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Náklady na dielo vráta-
ne čistiacich a obnovova-
cích prác si vyžiadali takmer 
35 000 € (vyše 1 mil. Sk).

Umiestňovaniu gabionov 
predchádzalo celkové vyčis-
tenie svahov po oboch stra-
nách, ktoré spočívalo v od-

stránení uvoľnených skál, po-
padaných konárov, suchých 
a chorých drevín ohrozujúcich 
ľudí prechádzajúcich po ces-
te. Tieto práce boli vykona-
né citlivo a ekologicky tak, 
že nebolo narušené pôvod-
né prírodné prostredie. Sved-

čí o tom napr. aj brečtan pla-
ziaci sa po svahu, ktorý krášli 
túto vstupnú bránu do Horské-
ho parku.

Staré zábradlie bolo zre-
konštruované a dostalo nový

(Pokračovanie na str. 2)

Koľko sa vďaka elektro-
nickým aukciám podarilo 
ušetriť?

- Úspora z doteraz realizo-
vaných elektronických dra-
žieb predstavuje celkovo 
435 745 € (cca 13,13 mil. Sk).

Kde, resp. na čom naj-
mä, Staré Mesto usporilo?

- Najmarkantnejšie to bo-

lo pri obstarávaní staveb-
ných prác. Napríklad na re-
konštrukciu strechy Základ-
nej školy na Škarniclovej bo-
lo v rozpočte vyčlenených 
220 000 € (vyše 6,6 mil. Sk), 
no víťaz súťaže sa ponú-
kol urobiť ju za 180 910 € 
(5,45 mil. Sk), čiže sme mi-
nuli menej o 39 090 € (tak-

mer 1,2 mil. Sk). Za re kon-
štruk ciu do prav né ho pries-
to ru vrátane vybudova-
nia chodníkov a vyhliadky 
na uli ci Nad lomom zapla-
tí Staré Mesto do dá va teľ-
skej spoločnosti 223 725 € 
(6,74 mil. Sk) namiesto 
pláno va ných 445 000 € (tak-
mer 13,5 mil. Sk), čo je úspo-
ra tak mer 50 %.

Mohli by ste porovnať 
klasické nakupovanie slu-
žieb s elektronickou draž-
bou, aby si ho vedeli pred-
staviť aj naši čitatelia?

- Pri klasickom spôso-
be nám potenciálni dodáva-
telia pošlú ponuku, pričom

(Pokračovanie na str. 2)

Elektronické aukcie ušetrili 436 000 €
V priebehu uplynulých štyroch mesiacov 
uskutočnila mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
viac než 15 elektronických aukcií. Prostredníctvom 
nich nakúpila od rôznych dodávateľov prevažne 
služby, ale aj stavebné práce. O tomto novom 
efektívnom a transparentnom spôsobe 
hospodárenia staromestskej samosprávy 
hovoríme s Ing. Monikou Martinkovou, metodičkou 
pre verejné obstarávanie staromestského 
miestneho úradu.

Letná módna prehliadka tvorby odevných výtvarníčok Beaty 
Králikovej a Babuly Frešovej pod názvom BE - BA pritiahla 
na nádvorie Zichyho paláca množstvo divákov. V rámci Kultúr-
neho leta 2010 v Starom Meste ju pripravilo staromestské od-
delenie kultúrny.

Hlboká je po uložení kamenných zábran (gabionov) chránená pred padajúcimi kameňmi, a te-
da bezpečnejšia.

Na Hlbokej kamene proti kameňom
Začiatkom augusta boli ukončené zabezpečovacie 
práce na Hlbokej ceste. Vybudované oporné 
múriky – tzv. gabiony – majú bezpečnostnú funkciu 
– ochrániť pred skalami uvoľňujúcimi sa zo svahu.

Pribudnú
dve triedy

Remeselníci počas práz-
dnin opravovali priestory zák-
ladných škôl (ZŠ), do ktorých 
sa vráti 2 552 žiakov.

Koľko ich zasadne do la-
víc prvýkrát? Ťažko povedať. 
Niektorí rodičia sa rozhodujú 
do poslednej chvíle, kam dať 
prváčika. „Zapísaných máme 
359 detí, čo je o 58 viac než 
pred rokom. Zo skúsenos-
tí však vieme, že nie všetky  
nastúpia. Presný počet bu-
de známy okolo 15. septem-
bra,“ informoval Anton Gá-
bor, vedúci oddelenia škol-
stva miestneho úradu.

