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Dodávateľská spoločnosť 
začne s osádzaním zvislého 
a „kreslením“ vodorovného 
dopravného značenia 1. júna. 
Koncom tohto mesiaca budú 
vyrobené parkovacie karty. 
Požiadať o ne môžu občania 
prihlásení k trvalému pobytu 
v Starom Meste.

Zmena organizácie parko-
vania na cestách III. a IV. trie-
dy, t. j. v správe 
mestskej časti, sa 
uskutoční postup-
ne v troch lokali-
tách. Postupne sa 
budú sprístupňo-
vať aj jednotlivé už 
vyznačené ulice.

Samospráva sa 
v tej súvislosti ob-
racia na motoristov s pros-
bou, aby umožnili dodávateľ-

skej spoločnosti Sates reali-
zovať dopravné značenie. Ich 
nedisciplinovanosť a nereš-
pektovanie dočasne umiest-
nených prenosných doprav-
ných značiek môže predĺžiť 
práce, ktorých výsledkom má 
byť bezpečná a usporiadaná 
premávka a parkovanie.

Parkovacie karty bude vy-
dávať mestská časť Brati-
slava-Staré Mesto každému 
Staromešťanovi na požiada-
nie. Každý uhradí iba náklady 
spojené s jej obstaraním. 

Záujemca, ktorý bude 
chcieť parkovaciu kartu, musí 
na pracovisku prvého kontak-

(Pokračovanie na str. 4)

Súťažiace o titul Stará mama Starého Mesta 2010  (sprava) Helena Blaškovičová, Elena Čule-
nová, na snímke už dekorovaná víťazka Vlasta Ilavská, Mária Lásková, Karolína Kopinová, hos-
titeľ - starosta Andrej Petrek, Ján Ištvančin, ktorý pred šiestimi rokmi navrhol organizáciu tejto 
súťaže, a Eva Štefanovičová.

Super starou 
mamou je 
Vlasta Ilavská

Má 75 rokov, dve dcéry 
a od každej po dve vnúča-
tá. Vedie jeden zo staromest-
ských klub dôchodcov, po 17 
rokoch štúdia na Univerzite 
tretieho veku získala diplom 
z psychológie, architektúry 
a dejín umenia. Taká je struč-
ná charakteristika Vlasty Ilav-
skej, ktorú 18. mája pri príle-
žitosti Dňa matiek dekoroval 
v Zichyho paláci za Starú ma-
mu Starého Mesta 2010 sta-
rosta mestskej časti Andrej 
Petrek.

(Pokračovanie na str. 6)

Začínajú sa zmeny v parkovaní 
v prospech domácich

K volebným urnám 
s občianskym preukazom

Poslanci 
schválili 
dotácie
Každoročne je 
v rozpočte mestskej 
časti Staré Mesto 
suma vyčlenená 
na dotácie. Uchádzajú 
sa o ne napr. občianske 
združenia, spoločenstvá 
vlastníkov bytov, 
neziskové organizácie, 
správcovské 
spoločnosti a iné 
právnické osoby.

Prostredníctvom formulá-
ra požiadajú o potrebnú sumu 
na konkrétny zámer, pričom 
peniaze musia mestskej čas-
ti vyúčtovať.

Na aprílovom zasadnu-
tí staromestských poslancov 
boli schválené dotácie:

- na knihu Vladimíra Sege-
ša Remeslá a cechy v sta-
rom Prešporku vydavateľstvu 
Marenčin PT (300 € – vyše 
9 000 Sk)

- na podporu činnosti Zdru-
ženiu kresťanských seniorov 
(500 € – vyše 15 000 Sk)

- Okresnej organizácii Jed-
noty dôchodcov Slovenska 
(500 €)

- Katolíckej jednote mesta 
Bratislavy (500 €)

- Charite Blumentál (600 € 
– vyše 18 000 Sk)

- Senior klubu Kalvária 
(700 € – vyše 21 000 Sk)

- Klubu dôchodcov Pokoj 
a dobro (500 €)

(Pokračovanie na str. 2)

Ulice Moskovská, Poľná a Sasinkova sa stanú 
prvými v lokalite č. 1, na ktorých budú vyznačené 
parkovacie boxy pre držiteľov parkovacích kariet 
vydaných mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto.

Voľby do NR SR sa uskutočnia v sobotu 12. júna. 
Šéf volebného štábu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto Karol Panzca pripomína, aby si voliči 
nezabudli doma občianske preukazy. V súvislosti 
s voľbami sme mu položili niekoľko otázok.

Ak v deň volieb zistíme, 
že občiansky preukaz stra-
til platnosť, nestačí prísť 
do volebnej miestnosti 
s pasom?

- Nie, na tieto voľby pas ne-
postačuje. Volebná komisia 
vydá hlasovacie lístky a obál-
ku v súlade so zákonom len 

tomu, kto jej predloží občian-
sky preukaz.

Zmenil sa počet voličov 
od posledných parlament-
ných volieb v roku 2006?

- Žiaľ, klesol z 38 196 
na 36 600. Bratislavčania sa 
sťahujú mimo centra, svoje

(Pokračovanie na str. 3)

Poľná ulica 
uzavretá

Od 15. mája je čiastoč-
ne uzatvorená Poľná ulica. 
S. r. o. Viaspol na nej opravu-
je 80 m dlhý úsek medzi Sa-
sinkovou a Moskovskou uli-
cou.Práce potrvajú do 16. jú-
na. Opravu objednal správca 
cesty – mestská časť Brati-
slava-Staré Mesto so súhla-
som Krajského dopravného 
inšpektorátu a Krajského ria-
diteľstva Policajného zboru 
v Bratislave.

Obchádzková trasa po-
vedie po uliciach Sasinko-
va, Strážnická, Moskovská 
a Poľná.

Štatistické zisťovanie
Štatistický úrad (ŠÚ) SR 

začal zisťovanie, ako sa 
v domácnostiach používa-
jú informačné a komunikač-
né technológie. V tejto sú-
vislosti v priebehu mája nav-
štívia v Bratislavskom kraji 
506 domácností, z toho 22 
v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, poverení opy-
tovatelia. Aj tentoraz sú po-
vinní preukázať sa povere-

ním ŠÚ SR a na požiadanie 
aj osobným dokladom.

Bližšie informácie o zis-
ťovaní sú uverejnené vo vy-
hláške ŠÚ SR č. 416/2008 
Z. z., ktorou bol vydaný 
Program štátnych štatis-
tických zisťovaní na roky 
2009 až 2011. Je dostup-
ný aj na stránke http://por-
tal.statistics.sk/showdoc.
do?docid=14650.
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a vysúťaženou cenou 7 461 € 
(takmer 225 000 Sk).

Mestská časť mala záujem 
o upratovacie služby, revízie 
elektrických zariadení a elek-
trospotrebičov, odborné pre-

hliadky bleskozvodov a mo-
dernizáciu a výstavbu športo-
vých ihrísk v základných ško-
lách na Mudroňovej a Hlbo-
kej ulici.

Najmarkantnejší rozdiel 
medzi celkovou rozpočtova-
nou a vysúťaženou sumou - 
až 60 % - bol dosiahnutý v sú-
ťaži o elektrorevízie a pre-
hliadky bleskozvodov. Úspo-
ru vyše 50 % plánovaných ná-
kladov dosiahne samospráva 
vďaka aukcii pri modernizácii 

a výstavbe školských ihrísk.
O upratovanie prejavi-

lo záujem 7 firiem, napokon 
sa však súťaže zúčastnili iba 
dve. Najlepšiu ponuku dala 
s. r. o. Unitepos-ŠF, ktorá svo-

je služby poskytuje mestskej 
časti aj v súčasnosti. Nasledu-
júca zmluva, ktorú spolu oba-
ja partneri podpíšu na poldru-
ha roka, však bude pre Sta-
ré Mesto výhodnejšia. Zaplatí 
menej o 7 730 € (233 000 Sk), 
t. j. o takmer 17 %.

Do súťaže o vykonáva-
nie elektrorevízií sa prihlásilo 
6 záujemcov; súťažili traja, ví-
ťazom je podnikateľ Dominik 
Eördeögh. Zo 7 firiem usilujú-
cich sa získať zákazku v sú-

vislosti s budovaním a moder-
nizáciou ihrísk v dvoch základ-
ných školách Starého Mesta 
sa aukcie zúčastnili tri staveb-
né firmy. Najlepšia bola ponu-
ka s. r. o. Gamix Bratislava. 
Dve spoločnosti sa uchádza-
li o zhotovenie povrchových 
častí ihrísk, úspešnejšia bola 
s. r. o. SportReal Trenčín..

(Dokončenie zo str. 1)
- Združeniu zdravotne pos-

tihnutých ZO 1 – na rekondič-
né pobyty (350 € – 10 544 Sk)

- na činnosť združenia 
na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím ECHO 
(300 €)

- Združeniu zdravotne pos-
tihnutých ZO 3 (300 €)

- Slovenskému zväzu te-
lesne postihnutých ZO 127 
(450 € – vyše 13 500 Sk)

- Združeniu sclerosis mul-
tiplex Nádej (330 € – takmer 
10 000 Sk)

- Združeniu zdravotne 
postihnutých občanov ZO 2 
(200 € – 6 000 Sk)

- Bratislavskému spolku 
nepočujúcich 1930 (350 €)

- Únii nevidiacich a slabo-
zrakých ZO 04 Staré Mesto 
(350 €)

- Rodinnému klubu Opice 
(350 €)

- Slovenskému výboru pre 
UNICEF (350 €)

- na letný tábor pre deti 
Staromešťanov Charite Blu-
mentál (600 €)

- na činnosť útulku Depaul 
Slovensko (300 €)

- na činnosť nocľahárne 
Depaul Slovensko (600 €)

- na literárnu súťaž Brati-
slava, mesto moje a moja bu-
dúcnosť NO-B M European 
Democratic Forum (300 €)

- na ekologický projekt 
EKOHAPPYAND 2010 Klubu 
Happyland (500 €)

- na dobudovanie zelenej 
plochy medzi domami na Pa-
lárikovej 7 a 9 Eve Cvengro-
šovej (500 €)

- na aktivity ZO Slovenské-

ho zväzu telesne postihnu-
tých (200 €)

- na aktivity ZO Slovenské-
ho zväzu telesne postihnu-
tých (200 €)

- na športové aktivity OZ 
Bol raz jeden človek (400 € – 
12 000 Sk)

- na činnosť OZ Prima 
(500 €).

