného areálu Kochova záhrada. 
Cieľom vychádzky bude spoznávanie do
mácich a cudzokrajných drevín. Stretnutie 
o 17.30 h na zastávke Partizánska (trolejbus 
č. 203 a 207). Predpokladaná dĺžka vychádz
ky 1,5 hodiny.
18. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Z Krasňan na Železnú studienku.

Exkurzia do Bratislavského lesoparku za
meraná na pôvodné lesné spoločenstvá a ich 
stanovištia. Začíname na Peknej ceste, od
kiaľ vykročíme po žltej smerom na rázces
tie Pod Chlmcom, odtiaľ potom dole k ceste 
na Železnú studienku. Vychádzku ukončíme 
pri Červenom moste. Stretnutie o 17. h na za
stávke Pekná cesta (električky č. 3, 5, 11). 
Predpokladaná dĺžka vychádzky 3 hodiny.
20. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Jarovská bažantnica.

Je pozostatkom tvrdého lužného lesa, ho
ci je relatívne ďaleko od terajšieho hlavného 
toku Dunaja. Zameriame sa na spoznávanie 
drevín a poľnohospodárskej krajiny. Stretnu
tie o 17. h na zastávke Vyšehradská (auto
busy č. 93 a 95). Vychádzka bude trvať 2,5 
hodiny.
25. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - Jarná 
Devínska Kobyla 4 - vychádzka 
do Malých Karpát.

Začneme v Karlovej Vsi od obchodné
ho strediska Centrum. Odtiaľ sa vyberieme 
priamo do malokarpatských lesov Sološnic
kou ulicou a po magistrále smerom do Je
zuitských lesov. Z rázcestia potom po mod
rej turistickej značke do Dúbravky. Stretnutie 
o 17. h na zastávke Borská pri obchodnom 
dome Centrum (električky č. 1, 4, 5, 9, 12). 
Vychádzka bude trvať 2,5 hodiny.
27. 5.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Dunajské pláže v Bratislave.

Aj v Bratislave máme svoje prirodzené plá
že, ktoré vytvoril a stále pretvára Dunaj. Vy
chádzka nás zavedie do malebného sve
ta lužných lesov na pravej strane Dunaja pri 
moste Lafranconi. Stretnutie o 17.30 h na za
stávke Botanická (električky č. 1, 4, 5, 9, 12). 
Vychádzka bude trvať 2 hodiny.
30. 5.
Alternatívny výlet do vzdialenejších 
pohorí Slovenska - Lúčanská Malá 
Fatra na Martinských holiach.

Celodenný výlet do Malej Fatry začneme 
v obci Kunerad, odkiaľ sa Stránskou dolinou 
presunieme cez bočný hrebeň na vrchol Veľ
kej lúky (1476 m). Z vrchola sa dáme na juh 
smerom po hlavnom hrebeni a červenej 
značke cez Vidlicu až na Veterné. Odbočíme 
doprava a spustíme sa po žltej značke dole 
Svitačovou dolinou. Potrvá to 8 hodín. Stret
nutie pri pivovare Stein o 6.30 h (autobus).

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

Aby nás potkany neprekabátili
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto už 
zabezpečila jarnú ochrannú deratizáciu verejných 
priestranstiev, parkov, detských ihrísk a budov, 
o ktoré sa stará.

V apríl je povinný urobiť to 
každý vlastník nehnuteľnos
ti. Úspech zásahu však mô
že byť zmarený nezodpoved
ným prístupom vlastníkov, ak 
deratizáciu ignorujú. Potkany 
sa totiž na čas, keď sú na jed
nom mieste ohrození, nasťa
hujú inde. Po čase sa však 
vrátia.

O úspech ochrannej dera
tizácie sa môžu zaslúžiť všet
ci. Ak nebudú kuchynský od
pad vylievať do WC, zvyš
kami jedla nebudú kŕmiť ho
luby a mačky, z balkónov 

a lodžií si nespravia sklady 
potravín. Potkany vidno naj
mä pri skládkach domového 
odpadu, v spoločných pries
toroch domov, pri kontajne
roch a v dvoroch. Keby sa 
tam nemali dobre, zmizli by. 
Vlastníci a správcovia domov 
by mali zatvoriť strešné ok
ná a doplniť chýbajúce škrid
le, zasieťkovať vetracie otvo
ry a upchať nefunkčné diery 
v suterénnych priestoroch.

Silnou zbraňou je dodržia
vanie poriadku a čistoty v by
tových domoch a ich okolí.

Radní podali seniorom 
pomocnú ruku

Na hodnotiacej schôdzi zá
kladnej organizácie 07 Okres
nej organizácie Jednoty dô
chodcov Slovenska vo feb
ruári sa hovorilo aj o problé
moch obyvateľov bývajúcich 
v severozápadnej časti Sta
rého Mesta, t. j. v okolí Hor
ského parku, Búdkovej, Mud
roňovej a Hroboňovej. Žijú sí
ce v peknom prostredí, no nie 
je tu takmer žiadna obchodná 
a občianska vybavenosť.