Počet žiakov v 8 ZŠ v Sta-
rom Meste by mal vzrásť 
z 2 531 v šk. r. 2009/2010 
o 21. Takmer 1 300 detí do-
chádza z iných mestských 
častí či mimobratislavských 
obcí. Najviac ich je v ZŠ 
na Jelenej, kde je zo 186 detí 
len 68 zo Starého Mesta. Na-
opak, v ZŠ na Mudroňovej je 
zo 446 žiakov až 319 Staro-
mešťanov.

Vyšší je aj počet tried. Jed-
na prvácka pribudla v ZŠ Du-
bová, jedna šiestacka v ZŠ 
Vazovova. Dovedna bude 
vo všetkých ZŠ fungovať 133 
tried.

Hľadajú sa 
výrobcovia 
replík 
drevených 
okien

Neúspechom sa skončilo 
verejné obstarávanie, cieľom 
ktorého bolo nájsť slovenské 
firmy schopné repasovať – 
opraviť drevené okná a oken-
né rámy v dvoch základných 
školách (na Hlbokej a Je-
senskéh) a materskej škole 
(Kuzmányho). Všetky tri sú 
zapísané v zozname národ-
ných kultúrnych pamiatok. 
Preto pamiatkari odmietli na-
hradiť drevené okná plastový-
mi či eurooknami.

Zástupcovia Starého Mes-
ta sa po tejto skúsenosti 
a po dohode s pamiatkarmi 
rozhodli vyhlásiť novú súťaž. 
Podmienky zverejnili v au-
guste na stránke www.stare-
mesto.sk v sekcii Verejné ob-
starávanie. Koncom augus-
ta by mali byť známe výsled-
ky. Bratislavský pamiatkový 
úrad najnovšie totiž už súhla-
sil s tým, aby staré okná na-
hradili ich nové napodobeniny 
– repliky. Netrvá teda výlučne 
na obnove terajších.

Staré Mesto súčasne roz-
hodlo, že práce na jednej bu-
do ve nemusia byť zadané 
jed né mu dodávateľovi.

(Pokračovanie na str. 2)
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V referende hlasovanie 
o šiestich otázkach

Informácie o spôsobe hlasovania
Oprávnení občania predstu-

pujú pred okrskovú komisiu (OK) 
a hlasujú osobne. Zastúpenie nie 
je prípustné. Členovia OK nesmú 
oprávneným občanom upravovať 
hlasovacie lístky.

Oprávnený občan po prícho-
de do miestnosti preukáže svoju 
totožnosť a po zázname v oboch 
rovnopisoch zoznamu oprávne-
ných občanov dostane od OK hla-
sovací lístok. Ak oprávnený ob-
čan nepredloží občiansky pre-
ukaz, hlasovanie sa mu neumož-
ní.

Oprávneného občana, ktorý 
sa dostavil do miestnosti s hla-
sovacím preukazom, zapíše OK 
po predložení občianskeho preu-
ka zu do oboch rovnopisov zoz na-
mu oprávnených občanov. Zápis 
podpíše predseda OK; hlasovací 
preukaz sa pripojí k prvému rov-
no pisu zoznamu voličov. Potom 
OK vydá oprávnenému občanovi 
hlasovací lístok.

Oprávneného občana, ktorý sa 
v deň konania referenda dosta-
ví do príslušnej miestnosti pod-
ľa miesta trvalého pobytu a nie je 
zapísaný v zozname oprávnených 
občanov, dopíše OK do oboch 
rov nopisov zoznamu oprávne-
ných občanov na základe pred-
loženého občianskeho preukazu. 
Zápis podpíše predseda OK. Po-
tom OK vydá oprávnenému obča-
novi hlasovací lístok.

Občana SR, ktorý nemá trva-
lý pobyt na území SR a dostaví sa 
v deň konania referenda do miest-
nosti na hlasovanie, dopíše OK 
do zoznamu. Zápis zo zoznamu 
OK zaznamená v jeho sloven-
skom cestovnom doklade.