V tohtoročnom rozpoč-
te sú na pro jekty v sociál-
nej oblasti vy členené do-
tá cie 14 000 € (tak mer 
422 000 Sk), po 3 000 € 
(90 000 Sk) na pro jekty v ob-
lasti kultúry, v oblasti škol stva 
a špor tu a v ob lasti ži vot né ho 
pros tre dia.

Poslanci schválili dotácie

Základná škola na Lazaretskej je už minulosťou

Pred necelými 8 rokmi dvojkrídlový 
objekt na rohu ulíc Lazaretská a Cuk-
rová prevzala od štátu samospráva. 
Priebežný posudok z technického au-
ditu budovy, v ktorej pôsobila, kon-
štatuje v r. 2003 havarijný stav sute-
rénu budovy. Spôsobilo ho najmä za-
tekanie, zavlhnutie a chýbajúca izolá-
cia vyše storočnej budovy. Navrhuje 
sanačné opatrenia len na suterénne 
časti, čo by malo stáť 4,5 mil. Sk. Ná-
sledne objednaný komplexný audit 
odhadol potrebnú rekonštrukciu celej 
budovy na 36 mil. Sk.

Budova mala aj statickú poruchu - 
krídlo na Lazaretskej v dotyku so síd-
lom Krajského riaditeľstva Policajné-
ho zboru bolo a stále je poklesnuté. 
Dotknuté učebne sa na vyučovanie 
v tom čase už nevyužívali.

Situáciu mohlo vyriešiť partner-
stvo súkromného a verejného sekto-
ra. Uvažovalo sa o tom, že súkrom-
ný investor za súkromné peniaze zre-
konštruuje celú školu, za čo by prešla 
jedna jej časť do jeho vlastníctva. To-
to riešenie podporovali aj viacerí vte-
dajší poslanci.

Partnerom sa mala stať spoločnosť 

Noavista. Keď však prišla s vypraco-
vaným zámerom, ukázalo sa, že nie 
všetko, čo sa spočiatku zdá byť ružo-
vé, také aj naozaj je. Zrekonštruované 
a nadstavané krídlo z Lazaretskej uli-
ce, teda to s narušenou statikou, malo 
totiž ostať mestskej časti. Lepšia časť 
školy s fasádou obrátenou na Cukro-
vú ulicu by sa dostala do rúk súkrom-
nej spoločnosti.

Školský dvor s ihriskom, ktorý je 
bežnou súčasťou školského areálu, 
už bol a aj v súčasnosti je policajným 
parkoviskom. Rokovania a apely vole-
ných orgánov nenašli u predstavite-
ľov Policajného zboru a Ministerstva 
vnútra SR kladnú odozvu. Napriek to-
mu spoločnosť Noavista rátala s tým, 
že na pozemku bývalého dvora vybu-
duje prízemný objekt s fitnescentrom, 
kaviarňou a pod., ktoré by navštevo-
vali budúci užívatelia objektu na Cuk-
rovej. Ani z chýbajúceho školského 
dvora si spoločnosť Noavista nerobi-
la ťažkú hlavu. Nakreslila ho na stre-
che budovy na Lazaretskej. 

„Vtedajší starosta Peter Čiernik to-
to riešenie podporoval a presadzo-
val. Poslancom sa však projekt v ta-

kejto podobe zdal nereálny a nevyho-
vujúci,“ pripomenul obdobie spred 4-5 
rokov miestny poslanec Peter Smrek. 
Upozornil tiež na majetkoprávny prob-
lém: Školské budovy sú ako majetok 
hlavného mesta zverené do správy 
mestským častiam len dovtedy, kým 
slúžia na vzdelávanie a vyučovacie 
účely. Mestská časť na to, aby mohol 
byť vôbec celý zámer s budovou ZŠ 
na Lazaretskej za súkromné peniaze 
realizovaný a školská budova sa moh-
la rozdeliť na dve samostatné časti, 
musela pripraviť príslušný majetko-
právny dokument. Primátor ako šta-
tutárny zástupca vlastníka budovy ho 
však nepodpísal.

Tieto majetkové, právne a projekto-
vé snahy však nezabránili tomu, aby 
sa škola ako inštitúcia a organizá-
cia nezosypala... Ešte 15. septembra 
2004 v nej bolo 239 žiakov, z toho 120 
zo Starého Mesta. Po pár mesiacoch 
sa komunikačné problémy medzi ria-
diteľkou na jednej strane a učiteľmi 
a rodičmi na druhej vyhrotili natoľ-
ko, že rodičia prehlásili deti do iných 
škôl. V septembri 2005 bolo v škole 
viac učiteľov ako detí – tie sa pomes-
tili do jedinej triedy! Poslancom neos-
talo iné, ako osirelú školu zrušiť a po-
žiadať o jej vyradenie zo siete. Mi-

nisterstvo školstva žiadosti vyhovelo 
k 31. 12. 2005.

Po niekoľkých mesiacoch podpísal 
P. Čiernik so spoločnosťou Noavista 
zmluvu o spolupráci. Zámer už nere-
alizoval, keďže ho v decembri 2006 
staromestskí voliči nepotvrdili vo fun-
kcii starostu. Nové zastupiteľstvo v je-
ho plánoch odmietlo pokračovať. Za-
čiatkom roka 2007 prijalo uznesenie 
o vrátení budovy už bývalej Základnej 
školy na Lazaretskej jeho vlastníkovi 
– hlavnému mestu, ktoré v nej pláno-
valo zriadiť po rekonštrukcii základnú 
umeleckú školu. Tá školský dvor ani 
ihrisko nepotrebuje.

Vlani po prijatí novely zákona 
o obecnom majetku mesto názor zme-
nilo. V januári 2010 primátor Andrej 
Ďurkovský adresoval starostovi An-
drejovi Petrekovi list. „Prevzatie neh-
nuteľností do priamej správy hlavné-
ho mesta SR Bratislavy je možné len 
za predpokladu, že nebudú prevzaté 
zmluvné záväzky viažuce sa k nehnu-
teľnostiam,“ oznámil primátor. Cieľom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mes-
to je preto iniciovať stretnutie so zá-
stupcami spoločnosti Noavista a vy-
riešiť zmluvné vzťahy tak, aby budova 
bývalej školy mohla byť vrátená hlav-
nému mestu.

Bola to škola, o ktorej sa hovorilo v superlatívoch. Učili na nej 
výborní kantori, vychádzali z nej talentovaní študenti.

Nové služby
pre občanov

V snahe vyjsť v ústrety 
návštevníkom oddelenia so-
ciálnych vecí miestneho úra-
du vybudovala mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto bez-
bariérový vstup na pracovis-
ko z Medenej 2. Pri vchode je 
zvonček, prostredníctvom kto-
rého klient privolá pracovníka 
oddelenia sociálnych vecí.

Od  21. mája majú obča-
nia na Pracovisku prvého 
kontaktu (vstup z Vajanské-
ho nábr. 3) bezplatný prístup 
na internet. Umožní im získať 
informácie o službách posky-
tovaných Starým Mestom, ale 
aj samosprávami ostatných 
mestských častí, magistrátu, 
dostanú sa na Obchodný re-
gister SR, kataster nehnuteľ-
ností, štátne orgány a pod. 
Internet je k dispozícii počas 
úradných hodín.

Elektronickou dražbou 
Staré Mesto ušetrilo
Druhé kolo verejnej súťaže poskytovateľov služieb 
formou elektronickej dražby, ktoré sa uskutočnilo 
v máji, prinieslo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto úsporu vyše 136 000 € (takmer 4,1 mil. Sk).

V marci 2010 bol v prvom kole rozdiel medzi odhadovanou 

Denný stacionár
pre seniorov

Nedávno mestská časť Bra-
tislava-Dúbravka otvorila den-
ný stacionár na Bagarovej uli-
ci. Médiá vtedy informovali, že 
ide o prvé takéto zariadenie 
v Bratislave.

Už roky však ponúka služ-
by staromestský denný staci-
onár na Záhrebskej 9. Je ur-
čený pre dôchodcov, zdravot-
ne postihnutých, občanov tr-
piacich psychickými a soma-
tickými problémami, ktorí sú 
odkázaní na pomoc inej oso-
by. Kapacita zariadenia je 15 
miest. O klientov je v pracov-
ných dňoch postarané od 7. 
do 17. h. Možno si dohodnúť 
aj individuálny program.

Na prijatie je potrebný po-
sudok a rozhodnutie o odká-
zanosti na sociálnu službu 
mestskej časti z miesta trvalé-
ho bydliska, žiadosť o poskyt-
nutie sociálnej pomoci, potvr-
denie o výške dôchodku a fo-
tokópia karty poistenca. Me-
sačná cena je do 100 €.

Nakupované služby (€) rozpočt. 
suma

vysúťa žená
suma

úspora

€ %

1. upratovanie 32 000 24 270 7 730 16,9

2. revízie elektro, 
bleskozvody 41 650 16 660 24 990 60,3

3. ZŠ Mudroňova, 
modernizácia ihriska 277 270 229 663 47 607 17,2

4. ZŠ Hlboká, výstavba 
ihriska 105 315 49 533 55 782 52,9

Spolu úspora 456 235 320 126 136 109 29,8



5/máj - jún 2010 staromestský spravodaj  3

(Dokončenie zo str. 1)
byty prenajímajú ľuďom, ktorí 
tu majú iba prechodný pobyt – 
tí volia v mieste svojho trvalé-
ho bydliska. Situáciu sa nedarí 
zvrátiť napriek tomu, že rastie 
počet novovybudovaných by-
tov. Úbytok Staromešťanov je 
dosť alarmujúci. K 1. 1. 1990 
malo Staré Mesto 50 581 oby-
vateľov, k 1. 1. 2010 ich bolo 
už iba 40 828. Za 20 rokov ich 
počet klesol o 10 000. Zaují-
mať by sa o to mali minimálne 
komunálni politici.