Preto sa rozhodli pozvať 
medzi seba zástupcov ma
gistrátu hlavného mesta 
a Dopravného podniku Bra
tislava. Požiadali ich o pria
me dopravné spojenie tej
to časti Bratislavy s obchod
ným domom Tesco v Lama
či a s nemocnicou na Kramá
roch. Presvedčili sme sa, že 
keď sa chce, tak sa dá urobiť 

veľa. Môžeme sa tešiť, že už 
bola predĺžená linka autobu
su č. 147, ktorý ide od Palace 
Astoria na Hodžovom námes
tí na Búdkovú, až do lamačs
kého Tesca.

Linka trolejbusu č. 207, 
ktorú žiadali predĺžiť na Kra
máre, síce nepôjde, prekáž
ky sú vraj najmä technické
ho rázu, ale upravia sa inter
valy medzi trolejbusmi č. 204 
a 207. Na spoločnom nástu
pišti na Gaštanovej ul. pribud
ne prístrešok pre cestujúcich.

Hostia prisľúbili, že sa bu
dú zaoberať pripomienkami 
seniorov aj z ostatných štvr
tí. Týkali sa chýbajúcich prie
chodov, zmien intervalov li
niek MHD a zmien organizá
cie dopravy na konečnej au
tobusu na Hroboňovej ulici.

(mm)

Rodinný klub Opice
Rodinný klub Opice funguje od októbra 2009 
v priestoroch samostatnej budovy v areáli ZŠ 
Mudroňova 83. Klub je určený nielen maminám na 
rodičovskej „dovolenke“, ale slúži i pre školákov, 
škôlkarov ako i starých rodičov z okolia. V lete 
pripravujeme pre deti i denný tábor. 

Pravidelné aktivity:
Herňa pre deti do 3 rokov
pondelok – streda 8.30 – 11.30 h
Hudobná škola YAMAHA – pre deti do 3 rokov
Prvé krôčky – pondelok 9.30 – 10.15 h
Šikovníček – pre deti od 5 rokov
Krúžok šikovných rúk – pondelok 16.00 – 17.30 h

Program na apríl a máj
28. 4., 25. 5., 9,30 h
Bábkové divadielko
4. 5., 10.00 – 11.00 h
Kreatívne dielničky pre naše Opičiatka, téma Deň matiek
31.5., 10.00 – 11.00 h
MDD v RK Opice

Kontakt:
opice@opice.sk
0904729002 Ing. Viera Viszt
0903700383 Ing. Dana Hlavačková
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Staromestská kultúra v máji 2010
Divadlo a.ha.
Centrum divadla, literatúry 
a vzdelávania, Školská 14
www.divadloaha.sk,
email: divadloaha@divadloaha.sk
tel.: 52496822

1. 5., 19.00 h
Ivan Bukovčan
SLUČKA PRE DVOCH ALEBO 
DOMÁCA ŠIBENICA
Smutnosmiešny príbeh zo 
súčasnosti.

3., 18. 5., 19.00 h
Werner Schwab
PREZIDENTKY
Radikálne kontroverzná komédia 
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

4. 5., 19.00 h
Ferdinand Bruckner
CHOROBA MLADOSTI
SEX ´n´DRUX ´n´ 
EXISTENTIALISM
Buď sa staneš malomeštiakom, 
alebo zomrieš.

10. 5., 19.00 h
R. W. Fassbinder
...len kvapky na horúce 
kamene...
Komédia s pseudotragickým koncom 
alebo erotické panoptikum. 
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

11. 5., 19.00 h
Per Olov Enquist
NOC LESBIČIEK
...freudovská komédia...
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

15. 5., 15.00 h
VY-POČÚVANIE
Michal Tvarožek a Vy vypočúvate 
známe osobnosti.
Hlavný hosť: Ján Kroner  herec
Hudobní hostia: Daniela Danišková 
a Rudolf Pepucha

22. 5., 19.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči
PIAF
Poetická monodráma o živote slávnej 
šansoniérky.

25. 5., 19.00 h - derniéra
György Spiró
MYDLOVÁ OPERA
...činohra zo súčasnosti 
o súčasnosti...

29. 5., 19.00 h
ÉricEmmanuel Schmitt 
EVANJELIUM PODĽA PILÁTA
„alebo ako to bolo..“

31. 5., 19.00 h
DIVADLO VERTIGO
Peter Scherhaufer
Umy si rúčky...
Mierne erotická, mierne smutná 
komédia.