Po tom, čo oprávnený ob-
čan dostal hlasovací lístok, vstú-
pi do priestoru určeného na úpra-
vu hlasovacieho lístka. V priesto-
re na úpravu hlasovacích lístkov 
označí oprávnený občan v prí-

slušnom rámčeku krížikom, že 
na otázku odpovedá „ÁNO“, ale-
bo na otázku odpovedá „NIE“. 
Po označení hlasovací lístok zlo-
ží tak, aby nebola jeho úprava vi-
diteľná.

Oprávnený občan, ktorý ne-
môže sám upraviť hlasovací lís-
tok pre zdravotné postihnutie ale-
bo preto, že nemôže čítať alebo 
písať, má právo vziať so sebou 
do priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov iného opráv-
neného občana, nie však člena 
OK, aby zaňho hlasovací lístok 
podľa jeho pokynov upravil.

Oprávnený občan hlasuje tak, 
že po opustení priestoru urče-
ného na úpravu hlasovacích lís-
tkov vloží zložený hlasovací lístok 
pred OK do schránky. Oprávne-
nému občanovi, ktorý sa neodob-
ral do tohto priestoru, OK hlaso-
vanie neumožní.

Zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov možno OK požia-
dať o to, aby oprávnený občan 
mohol hlasovať mimo miestnos-
ti na hlasovanie, a to len v územ-
nom obvode okrsku, pre ktorý bo-
la OK zriadená. V takom prípade 
OK vyšle k oprávnenému obča-
novi aspoň dvoch svojich členov 
s prenosnou schránkou a hlaso-
vacím lístkom; vyslaní členovia 
OK zabezpečia, aby bola zacho-
vaná tajnosť hlasovania. OK vy-
značí účasť týchto oprávnených 
občanov na hlasovaní v oboch 
rovnopisoch zoznamu oprávne-
ných občanov ihneď po návra-
te členov OK vyslaných s pre-
nosnou schránkou do miestnosti 
na hlasovanie.

Za oprávneného občana, ktorý 
nemôže pre zdravotné postihnu-
tie sám vložiť zložený hlasovací 
lístok do schránky, môže ju na je-
ho požiadanie a v jeho prítomnos-
ti do nej vložiť iný oprávnený ob-
čan, nie však člen OK.

Prezident SR Ivan Gašparovič na základe 
petície občanov vyhlásil na 18. septembra 2010 
referendum. Voliči sa v ňom majú možnosť 
vyjadriť hlasovaním k týmto šiestim otázkam:

1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej 
republiky (ďalej NR SR) zákonom zrušila povinnosť 
fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu 
za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou 
a Slovenským rozhlasom (koncesionárske poplatky)?

2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť 
prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok 
na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch 
(zúženie poslaneckej imunity)?

3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila 
počet poslancov NR SR na 100 (v súčasnosti ich je 
150) s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia 
(v r. 2014)?

4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, 
že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné 
motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 
40 000 € (1,2 mil. Sk)?

5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť 
poslancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu 
prostredníctvom internetu?

6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby 
poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť 
právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

(Dokončenie zo str. 1)
vyhráva zvyčajne tá, ktorá má 
najnižšiu cenu. Je to teda veľ-
mi jednoduché.

Pri elektronickej aukcii 
najprv otvoríme obálky, ktoré 
nám poslali uchádzači o zá-
kazku, a zisťujeme, či splni-
li zverejnené súťažné pod-
mienky. Ak nie, vyradíme ich. 
Ostatní cenové ponuky za-
dávajú priamo do počítača – 
aukčnej siene. V určitú hodi-
nu sa táto aukčná sieň otvo-
rí. Až vtedy všetci účastníci 
aukcie vidia, na ktorom mies-
te je ich ponuka. Tým sa od-

štartovali preteky, v ktorých 
sa uchádzači o zákazku, a te-
da naši potenciálni dodávate-
lia, snažia prepracovať upra-
vovaním – znižovaním ceny 
za jednotlivé položky – na pr-
vú pozíciu. Iba vtedy majú 
šancu na úspech.

Kto má možnosť vidieť 
ten pohyb cien?

- Pár zainteresovaných 
pracovníkov miestneho úra-
du. Je to zaujímavé „divadlo“, 
ktoré sprevádzajú krátke ko-
mentáre. Poviem vám, občas 
je to skutočne napínavé.

Napínavé?

- Áno, napríklad, keď sa 
súťažilo o práce zamera-
né na dotvorenie Pamätní-
ka československej štátnosti 
na Vajanského nábreží, ceny 
klesali doslova o centy. Napo-
kon skutočne rozhodol cent! 
Vyrazilo nám to dych.