Do 17. mája mali dos-
tať všetci voliči do pošto-
vých schránok oznámenia 
o mieste a čase konania vo-
lieb a zoznamy kandidátov. 
Čo ak niekomu doručené 
neboli?

- Oznámenia a zoznamy 
sa nám nepodarilo doručiť 
3 540 oprávneným voličom, 
čo je 9,67 % z celkového poč-
tu oznámení. Zväčša preto, 
že sme sa nedostali do do-
mov pre zamknuté vchodové 
dvere. Druhým najčastejším 
dôvodom je, že na schrán-
kach chýbali mená adresátov. 
Sám som si prešiel pár domov 
na Vajanského nábreží a Me-
denej ulici – tí ľudia sú u nás 
síce prihlásení na trvalý pobyt, 
no v skutočnosti žijú inde.

Termín a miesto volieb si 
môže každý zistiť na interne-
tovej stránke mestskej čas-
ti www.staremesto.sk, no po-
kiaľ volič chce získať ozná-
menie a zoznam kandidá-
tov do NR SR, môže si po ne 
prísť do námietkovej kancelá-
rie na Vajanského nábrežie 3. 
Je otvorená denne v úradných 
hodinách.

Tú by mali navštíviť aj 
Staromešťania, ktorí chcú 
voliť, no 12. júna sa budú 
zdržiavať mimo svojho trva-
lého bydliska, napr. odces-
tujú na chalupu.

- Áno, v námietkovej kance-
lárii im už od 13. mája vydáva-
me voličské preukazy, s ktorý-
mi sa budú môcť zúčastniť vo-
lieb v iných než svojich voleb-
ných okrskoch, či už to bude 
vo Vrakuni, Malackách, Koši-
ciach alebo inde. Opäť pripo-
mínam: nezabudnúť na ob-
čian ske preukazy! Volič ské 
preukazy budeme vydávať 
iba do štvrtka 10. júna, čo je 
novinka v zákone. Kto prí-
de v piatok 11. júna, teda deň 
pred voľbami, toho budeme 
musieť sklamať.

Dá sa očakávať, že nás 
Staromešťania budú opäť 
upozorňovať na to, že sme 
doručili oznámenia aj oso-
bám už zosnulým.

- Je to pri každých voľbách. 
Znovu a znovu opakujeme, že 
z evidencie občanov nemožno 
nikoho vyradiť na základe oz-
námenia. Príbuzní nebohého 

musia na staromestskú mat-
riku doniesť úmrtný list. Bez 
tohto dokumentu sa nepohne-
me. Stále sa napríklad stáva, 
že Staromešťan zomrie v so-
ciálnom či zdravotníckom za-
riadení mimo Starého Mesta. 
Nedá nám o tom vedieť tamoj-
šia matrika ani príbuzní. Ne-
máme sa ako dozvedieť o tej-
to zmene. Nie z vlastnej vi-
ny sa následne dostávame 
do trápnej situácie napríklad 
pri doručení blahoželania k ži-
votnému jubileu, pozvánok 
na staromestské podujatia 
alebo aj oznámení o voľbách.

Volebná kampaň sa napl-
no rozbieha 22. mája. Zasa 
bude polepené celé mesto?

- Niet na to dôvod. Oficiálne 
výlepové plochy pre 18 kan-
didujúcich strán sme, tak ako 
nám zákon ukladá, pripravi-
li na Námestí slobody. Každá 
strana má k dispozícii betó-
nový valec s označením čísla, 
pod ktorým kandidujú. Okrem 
toho môžu využiť ponuku re-
klamných agentúr. Vylepovať 
plagáty na verejných mies-
tach a zariadeniach je prie-
stupkom, za ktorý by mohla 
politická strana byť potresta-
ná pokutou vo výške 6 600 € 
(takmer 199 000 Sk).

Každý štvrtý Staromešťan 
je v seniorskom veku. Nie 
každému sily stačia na to, 
aby zvládol schody vedú-
ce do volebných miestností 
v základných školách. Mys-
leli ste na to?

- Situácia, že by niekto mu-
sel zdolať dve poschodia, sa 
už nezopakuje. Žiaľ, naše zá-
kladné školy sú staré, nebo-
li vybudované ako bezbarié-
rové. Ak si teda niekto netrúf-
ne vyšliapať hore, bez prob-
lémov k nemu dole zídu dva-
ja členovia okrskovej komisie 
s prenosnou urnou a vytvo-
ria mu regulárne podmienky 
na voľbu. Zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov, mô-
že volič požiadať o hlasova-
nie mimo volebnej miestnos-
ti. V takom prípade treba po-
žiadať námietkovú kancelá-
riu na tel. č. +421(2)59246420 
o hlasovanie doma či na inom 
mieste. Okrsková volebná ko-
misia príde na dohodnuté 
miesto s volebnou schránkou. 
Pokiaľ sa dotyčný neohlási vo-
pred, v deň volieb sa na prí-
slušnú komisiu môže obrátiť 
napríklad prostredníctvom su-
sedov či iných blízkych osôb.

Škoda každého neplatné-
ho hlasu. Poradíte voličom, 
čo majú urobiť, aby ich voľ-
ba bola bezchybná?

- V týchto voľbách sa vo-
lia strany. Volič si teda vyberie 
jednu z nich – jeden hlasova-
cí lístok, na ktorom môže za-
krúžkovať – dať preferenčné 
hlasy – najviac štyrom kandi-

dátom, svojim favoritom. Ne-
musí to však spraviť. Hlaso-
vací lístok vloží do obálky a tú 
vhodí pred členmi volebnej 
komisie do volebnej urny.

V námietkovej kancelá-
rii už padla otázka, čo s ne-
použitými lístkami. Dotyčný 
sa obáva ich možného zne-
užitia.

- Tu je rada ľahká – nech si 
ich zoberie domov. Zdôrazňu-
jem však, že nepoužité hlaso-
vacie lístky ešte pred sčítaním 
komisia zapečatí a odvezie 
z miesta sčítania hlasovacích 
lístkov odovzdaných voličmi.

Voľby v Starom Meste or-
ganizujete od roku 1992. Po-
znáte teda staromestských 
voličov. Koľko ich podľa vás 
príde k urnám 12. júna?

- Tipujem, že to bude 60 %. 
Pred 4 rokmi bola 61 % účasť 
a v roku 2002 dokonca 74 %. 
Staromešťania sú zodpoved-
ní. Svoje právo voliť berie väč-
šina z nich naozaj vážne.

K volebným urnám 
s občianskym preukazom

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vyhlasuje 

výberové konanie

na obsadenie miesta
riaditeľa Základnej školy Vazovova 4 v Bratislave

s predpokladaným nástupom 1. augusta 2010.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného 

študijného odboru požadovaného pre príslušný druh a stu-
peň školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa vy-
hlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvali-
fikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov – pre kategóriu učiteľ

- vykonanie 1. atestácie
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka 
- návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 2 strany)
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
- doklady o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia)
- potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi
- štruktúrovaný životopis 
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov 

pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- doklad o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pe-

dagogickej činnosti

Prihlášky žiadame zaslať do 7. júna 2010 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
oddelenie školstva
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v zatvorenej obálke s označením pre 
„ZŠ Vazovova 4 - výberové konanie, neotvárať“.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznáme-
né písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením kaž-
dému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Letné záhrady pred kaviarňami a reštauráciami v historic-
kom centre Bratislavy prilákali do ulíc viacero tzv. živých sôch. 
V tomto roku o možnosť prezentovať sa v rámci tzv. voľných po-
uličných aktivít požiadalo mestskú časť Bratislava-Staré Mes-
to už 70 prevažne amatérskych umelcov. Podmienky predvá-
dzania voľných pouličných aktivít sú zakotvené vo všeobec-
ne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Kto sa chce v rámci nich prezentovať, musí mať tohtoročné po-
volenie mestskej časti s dohodnutými pokynmi o mieste a ča-
se predvádzania. Pokiaľ ho nemá, musí rátať s nepríjemnos-
ťami pri kontrole. Je tiež povinný uhradiť miestnu daň za zau-
jatie verejného priestranstva. Za meter štvorcový a deň zapla-
tí 0,20 € (6 Sk).

Bezohľadnosť 
plodí 
nespokojnosť

Zo 48 sťažností vlani zaevi-
dovaných na Miestnom úrade 
mestskej časti Bratislava-Sta-
ré Mesto sa 12 týkalo sprá-
vy majetku, údržby domov 
a vlastníckych vzťahov. 11 po-
nôs poukázalo na problémy 
s prevádzkami reštaurácií vrá-
tane rušenia nočného poko-
ja. 8 prejavov nespokojnos-
ti smerovalo do oblasti dopra-
vy a údržby ciest, piati ľudia 
sa sťažovali na zamestnan-
cov miestneho úradu a štyria 
poukázali na problémy v sta-
vebnej činnosti.

Referát kontroly a sťažnos-
tí miestneho úradu vyhodno-
til 20 sťažností ako oprávne-
ných. Medzi nimi aj zanedba-
nú časť Michalskej priekopy, 
ktorá trápi mnohých Bratislav-
čanov. Radi by ju videli upra-
venú tak, ako je časť s Čitár-
ňou u Červeného raka. Zlú si-
tuáciu ešte zhoršujú nájomníci 
a reštaurácia v dome na Žup-
nom námestí 2. Do priekopy 
hádžu odpadky.