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

6., 27. 5., 19.00 h
J. B. P. Moliére 
MIZANTROP

13. 5., 19.00 h
Jiří Suchý
TAKÁ STRATA KRVI

20. 5., 19.00 h
Oscar Wilde
CELKOM VÁŽNE

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

3., 4., 7., 18., 19., 20. 5., 
19.30 h
Karol Vosátko a kolektív 
MODELKY 2 (krása neni šetko)
Voľné pokračovanie kultovej hry 
zo sveta modelingu.

8., 10., 21., 22., 24. 5., 
19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA
Čierna komédia o bielom prášku.

12. 5., 19.30 h
CELKOM INÝ BEAT
Revue s Mariánom Jaslovským, 
Benem a ich hosťami.

13., 17. 5., 19.30 h
Viliam Klimáček
DÍLERI

15., 26., 27. 5., 19.30 h
Viliam Klimáček
SOM HOT DOG
(true story of my facebook)

25. 5., 19.30 h
Diskusia časopisu Týždeň

28., 31. 5., 19.30 h
Viliam Klimáček
IN DA HOUSE
(žúrka v Londýne)

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

Pre deti
12. 5., 14.00 h
O SIEDMICH KOZLIATKACH

25. 5., 14.00 h
RYTIER BAJAJA

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

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

GRAFIKA a lá TEX-MEX
Vernisáž: 13. 5., 18.00 h 
Hudobný hosť: Los Andariegos
Výstava potrvá do 13. 6.

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

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

Výstava v PROJECT ROOM 14
c r e e p y
Kata Huszár (D/H) a Marc 
Redford (UK)
Výstava potrvá do 15. 5.

Unheimliche
Vernisáž: 21. 5., 18.00 h
Vystavujúci umelci: Eva Koťátková, 
Josef Bolf, Richard Wiesner (CZ)
Výstava potrvá do 19. 6.

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

Milan Tvrdoň
Obrazy 2003 - 2010
Hudobný hosť: Viola Vavrušová
Výstava potrvá od 4. 5. do 29. 5.

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

Výstava B&W fotoklubu
Výstava potrvá od 7. 5. do 18. 6.

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

6. 5., 18.00 h
BOZZOLAN & COLOMBO
(klavír, saxofón a flauta)
Akustický koncert talianskeho 
jazzového dua.

18. 5., 8.30 h, 9.45 h, 11.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE 
1. ROČNÍK ZŠ
Putovanie za rozprávkou.

25. 5., 19.00 h
GALA MLADÝCH UMELCOV 
U ZICHYHO
Tamas Oláh  klavír
Tomáš Kardoš  violončelo

27. 5., 8.30 h, 9.45 h, 11.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE 
8. ROČNÍK ZŠ
Putovanie za ľudovou piesňou.

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
14. 5., 19.00 h
Jednofázové kvasenie
Folkový koncert
Hrajú: Dušan Valúch, Miloš 
Janoušek, Kajo Svozil, Tomáš Kukliš, 
Jakub Janoušek

Medická záhrada je 
bohatšia o čajovňu

Od 1. mája začne v Medickej 
záhrade svoju druhú sezónu čajovňa. 
Bude v priestoroch prenajatých 
od mestskej časti BratislavaStaré 
Mesto.

„Dlhé roky sme fungovali ako 
putovná čajovňa na festivaloch, 
ako je napr. Pohoda, Topfest či 
Hodokvas. Získané skúsenosti 
chceme zúročiť v Medickej záhrade. 
Hodláme tu najmä mladým 
poskytnúť v príjemnom prostredí 
priestor na oddych a tvorivosť. Preto 
sme si aj zvolili názov Tvoja čajová 
záhrada,“ vysvetlil prevádzkovateľ 
Robert Straka.

V čajovni sa uskutočnia rôzne 
podujatia, najmä ochutnávky, 
prednášky, živá hudba vrátane 
vystúpení hráčov na klasických 
hudobných nástrojoch, ako sú 
husle, harfa, bubny a podobne. 
Chystajú sa tu aj workshopy a tvorivé 
dielne, detský kútik a iné aktivity 
obohacujúce život návštevníkov.

S týmto historickým parkom 
sa už roky spája Kultúrne leto. 
Vďaka vzniku čajovne sa sem 
„nasťahuje“ viacero programov 
a v širšom zábere. Program podujatí 
ponúkaných čajovňou záujemcovia 
nájdu na www.tea4u.sk.

„S našimi hosťami sa stretneme 
v tomto roku prvýkrát 1. mája 
popoludní na Jam session. 
Na podujatí oslavujúcom blížiacu 
sa letnú sezónu budú hrať mladí 
hudobníci, podávať sa budú grátis 
rôzne čaje,“ prezradil Robert Straka.

Čajovňa, ktorú podporili viacerí 
sponzori, bude otvorená denne 
od 10. do 20. h do konca augusta.

• víkendy a sviatky • pracovné dni