Zlými susedmi sú v Starom 
Meste niektoré reštaurácie, 
puby a bary otvorené do ne-
skorých nočných hodín. Nie 
vždy dokážu udržať na uzde 
svojich návštevníkov, nereš-
pektujú zatváracie hodiny 
a nevedia ustrážiť hluk z hud-
by. Vlani sa kritika týkala pre-
vádzok Hausband na Justič-
nej, Queens pub na Mýtnej, 
Club 80 na Ventúrskej, Bar-
baron na Obchodnej, Peoples 
na Hviezdoslavovom nám. 
a Segner Lounge na Michal-
skej.
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Okrem čiastočného zjed-
nosmernenia 20 ulíc sa v zó-
ne znížila maximálna rých-
losť na 30 km/h a do plat-
nosti vstúpil zákaz vjazdu 
nákladných áut okrem dop-
ravnej obsluhy. Tým sa ob-
medzila tranzitná doprava, 
čo malo za cieľ zvýšiť v lo-
kalite kvalitu života, a v jed-
nosmerkách sa zlepšili mož-
nosti parkovania hlavne pre 
domácich obyvateľov.

Podľa veliteľa Okresnej 
stanice Mestskej polície 
Staré Mesto Jozefa Hitku 
zatiaľ aj po dohode so štát-
nou políciou situáciu skú-
majú a vyhodnocujú, kde 
treba zmeny čiastočne sko-
rigovať. Doteraz neudelili 
ani jednu pokutu, nenasadili 
papuču ani neodtiahli žiad-
ne auto pre nesprávne par-
kovanie.

„Najrýchlejšie sa pris-
pôsobili tranzitujúci vodi-
či, ktorí si tadiaľto skraco-
vali cestu do centra,“ hovo-
rí J. Hitka. Niektorí sa pri-
tom čudovali, že podľa na-
vigácie v aute idú správne. 
Ako však potvrdili niektorí 
predajcovia navigácií, tvor-
com máp trvá ich aktualizá-
cia, najmä keď ide o zmeny 
lokálneho významu, aj nie-
koľko mesiacov.

Paradoxne sa zmenám 
najviac bránia domáci. Skú-
šajú, čo môžu, skracujú si 
cestu aj jazdou v protisme-

re, lebo veď teraz by museli 
obchádzať celý blok domov, 
čo predtým nebolo treba...

Samospráva Starého 
Mesta už pri otváraní zó-
ny s novým dopravným re-
žimom tvrdila, že ak sa nie-
čo neosvedčí, riešenie sa 
upraví. Námety na niektoré 
zmeny, ktoré však nie sú zá-
sadného charakteru, prichá-
dzajú v týchto dňoch nielen 
od občanov, ale aj od poli-
cajtov.

Nezvyčajne dlhá zima po sebe zanechala 
nepríjemné stopy v podobe výtlkov na cestách

(Dokončenie zo str. 1)
tu (Front Office) na miestnom 
úrade na Vajanského nábreží 
3 vyplniť a predložiť žiadosť, 
občiansky preukaz, vodičský 
preukaz a technický preukaz 
k vozidlu. Ďalej musí preuká-
zať svoj vzťah k vozidlu – jeho 
vlastníctvo, lízingovú zmluvu 
na svoje meno alebo zmluvu 
o zverení vozidla zamestná-
vateľom do užívania. 

Na zadnej strane parko-
vacej karty bude poučenie 
o právach a povinnostiach 
vlastníka preukazu. Okrem 
iného bude oprávnený bez-
platne parkovať na všetkých 
boxoch na uliciach III. a IV. 
triedy s dopravným znače-
ním „P RÉSERVÉ pre vozidlá 
s platnou parkovacou kartou 
MÚ BA Staré Mesto“ na úze-
mí Starého Mesta bez ohľa-
du na to, či má trvalé bydlis-
ko v prvej, druhej či tretej par-
kovcej lokalite.

Ako už dávnejšie starosta 
mestskej časti Andrej Petrek 
a poslanci miestneho zastu-
piteľstva deklarovali, jedným 
z cieľov parkovacej politiky je 
umožniť Staromešťanom par-
kovať v blízkosti svojich obyd-
lí. Cestou, ako sa to dá do-
siahnuť, je postupné vytvá-
ranie nových parkovacích 
možností. Mestská časť sa 
na tento krok chystá od vla-
ňajška. V tomto roku postup-
ne otvorí tri nové parkovacie 
lokality.

V súčasnosti sa na vybra-
tých územiach parkuje neor-

ganizovane, často v rozpore 
so zákonom č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke a o zme-
ne a doplnení niektorých zá-
konov. Väčšina vodičov si pri-
tom uvedomuje, že riskujú 
odtiahnutie áut.

Mestská časť už nebu-
de v troch nových parkova-
cích lokalitách vyhradzo-
vať – prenajímať parkovacie 
miesta. Tam, kde sú ešte bo-
xy zazmluvnené, termíny po-
stupne dobiehajú.

Hranice parkovacích 
lokalít:

Oblasť č. 1 – Námestie 
slobody, Kollárovo nám., 
Mickiewiczova, Ul. 29. au-
gusta, Poľná, Karadžičo-
va, Legio nárska.

Týka sa ulíc Bernoláko-
va, Blumentálska, Fazu-
ľová, Chorvátska, Jus-
tičná, Kmeťovo námes-
tie, Lužická, Májkova, 
Moskovská, Poľná, Poľ-
ská, Sasinkova, Slovan-
ská, Strážnická, Šolté-
sovej, Školská a Wilso-
nova.

Oblasť č. 2 – Štefániko-
va, Šancová, Mýtna, Nám. 
slobody, Nám. 1. mája, 
Hodžovo nám., Štefániko-
va

Oblasť č. 3 – Štefániko-
va, Hlboká cesta, Ul. Fra-
ňa Kráľa, Palisády, Zá-
mocká, Staromestská

Začínajú sa zmeny 
v parkovaní v prospech 
Staromešťanov

Čaká sa na termín 
súdu o parkovaní
Spoločnosť BPS Park 
sa na žiadosť sudkyne 
Okresného súdu 
Bratislava I vyjadrila 
k obsahu žaloby, ktorú 
na ňu podala mestská 
časť Bratislava-Staré 
Mesto.

V súčasnosti sa čaká na vy-
týčenie pojednávania.

Staromestská samospráva 
chce vlastníckou žalobou, kto-
rú podala 8. decembra 2009, 
dosiahnuť, aby bola nájomná 
zmluva podpísaná na 20 ro-
kov bývalým starostom Pet-
rom Čiernikom vyhlásená 
za ne platnú.

Pokiaľ sa tento cieľ napl-
ní, samospráva má v úmys-
le v súčasnej parkovacej zó-
ne ovládanej spoločnos-
ťou BPS Park zrušiť dlhodo-
bo vyhradené a klientmi BPS 
Park platené parkovacie bo-
xy na uliciach III. a IV. triedy. 
Blokovacie stĺpiky, budú z bo-

xov demontované.
Následne sa v parkovaní 

aj v tejto zóne zavedie rovna-
ký režim, aký starosta Andrej 
Petrek a miestne zastupiteľ-
stvo plánujú postupne uplat-
niť na území celého Starého 
Mesta.

Podľa tohto režimu na pri-
bližne 70 % parkovacích miest 
budú môcť stáť výlučne vo-
zidlá s rezidentskou parko-
vacou kartou vydanou mest-
skou časťou Bratislava-Staré 
Mesto.

Zvyšných 30 % bude voľne 
k dispozícii. A to až dovtedy, 
kým nový parlament nevrá-
ti do cestného zákona opráv-
nenie pre mestá a obce inka-
sovať poplatok za krátkodobé 
státie vozidiel na mestských 
a obecných cestách.

Odchádzajúca Národná ra-
da SR im totiž túto možnosť 
z nepochopiteľných dôvodov 
odňala.

Záhony
skrášlia 
letničky

Štyridsaťtisíc letničiek 
z Holandska v týchto dňoch 
vysádza externá dodáva-
teľská spoločnosť VEPOS 
v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. Skrášli nimi 
kvetinové záhony na Hviez-
doslavovom námestí vráta-
ne priestoru pred historic-
kou budovou Slovenského 
národného divadla, v parku 
a na Vajanského ná breží, 
v Medickej a Grassalkovi-
chovej záhrade.

Letničky budú spríjem-
ňovať prostredie do jese-
ne. Vtedy sa vyberú zo ze-
me a naradia ich cibuľovi-
ny, ktoré vykvitnú na budú-
cu jar.

Zacelili takmer 100 výtlkov

Najviac sa podpísala 
na Povrazníckej ulici, kde bo-
lo treba zaceliť 16 dier rôz-
nych rozmerov. Na Dobro-
vičovej ich bolo 10, na Belo-
potockého a Medenej po 8, 
na Bezručovej a Gajovej po 6, 
na Benediktiho a Björnsono-
vej po 5, na Palackého, Rie-
geleho, Hviezdoslavovom ná-
mestí, Záhrebskej a Tabako-
vej po 4. Menej výtlkov sa ob-
javilo na Kúpeľnej, Múzejnej, 
Alžbetínskej a Fajnorovom 
nábreží, na ktorom však bolo 
treba dať do poriadku prepad-
nuté 4 kanálové vpusty. 

Bratislavská s. r. o. Viaspol 
dovedna opravila do polovice 
mája 94 výtlkov a 11 vpustov.

V týchto dňoch sa cestá-
ri činia na Poľnej ulici. V naj-

bližších týždňoch ich bude 
možné vidieť na Myjavskej, 
Bros ky ňovej, Krmanovej, 
Hla vatého a Partizánskej uli-
ci. Opravy sa dočkajú aj zbo-
rené obrubníky pri novovy-
sadených stromoch na Čap-
kovej ulici, schody na Nábre-
ží arm. gen. L. Svobodu sme-
rom do Kráľovského údolia 
a k Ul. Pod vinicami, a na Zo-
chovej pri taverne.

Zatiaľ iba provizórne dá 
mestská časť do poriadku 
dunajské Dvořákovo nábre-
žie v časti od PKO po Most 
Lafranconi. Zapláta výtlky 
a žltočiernymi pruhmi vyzna-
čí nebezpečné miesta, na-
pr. časti asfaltových plôch 
zvlnené vyrastenými koreň-
mi starých stromov. Defini-
tívnu opravu tejto časti ná-
brežia plánuje urobiť až vte-
dy, keď mesto povie, čo za-
mýšľa s celou promenádou - 
od Mosta Apollo až po Most 
Lafranconi.

Obnova dopravného 
značenia v Starom Meste
V snahe zvýšiť bezpečnosť chodcov na cestách 
III. a IV. triedy obnoví mestská časť Bratislava-
Staré Mesto na svojom území 58 vodorovných 
dopravných značení. Práce sa začali 13. mája.

Mimoriadnu pozornosť pri-
tom samospráva venuje prie-
chodom pre chodcov pri zák-
ladných a materských ško-
lách na uliciach Dubová – Pri 
habánskom mlyne, Dubová – 
Topoľová, Palackého, Hlboká 
– Sokolská, Gorazdova, Pod 
kalváriou, Myjavská a Bes-
kydská. Okrem toho tu bude 
19-krát zvýraznený symbol 
Pozor deti!

Novú farbu dostanú aj prie-
chody na Medenej – Tobruc-
kej (2), Martinengovej (2), 
Medenej – Kúpeľnej – Palac-
kého (4x), Múzejnej (1x), Pre-
šernovej (1x), Žabotovej – tu-
nel (1x), Holekovej (1x), Gor-
kého – Komenského nám. 
(1x), Cukrovej – Lazaretskej 
(3x), Heydukovej (3x), Hol-
lého (1x), Kýčerského (1x), 

Slovanskej – Fazuľovej (2x), 
Žižkovej (1x), Moyzesovej – 
Gunduličovej (1x), Moyzeso-
vej – Lermontovovej (2x), So-
kolskej – Hlbokej (2x), Bohú-
ňovej – Dubovej (1x).

Priechody a jazdné pru-
hy budú obnovené na kri-
žovatkách ulíc Klemensova 
– Dunajská, Hollého – Špi-
tálska, Križkova – Štefáni-
kova, Lazaretská – Dosto-
jevského rad, Kozia – Pali-
sády, Žabotova – Šancová, 
Grösslingová – Štúrova, Fa-
zuľová – Radlinského, Poľ-
ná – Karadžičova, Riegeleho 
– Rázusovo nábrežie. Okrem 
toho bude obnovený okraj vo-
zovky na Križkovej – Štefáni-
kovej a Drotárskej – Na hre-
bienku.

Práce vykoná a.s. Sates.

Na nových jednosmerkách zatiaľ
bez pokút, papúč a odťahov

Zónu 30 s novými jednosmer-
kami otváral starosta s po-
slancami 30. apríla.

V lokalite ohraničenej ulicami Mudroňova, Stará 
Vinárska, Novosvetská, Lesná, Na Kalvárii, 
Pražská, Štefánikova a Palisády na cestách zväčša 
III. triedy začal 30. apríla platiť nový dopravný 
režim.
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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
Mikulášska
Múzejná
Pilárikova
Prešernova
Svoradova
Šafarikovo nám.
Škarniclova
Vajanského nábr.
Židovská

utorok
Dobrovičova
Konventná
Kozia
Kúpeľná
Lodná
Lýcejná
Medená
Múzejná + chodník
Palackého
Panenská
Paulínyho
Podjavorinskej
Riečna
Riegeleho
Štetinova

Talerova
Tobrucká
Veterná
Zochova

streda
Drevená
Jozefská
Kolárovo nám.
Vysoká

štvrtok
Beblavého
Fajnorovo nábr.
Gondova
Mikulášska
Múzejná + chodník
Pilárikova
Prešernova
Svoradova
Šafarikovo nám.
Škarniclova
Vajanského nábr.
Židovská

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

OSTATNÉ
KOMUNIKÁCIE

párny pondelok
Andreja Plávku
Banícka
Donovalova
Fraňa Kráľa + 3x schody
Galandova
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
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

Harmonogram čistenia ulíc

Tento harmonogram platí 
od 1. apríla do 15. novem-
bra, potom nastupuje zim-
ná údržba ciest.

Čistenie ulíc vykonáva 
na zmluvnom základe do-
dávateľská s. r. o. VEPOS 
Bratislava. Jej úlohou je 

upratovať vozovky, naj-
mä pri obrubníkoch, kde 
sa sústredí najviac odpad-
kov a nečistôt - aj pozame-
taných z chodníkov. Okrem 
toho vyprázdňuje odpadko-
vé koše.

Najvyššia frekvencia čis-
tenia je v lokalitách s vyso-
kým pohybom ľudí, napr. 
historické jadro sa upratuje 
dvakrát denne.

V širšom centre sa upra-
tuje trikrát týždenne.

V okrajových častiach 
Starého Mesta sa ulice čis-
tia dvakrát mesačne, ko-
še sa však vysýpajú každý 
týždeň.

Fontány sa zobudili
Po zimnej prestávke sa 30. apríla zobudili fontány, 
o ktoré sa stará mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto.

Vo vydláždenej pešej 
zóne osviežujúco pôsobí 
Vtáčia fontána na Ven-
túrskej ulici. Tradične 
krásna je fontá na v tva-
re kvetu v Medickej zá-
hrade medzi Špitálskou 
a Ul. 29. augusta. Často 
ju vy hľadávajú sobášia-
ce sa páry, aby si pri nej 
urobili fotografiu.

Netradičný prístup zvo-
lila staromestská sa-
mospráva pri spúšťa-
ní potôčikových fontán 
na promenáde Hviezdo-
slavovho námestia. Eš-
te vlani sa do nich na-
púšťalo 100 m³ pitnej vo-
dy. Lacnejším a najmä 
ekologickejším riešením 
je použitie úžitkovej vo-
dy zo studne. Tá v sys-

téme cirkuluje, pričom 
sa počas celého leta do-
pĺňa len v malých množ-
stvách.

Bez vody je zatiaľ fon-
tána na Poštovej ulici. 
„Autor sochy Martin Let-
trich prišiel s návrhom 
opraviť svoje dielo zni-
čené vandalmi. Samoz-
rejme, že sme to uvítali,“ 
vysvetlil dôvod dočasne 
nefunkčnej fontány sta-
romestský starosta An-
drej Petrek. 

Informoval, že násled-
ne má mestská časť zá-
ujem odovzdať túto fon-
tánu mestskej organizá-
cii Paming, ktorá sa stará 
o všetky fontány vo vlast-
níctve hlavného mesta 
SR Bratislavy.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vyhlasuje 

výberové konanie

na obsadenie miesta
riaditeľa Materskej školy Ul. 29. augusta 6 v Bratislave

s predpokladaným nástupom 1. augusta 2010.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoš-

kolské vzdelanie prvého stupňa príslušného študijného od-
boru požadovaného pre príslušný druh a stupeň školy ale-
bo úplné stredné odborné vzdelanie podľa vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpo-
klady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov – pre kategóriu učiteľ

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požadované predpoklady:

- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka 
- návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 2 strany)
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
- doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia)
- potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi
- štruktúrovaný životopis 
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov 

pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- doklad o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pe-

dagogickej činnosti

Prihlášky žiadame zaslať do 7. júna 2010 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
oddelenie školstva
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v zatvorenej obálke s označením pre 
„MŠ Ul. 29. augusta 6 - výberové konanie, neotvárať“.

 
Termín, čas a miesto výberového konania bude ozná-

mené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením 
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
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Super starou mamou je Vlasta Ilavská
(Dokončenie zo str. 1)

„Deti som mala veľmi mla-
dá, študovať som išla, keď už 
boli na svete. A keď dcéry vy-
rástli, poradila som im to is-
té. Poslúchli ma. V priebehu 
štyroch rokov sa nám narodili 
štyri vnúčatá. Keď mi ich do-
niesli na víkend, poviem vám, 
mala som dosť, doslova som 
sa tešila na pondelok do prá-
ce,“ s úsmevom si zaspomí-
nala pani Ilavská. Priznala 
tiež, že v súčasnosti už ča-
ká na štyri svadby, čo je len 
krôčik k pravnúčatkám. Keď 
sa mladé páry budú držať ro-
dinnej tradície, budú prírastky 
tiež do páru...

Úlohou súťažiacich bolo 
odpovedať na otázky zaují-
mavo a vtipne. Nešlo pritom 
o vedomostný kvíz, ale o zá-
žitky a skúsenosti zo živo-
ta. Na reč prišli aj spomien-
ky starých mám na ich praro-
dičov. „Moja stará mama bo-
la pracovitá žena. Zvládla 13 
pôrodov, prežilo 5 detí. De-
do mal koňa a tri kravy, na-
robila sa aj okolo nich,“ na-
črela pani Vlasta do vlastné-
ho detstva rozvoniavajúce-
ho všadeprítomnými bylinka-
mi. Zdá sa, že jablko nepadlo 

ďaleko od stromu. Aj ona je 
večne v pohybe. „Voľný čas? 
Čo to je? U nás doma som 
ja taký strážca majáku, lebo 
všetci sú veľmi zaneprázd-
není prácou. Niečo mi zabe-
rie štúdium, niečo vnúčatá, 
dva psy, mačka, no a tiež – 
vymýšľam program pre čle-
nov nášho klubu dôchodcov,“ 
zhrnie. Veselých príbehov 
s vnukmi má habadej. Rada 
spomína na cestu s Miškom 
na Mesiac v obrátenom kres-
le. Keď ju katapultoval, s váž-
nou tvárou sa jej opýtal: „Bab-
ka, ako sa vrátiš dole?“

V rámci súťaže mali kan-
didátky na titul povedať, čo 
sa im na Starom Meste pá-
či a čo by v ňom zmenili. Ele-
onóra Červeňová je spokojná 
so všetkým, zo Starého Mes-
ta by neodišla ani za nič. Ele-
na Čulenová by uvítala viac 
čistoty a zelených plôch bez 
psičkárov. Karolína Kopino-
vá sa hnevá na hlučné privát-
ne ohňostroje, ktoré budia de-
ti zo spánku. Evu Štefanovú 
trápia špinavé chodníky, na-
priek tomu si všimla, ako Sta-
ré Mesto z roka na rok krás-
nie. Máriu Láskovú by poteši-
lo, keby sa do ulíc vrátili kla-

sické zelovoce, mäsiarstva, 
mliekarne. „Pozrite sa na Ob-
chodnú – samé handry!“ ilus-
trovala svoju nespokojnosť. 
Vlaste Ilavskej chýba v Sta-
rom Meste penzión pre se-
niorov a želá si skoré dosta-
vanie nemocnice na Rázso-
chách. Helena Blaškovičová 
má radosť, že sa na Červe-
nom kríži obnovilo v minulom 
volebnom období na zánik 
odsúdené predškolské zaria-
denie, hnevá sa na psičká-
rov, po ktorých ostávajú za-
nešvárené ulice, a tiež na ne-
dostatok parkovacích kapa-
cít pre pacientov pri Poliklini-
ke na Mýtnej ulici. Starosta 
Petrek na otázky reagoval eš-
te aj po skončení súťaže, keď 
so seniorkami pri káve a po-
hári vínka debatoval.

Do 6. ročníka súťaže o sta-
romamovský titul sa prihlási-
lo 8 kandidátok, členiek sta-
romestských klubov a Jed-
noty dôchodcov Slovenska 
v prvom Bratislavskom okre-
se. Jednu z nich, žiaľ, doma 
zadržala nemoc. „Víťazkami 
ste všetky. Už len preto, že 
ste sem dnes prišli,“ vyhlási-
la gratulujúc im predsedníčka 
jednoty Mária Hájková.

Staromestskí seniori nepatria 
do starého železa

Ani zďaleka nemožno o senioroch – obyvateľoch mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto tvrdiť, že by boli domasedi. Uká-
zalo sa to aj vlani na súťaži o titul Stará mama Starého Mesta, 
kde okrem výletov, zájazdov, súťaží, práce v kluboch dôchodcov 
a pod. padla zmienka aj o „tancovačkách“. Nebolo to prvýkrát!

V lete roku 2007 sa seniori stretli na Partizánskej lúke, kde sa 
grilovalo, popíjalo vínko a pivo a, samozrejme, spievalo a hralo 
na gitare. O rok sa akcia zopakovala s rovnakým úspechom. Už 
vtedy sa zo dva páry zdvihli od stola. Len to s nimi šilo! V jese-
ni na stretnutí vo Funuse v Horskom parku stratili viacerí zábra-
ny. Vykrúcali sa ostošesť. 

Vlaňajší november - Mesiac úcty k starším - znamenal pre-
lom. Seniori sa postavili na ozajstný parket v Alžbetke na Kollá-
rovom námestí. V utorok 4. mája sa ich okolo sto zišlo pri hud-
be, tanci a občerstvení v reštaurácii U dvoch levov na Lazaret-
skej 2 (na snímke). Akcia, na ktorej vyhrávať Duo servus, slávi-
la úspech. A to aj na priek tomu, že tanečníkov bolo ako šafranu.

Súčasťou rodinného cen-
tra Prešporkovo na Grös-
slin go vej 48 je dvorček „Pre-
šporček“, ktorý je otvorený 

pre rodiny s deťmi do 6 ro-
kov. Vonkajšie ihrisko fungu-
je už štvrtý rok, vždy v pek-
nom počasí od apríla do ok-
tóbra (s výnimkou 
školských práz-
dnin), tri dni v týž-
dni od 16. do 18. 
h. Prevádzku prie-
storu zabezpeču-
jú členky Prešpor-
kova, inak mamy 
na materskej do-
volenke.

Deti sa výbor-
ne pohrajú na veľ-
kom pieskovisku s množ-
stvom hračiek a šmykľav-
kou. Sú tu odrážad lá a mo-
torky a malých výmy sel níkov 
určite očarí hra v dom čeku 
či kuchynke. A to nie je všet-
ko. „Pre naše deti chystáme 
v budúcnosti novin ku – tram-
polínu na skákanie“ te ší sa 
štatutárka Lenka Giačo vá.

„Veľa mamičiek má prob-
lém, keď si potrebuje po-
čas po bytu vonku so svojím 
dieťaťom odskočiť na WC. 
V blíz kos ti ihriska sa väčši-
nou žiadne toalety či umy-

várne nena chá dzajú. Pri 
Prešporkovskom dvorčeku 
je pre malých aj veľkých ok-
rem toaliet aj útul ná kuchyn-
ka, kde si môžu ma mičky 
urobiť kávu alebo čaj,“ vy-
zdvihuje výhody Marcel ka, 
mamička malého Lu káška.

Pri náhlej zmene počasia 
ur čite poteší možnosť uchý-
liť sa do jednej z vnútorných 
her ní Prešporkova.

„V tomto krásnom slneč-
nom počasí mamičky s deť-

mi ešte intenzívnejšie láka ísť 
von a zabaviť sa s rovesník-
mi. Preto sme rady, že vďa-
ka pod pore Starého Mes-
ta a Zá klad nej školy s ma-
terskou ško lou M. R. Šte fá-
nika na Grösslingovej môže-
me vy u ží vať aj tento vonkajší 
areál, kto rý neslúži len ako 
ihrisko, ale aj na tradičné po-
dujatia ako MDD alebo Ján-
ske ohne,“ uzaviera Len-
ka Černá ko vá, štatutárka 
a organizátor ka Prešporkov-
ských podujatí.

DZ

V Prešporkove
dvorček pre deti

Deti z Materskej školy, ktorá je súčasťou Základnej školy 
Dr. M. Hodžu na Palisádach, navštívili Hasičský a záchranný 
útvar na Čapajevovej ulici v Petržalke. Veľa sa toho dozvede-
li o  dôležitej práci hasičov a technike, ktorá im pomáha pri za-
chraňovaní životov, zdravia a majetku ľudí. Obdivovali hasičs-
kú zbrojnicu, posadili ich do ozajstného hasičského auta a vy-
skúšali si pravú hasičskú prilbu. Hostitelia ich vystríhali pred 
nebezpečenstvom ohňa, s nástrahami ktorého sa budú stretá-
vať po celý život.

O predĺžení trasy
linky 147 sa rokuje

Na predĺženie trasy lin-
ky 147 až po lamačské Tes-
co si budú musieť staromest-
skí seniori počkať. V aprílo-
vom vydaní Staromestského 
spravodaja sme uviedli, že je 
to už hotová vec, žiaľ, realita 
je iná.

„Predĺženie linky 147 nie je 
v pláne organizácie mestskej 
hromadnej dopravy na rok 
2010. Keďže ide o navýšenie 
kilometrických výkonov, s pri-
hliadnutím na súčasnú veľmi 
napätú rozpočtovú situáciu 
v hospodárení mesta a Do-
pravného podniku Bratislava 
(DPB), nie je možné okam-

žite zareagovať a linku pre-
dĺžiť. Prebiehajú však roko-
vania, ktorých cieľom je nájsť 
spôsob financovania predĺže-
nia linky 147. Kedy sa to však 
stane, nie je dosiaľ známe,“ 
uviedol pre spravodaj brati-
slavský poslanec a súčas-
ne predseda predstavenstva 
DPB Branislav Zahradník.

So žiadosťou o predĺženie 
tejto linky idúcej z Hodžovho 
námestia na Búdkovú cestu 
sa na predstaviteľov magis-
trátu a DPB obrátili členovia 
Okresnej organizácie Jedno-
ty dôchodcov Slovenska Bra-
tislava I.

Psí deň 
v Horskom parku

Ako sme už informova-
li, 29. mája sa v areáli horár-
ne v Horskom parku usku-
toční už 5. ročník staromest-
skej súťaže Pes sympaťák. 
Začne sa prezentáciou o 10. 
h. Kto sa nestihol prihlásiť, 
môže tak spraviť na mies-
te. Štartovné je 5 € (150 Sk), 
pre deti 2 € (60 Sk), za dru-
hého a ďalšieho psa 3,50 € 
(105 Sk). 

Súťaž odštartuje o 12. h 
disciplína Dieťa a pes 
a po nej sa predstavia kan-
didáti na titul Pes sympaťák. 
Porotou budú všetci účast-
níci podujatia, ktorí dosta-
nú hlasovacie lístky pri vstu-
pe. Hodnotiť budú to, čo 
ich na jednotlivých súťažia-
cich zaujme, prípadne ktorý 
pes im padne do oka. Víťa-
zi – najväčší sympaťáci – do-
stanú vecné odmeny. Všetci 
účastníci si odnesú malú po-
zornosť organizátorov.

Bohatý je už tradične 
sprievodný program. Náv-
števníkov čakajú ukážky slu-
žobnej kynológie a hypológie 
Policajného zboru SR, uví-
tajú medzi sebou nevšednú 
návštevu – psieho psycholó-
ga Rudolfa Desenského, ďa-
lej sa im predstaví Sloboda 
zvierat, škôlka Helly Kratoch-
vílovej, hotely pre psy, no-
vý kynologický šport Flyboll 
a tanec so psom klubu Eko-
iuventa. Budú tu aj ukážky 
strihacieho salónu, Spojenej 
školy – odbor kynológ z Ivan-
ky pri Dunaji a iné.
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Náučno-poznávacie výlety 
do prírody pre verejnosť
1. 6.
Prírodné zákutia Bratislavy - Jarná 
Devínska Kobyla 5.

Ďalšia z vychádzok zameraná na jednu 
z najlepších botanických lokalít v meste. Ten-
tokrát sa zameriame na zakvitajúce trávy 
a možno stihneme aj jasenec biely... Stretnu-
tie o 17.30 h na zastávke pri Terne v Devínskej 
Novej Vsi (autobusy č. 20, 21 a 22). Predpokla-
daná dĺžka vychádzky 2 hodiny.
3. 6.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
Bridlicový lom v Marianke.

Exkurzia do Bratislavského lesoparku za-
meraná na spoznávania výnimočných geolo-
gických lokalít v Malých Karpatoch. Nazrieme 
do bývalého bridlicového lomu v Marianke. Ďa-
lej potom na Malý Slavín, po modrej na Málin-
ský vrch a späť do Marianky. Stretnutie o 17.30 
h na konečnej zastávke v Záhorskej Bystrici 
(autobus č. 37). Predpokladaná dĺžka vychádz-
ky 2,5 hodiny.
5. 6.
Alternatívny výlet do zahraničia - 
Rakúske Alpy - Göller.

Jeden zo zaujímavých vrcholov v Guttenste-
inerských Alpách - dvojička vedľa Gippla. Z de-
dinky Kernhof vyrážame po červenej značke 
cez Schwarz Kogel a sedlo Waldhutt, Göller 
Hutte, Kleine Göller až na vrchol Gölleru (1766 
m). Z vrcholu zostúpime dole do Gsheidu. Pre-
výšenie 1068 m s rovnakým prenížením. Nevy-
hnutný turistický výstroj!!! Stretnutie pri pivova-
re Stein o 6. h.
8. 6.
Prírodné zákutia Bratislavy - 
rozhľadňa na Königswarte.

Vychádzka do najbližšieho rakúskeho poho-
ria, ktoré súvisí geologicky s Malými Karpatmi. 
Hainburgské kopce sa týčia nad malebnými ob-
cami pri Dunaji z rakúskej strany. Cieľom bude 
vrchol Königswarte (344 m), kde sa nachádza 
rozhľadňa. Stretnutie o 17. h na zástavke Nový 
most, autobus odchádza o 17.20. Predpokla-
daná dĺžka vychádzky 2 hodiny.
10. 6.
Prírodné zákutia Bratislavy - Zo 
Stupavy do Marianky.

Exkurzia do Malých Karpát zameraná 
na spoznávanie dubovo-hrabových lesov. Za-
číname v Stupave pri mestskom parku, odkiaľ 
po žltej značke na Klčovanice a dole do Ma-
rianky. Stretnutie o 16.30 h na Autobusovej sta-
nici Mlynské nivy, náštupište č. 65. Autobus od-
chádza o 16.45 h. Predpokladaná dĺžka vy-
chádzky 2,5 hodiny.
12. 6.
Alternatívny výlet do zahraničia - 
Rakúsko - Hohe Veitsch.

Hohe Veitsch (1981 m) je najvýraznejší vr-
chol alpskej skupiny VeitschAlpe. Nachádza 
sa v tesnej blízkosti Hochswabu. Z vrcholu sú 
nádherné výhľady a pri dobrej viditeľnosti mož-
no obdivovať horské masívy v celom Štajersku. 
Túru začneme z horského priesmyku Niede-
ralp (1224 m). Najprv po rebre a potom bočným 
hrebeňom popri Malom a Veľkom Wildkamme 
na náhornú plošinu a na samotný vrchol. Ďa-
lej na chatu Graf Meran Haus (1836 m) na juž-
nej strane pohoria. Vrátime sa tou istou ces-
tou na parkovisko.Výlet potrvá 8 hodín s prevý-
šením 850 m a s rovnakým prenížením. Nevy-
hnutný turistický výstroj!!! Stretnutie pri pivova-
re Stein o 6.00 h (autobus).
17. 6.
Prírodné zákutia Bratislavy - Horský 
park a Hlboká cesta.

Tradičný výlet do Starého Mesta, ktorým po-
kračujeme v spoznávaní zelených plôch, ktoré 
zostali v centre. Stretnutie o 17.30 h na zastáv-
ke Búdková (trolejbus č. 203 a 207). Predpokla-
daná dĺžka vychádzky 2 hodiny.
19. - 27. 6.
Poznávame regióny Slovenska - 
Horný Zemplín.

8-dňový poznávací zájazd na Horný Zem-
plín. Cieľom je navštíviť najzachovalejšie pra-
lesné plochy na Slovensku, ktoré sú vo Vihorla-
te a Bukovských vrchoch. Z plánovaných lokalít 
máme v úmysle navštíviť NPR Stužica s vrcho-
lom Kremenec (1207 m), Jarabú skalu (1199 
m), NPR Rožok, Sninský Kameň (1006 m), 
Morské oko. Doplnkové historické výlety bu-
dú obohatené o návštevu drevených kostolíkov 
- UNESCO lokality. Miesta, ktoré máme v plá-
ne navštíviť, sú skanzen vo Svidníku a kosto-
líky v Bodružale, Jedlinke, Hervartove... Stret-
nutie 19. 6. o 9. h na Hlavnej železničnej sta-
nici v Bratislave. Vlak odchádza o 9.35 h smer 
Košice (vestibul hlavnej budovy pred tabuľami).
29. 6.
Prírodné zákutia Bratislavy - hrad 
Pajštún.

Výletom začíname cyklus vychádzok za kul-
túrnymi pamätihodnosťami v prírode v oko-
lí Bratislavy. Začíname v Borinke, odkiaľ vy-
stúpime na hrad Pajštún po červenej turistic-
kej značke. Z hradu potom späť do Borinky 
a cez kopec do Záhorskej Bystrice. Stretnutie 
o 16.30 h na Autobusovej stanici Mlynské ni-
vy, autobus odchádza o 16.45 h, nástupište č. 
65. Predpokladaná dĺžka vychádzky 3 hodiny.

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

Rodinné centrum Prešporkovo, 
Grösslingová 48, Bratislava
28. 5., 9. - 12. h
Prednáška: Posunkovanie či 
znakovanie? To je otázka 
Možnosť dozvedieť sa a následne diskutovať 
o pojmoch posunkovanie a znakovanie.
Prednášajúci: BcA. Denisa Gálová, 
PaedDr. Roman Vojtechovský, BcA. Michal 
Hefty, Mgr. Angela Hefty, PhD.
28. 5., 17. - 19. h
Prešporkovský blšák
Možnosť za málo centov získať veci a vecičky 
a zbaviť sa vecí, ktoré už nepotrebujete.
5. 6., 15.30 - 17.30 h
Deň detí v Prešporkove

Zábavné popoludnie pre najmenších. 
18. 6., 17. - 18. h
Jánske ohne
Stretnutie s ľudovými tradíciami a vystúpenie 
minifolklórneho súboru Prešporček.
19. 6., 9.00 - 12. h
„Naša Bratislava“
Veľká brigáda v Prešporkove.
26. 6., 8.30 - 17.00 h
Kurz prvej pomoci deťom
Intenzívny celodenný kurz spojený 
s nácvikom resuscitácie pod vedením 
MUDr. Daniela Csomora.

Viac na www.presporkovo.sk alebo zasla-
ním otázky na presporkovo@gmail.com.

Milan Sládek po ôsmich 
rokoch opäť v Bratislave
Pod záštitou starostu 
Mestskej časti 
Bratislava-Staré 
Mesto Andreja Petreka 
prichádza do Divadla 
a.ha svetoznámy mím 
profesor Milan Sládek.

V premiére sa 7. júna 
o 19. h predstavia členo-
via Štúdia pantomímy pri Di-
vadle a.ha v prvotine Juraja 

Benčíka Skúš-
ka orchestra 
pod režijným 
vedením Mila-
na Slád ka.

Od definitív-
neho odchodu 
Milana Slád-
ka z divadla 

Aréna a zo Slovenska v ro-
ku 2002 je po 8 rokoch vá-
kua pripravená na inscenova-
nie opäť pôvodná skupinová, 
celovečerná, profesionálna 
pantomimická divadelná hra, 
prvotina autora libreta, za-
kladateľa a vedúceho Štúdia 
pantomímy pri Divadle a.ha, 
v súčasnosti angažovaného 
v kanadskom Cir que du So-
leil v Montre ale, herca, reži-

séra, míma a pedagóga Jura-
ja Benčíka. Insce ná ciu budú 
tvoriť tri vzájomne prepoje-
né časti, z ktorých každá bu-
de sa vyznačovať špecifický-
mi výrazovými prostriedkami: 

v prvej budú 
využité postu-
py imagina-
tívnej a iluzív-
nej pantomí-
my a techni-
ka hry s mas-
kou, v druhej 
pôjde o scé-

nický, výrazový, kontaktný ta-
nec a tretia, činoherná časť 
- “nemohra” bez slov – bu-
de najviac pripo mí nať postu-
py hereckého výra ziva v sú-
časnosti najviac rozšíreného 
v profesionálnom divadelníc-
tve na Slovensku. Inscená-
cia podľa pôvodného libreta 
spracováva aktuálnu tému in-
dividuálnej pretvárky a spolo-
čenského pokrytectva.

S Milanom Sládkom sa mô-
žete stretnúť aj v sobotu 5.6. 
o 15. h v pravidelnom cyk-
le Vy–počúvanie s Michalom 
Tvarožkom v Divadle a.ha.

Letná čitáreň v Medickej 
záhrade opäť otvorená

Staromestská knižnica 
otvára 1. júna o 11. h letnú 
čitáreň v Medickej záhrade. 
Pre obyvateľov a návštevní-
kov Bratislavy tu bude bez-
platne k dispozícii cca 70 ti-
tulov domácich a zahranič-
ných časopisov a denníkov.

Počas letných mesiacov 
sa v letnej čitárni uskutočnia 
i podujatia pre verejnosť:

15. júna o 10. a 11.30 h 
čítanie v angličtine Bridgin‘ 
Drama v spolupráci s ja-
zykovou školou The Brid-
ge, 24. júna o 19. h kon-
cert folkových skupín Rol-
ničky a Prešporok, 28. jú-

na o 9.30 h beseda s Pet-
rom Weisselom o planéte 
Zem, 1. júla o 17. h beseda 
s Vierou Obuchovou o deji-
nách priemyslu v Bratislave 
z cyklu Rozprávanie o Brati-
slave, 29. júla koncert folk-
ovej skupiny Sklo a 12. au-
gusta zahrá skupina My sa-
mi.

Letná čitáreň bude ve-
rejnosti prístupná od 1. jú-
na do 31. augusta v ponde-
lok až piatok od 10. do 18. h 
a v sobotu od 10. do 14. h.

Viac na tel. č. 55422268 
alebo na www.starlib.sk.

Judita Kopáčiková

Vodnícky festival 5. júna
Občianske združenie Devínska brána už po trinásty 
raz s podporou mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto organizuje v predvečer Medarda 
Medzinárodný festival vodníkov. Zakaždým priláka 
do centra Bratislavy tisícky malých i dospelých 
návštevníkov.

Tohtoročný vodnícky svia-
tok sa začne 5. júna o 11. h 
sprievodom masiek, ktorý sa 
vyberie od Slovenského ná-
rodného múzea na Vajanské-
ho nábreží ulicami Starého 
Mesta. Na Hviezdoslavovom 
námestí budú vyhodnotené 
masky vodníckych učňov, to-
varišov, majstrov a celej vod-
níckej rodiny.

Popoludní o 14. h začnú sú-

ťažiace družstvá na Hviezdo-
slavovom námestí variť ryba-
ciu polievku. Konkurencia bu-
de tvrdá, účasť prisľúbili popri 
našich aj Rakúšania, Maďari, 
Česi, Bulhari, Rumuni či Srbi. 
Uniformy vymenia za záste-
ry policajti, vojaci a hasiči, ob-
lečú si ich aj kardiológovia či 
urológovia.

Takže, dobrú chuť a skvelú 
zábavu!
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Staromestská kultúra v júni 2010
Divadlo a.ha.
Centrum divadla, literatúry
a vzdelávania, Školská 14
www.divadloaha.sk,
e-mail: divadloaha@divadloaha.sk
tel.: +421948822822

5. 6., 15.00 h
VY-POČÚVANIE
Michal Tvarožek a Vy vypočúvate 
známe osobnosti.
Hlavný hosť: Milan Sládek - 
mím

7. 6., 19.00 h - premiéra
Juraj Benčík
SKÚŠKA ORCHESTRA
Pôvodná skupinová pantomimická 
divadelná hra. Prvotina autora libreta.
Réžia: Milan Sládek

8. 6., 19.00 h
Peter Krištúfek:
Blíženci a protinožci
Krst nového románu

14., 21. 6., 19.00 h
Juraj Benčík
SKÚŠKA ORCHESTRA

22.6., 17.00 h
VIKTOR LUKÁČ /
LETTRISTICKÝ PORTRÉT
Talkshow v spolupráci
so Slovenským rozhlasom.

Divadlo Ívery
Centrum divadla, literatúry
a vzdelávania, Školská 14
www.divadloivery.sk
e-mail: info@divadloivery.sk
tel.: +421902121626

3. 6., 19.00 h
Jiří Suchý, Ivan Vyskočil
FAUST, MARGARÉTA, SLÚŽKA
A JA
10. 6., 19.00 h
J. B. P. Moliére
MIZANTROP
17. 6., 19.00 h
Oscar Wilde
SALOME
24. 6., 19.00 h
Miloš Macourek
HRA NA ZUZANKU

Divadlo GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
e-mail: gunagu@gunagu.sk
tel.: +421(2)54433335

1., 2., 3., 6., 7., 12., 13., 16. 6., 
19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
MODELKY 2
(krása neni šetko)
Voľné pokračovanie kultovej hry
zo sveta modelingu.

4., 17. 6., 19.30 h
Viliam Klimáček
SOM HOT DOG
(true story of my facebook)

5., 10. 6., 19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA
(čierna komédia o bielom prášku)
8., 9. 6., 19.30 h
Viliam Klimáček
DÍLERI

14. 6., 19.30 h
CELKOM INÝ BEAT
Revue s Mariánom Jaslovským, 
Benem a ich hosťami

15.6., 19.30 h
Diskusia časopisu Týždeň

20., 21. 6., 19.30 h
Viliam Klimáček
IN DA HOUSE
(žúrka v Londýne)

Centrum divadla, literatúry
a vzdelávania, Gaštanová 19
e-mail: mkcg@mail.t-com.sk
tel.: +421(2)54777366

Pre deti
11. 6., 14.00 h
RYTIER BAJAJA
Divadelné predstavenie

15. 6., 14.00 h
FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ
Divadelné predstavenie

23. 6., 10.00 h
ČIN - ČIN
Divadelné predstavenie

Galérie, výstavy
Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9
Pondelok - sobota 12. - 18. h
www.galeria-z.sk
viktor.hulik@galeria-z.sk
tel.: +421903468776

GRAFIKA a lá TEX-MEX
Výstava potrvá do 13. 6.

Medzinárodná výstava
SOCHA a OBJEKT XV.
24. 6. - 29. 8.
Vernisáže výstavy 24. 6.:
13.00 h - Galéria Krokus
14.00 h - Bulharský kultúrny inštitút
15.00 h - Rakúske kultúrne fórum
16.00 h - Galéria mesta Bratislavy
17.00 h - Galéria SVÚ
18.00 h - Dom umenia
19.00 h - Galéria Z
Diela budú vystavené aj 
na Hviezdoslavovom nám. 
a v Lisztovej záhrade.

Galéria
Cypriána Majerníka
Zichyho palác, Ventúrska 9
otvorená utorok - sobota, 14. - 18. h
e-mail: cyprian.majernik@gmail.com
tel.: +421(2)54433335

Unheimliche
Eva Koťátková, Josef Bolf, Richard 
Wiesner (CZ)
Výstava potrvá do 19. 6.

Galéria F7
Františkánske námestie 7
otvorená utorok - sobota, 15. - 19. h
tel.: +421(2)54433335

Iveta Fecková - Textil
Vernisáž: 2. 6., 18.00 h
Výstava potrvá do 2. 7.

Centrum divadla,
literatúry a vzdelávania, 

Školská 14
pondelok - piatok 9. - 20. h
mkc.skolska@mail.t-com.sk

Výstava B&W fotoklubu
Výstava potrvá do 18. 6.

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9
9. 6., 18.00 h
Folkový koncert
Hudobný salón

16. 6., 17.00 h
Koncert Estónsko
Hudobný salón

22. 6., 19.00 h
GALA MLADÝCH UMELCOV
u Zichyho
Tamas Cseh, Adam Pechočiak, 
Lukáš Turčina -  viola
Inshiguri Hiromi, Vladislav Šarišský, 
Maroš Klátik - klavír
Hudobný salón

17. 6., 8.30 h, 9.45 h, 11.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY
pre 9. ročník ZŠ
Putovanie za jazzom

Staromestská knižnica
a Centrum divadla,
literatúry a vzdelávania,
Školská 14
9. 6. 2010, 11.00 h
Na slovíčko
s Martinom Kukučínom
Literárne pásmo pre žiakov 
základných škôl. Účinkujú študenti 
SPŠE na Zochovej ul.

Kultúrne leto
v Starom Meste
Tanečná promenáda
Altánok, Hviezdoslavovo námestie

25. 6., 18.00 h
ĽH Kuštárovci
Ponuka zatancovať si pre starších 
i mladších priamo na námestí

Hudobná promenáda
Altánok, Hviezdoslavovo námestie

26. 6., 18.00 h
Otvorenie Kultúrneho leta
C. a K. dychový komorný 
orchester

27. 6., 18.00 h
Ladies Chamber Trio
Tri mladé dámy hrajú od klasiky 
po Beatles

Divadelné nádvorie
Zichyho palác, Ventúrska 9
rezervácia: tel. +421(2)54431681

30. 6., 20.30 h
Miro Gavran
Všetko o mužoch
Divadlo Jána Palárika v Trnave

Divadlo Nová scéna
20. 6., 19.00 h
Těšínské niebo
Cieszynskie nebe
Těšínské divadlo Český Těšín
26. 6., 17.00 h
JAZZOVÁ LOĎ
Koncert Petra Lipu so skupinou 
počas plavby výletnou loďou 
Prešov z Danubiusu na Devín 
a späť
Predpredaj: tel. +421(2)52932226
Centrum divadla, literatúry
a vzdelávania, Školská 14
tel. +421(2)52496822, 0908726305

Hviezdoslavovo 
námestie
1. 6., 20.00 h
Otvárací koncert festivalu
DOLCE VITAJ
hrajú: sólisti Divadla San Carlo 
z Neapola

5. 6., 8.00 h – 14.00 h
13. ročník medzinárodného 
festivalu vodníkov

5. 6., 14.00 h – 22.00 h
7. ročník medzinárodnej súťaže 
vo varení rybacej polievky

12.6., 10.00 h – 13.00 h
Deň krivých zrkadiel

18.6., 18.00 h – 18.30 h
Slávnostný pochod mažoretiek 
ulicami Starého Mesta

20.6., 9.00 h – 17.00 h
Majstrovstvá Slovenska 
v mažoretkovom športe

19. 6., 14.00 h – 16.00 h
Festival vojenských hudieb 
a Čestnej stráže Ozbrojených 
síl SR

25.6., 16.30 h – 18.00 h
Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov

26.6., 14.00 h – 18.00 h
Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov

Záber z hry Modelky 2 v divadle 
GUnaGU.

• víkendy a sviatky • pracovné dni