Elektronická dražba je 
teda vážna vec!

- Niekedy sa aj zasmeje-
me. Napríklad pri obstarávaní 
dezinfekčných potrieb jeden 
z účastníkov chcel tak veľ-
mi vyhrať, že cenou podliezol 
sám seba.

Súčasná vláda pri zosta-
vovaní svojho programu 
spomenula potrebu záko-
na, ktorý by prikazoval or-
gánom štátnej správy a sa-
mosprávam nielen naku-
povať tovar a služby, ale aj 
predávať a prenajímať štát-
ny a obecný majetok pros-
tredníctvom elektronic-
kých dražieb. Cieľom je vy-
lúčiť akékoľvek špekulácie.

- Staré Mesto je na túto si-
tuáciu pripravené. Už niekoľ-
ko týždňov má vlastný soft-
vér, ktorý mu umožňuje rea-
lizovať aj prenájom či predaj 
nehnuteľností elektronickou 
dražbou.

Úspory z elektronických dražieb

akcia
úspora

€ Sk

ZŠ Škarniclova – rekonštrukcia strechy 39 090 1 177 625

Vianočná výzdoba 1 000 30 126

Nad lomom – rekonštrukcia dopravného priestoru 221 275 6 666 131

Pamätník čs. štátnosti – dotvorenie 38 540 1 161 056

Revízie elektro, bleskozvodov, el. prístrojov a spotrebičov 24 990 752 849

ZŠ Mudroňova - modernizácia ihriska 47 607 1 434 208

ZŠ Hlboká – vybudovanie ihriska 55 782 1 680 489

Kancelárske a čistiace potreby, kancelársky papier 7 461 224 770

Spolu 435 745 13 127 254

Elektronické aukcie ušetrili 436 000 €

(Dokončenie zo str. 1)
náter. Vyčistená bola aj ko-
mu nikácia, na ktorú sa v uply-
nulom období pod vply vom 
času a poveternost ných pod-
mienok na niekoľkých mies-
tach zosunula zo svahu zemi-
na a kamenivo.

Na Hlbokej ceste nechýba-
jú koše na odpadky. Je pre-
to zarážajúce, že niektorí ľu-
dia odhadzujú papiere, pohá-
re z prevádzok rýchleho ob-
čerstvenia a iné odpadky rov-
no na zem. Odsúdeniahodné 
je však aj parkovanie množ-
stva áut na začiatku Hlbo-
kej, a to napriek zreteľnému 
zákazu vjazdu na dopravnej 
značke. Napríklad v ponde-
lok 16. augusta ich tu stálo 

do desať.
Začiatkom roka 2008 

na Hlbokej ceste nezisková 
organizácia Národný trust ob-
novila studničku. Tá mala tak-
mer rozpadnutú striešku, bo-
la znečistená, zanesená od-
padkami a hlinou. Obnova sa 
uskutočnila v rámci projektu 
Živá voda a spočívala v od-
stránení nadzemnej a sčas-
ti povrchovej časti studnič-
ky, následne bola vybudova-
ná nová – z 30 cm vysokého 
muriva z lomového kameňa, 
prístrešku a osadená bola la-
vička oproti studničke. Práce 
financovala formou dotácie 
165 000 Sk (takmer 5 500 €) 
mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto.

Na Hlbokej kamene
proti kameňom

(Dokončenie zo str. 1)
Je ochotné dohodnúť sa 

s viacerými menšími firma-
mi zapojenými do súťaže, aby 
práce vykonali po jednotli-
vých fasádach. Je to ústreto-
vý krok voči tým, ktorí si zrej-
me z kapacitných dôvodov 
netrúfli na taký veľký objem 
prác, aký predstavuje oprava 
či výmena okien v celej škole.

Zámerom mestskej časti 
bolo ukončiť všetky remesel-
né práce v školách do konca 
prázdnin. S určitosťou mož-
no povedať, že sa to nepoda-
rí minimálne v spomenutých 
troch školách. Práce budú 
pokračovať aj po 2. septem-
bri tak, aby nenarušili vyučo-
vací proces.

Hľadajú sa 
výrobcovia...

Zber starých spotrebičov 
bude v septembri

Priamo zo staromest-
ských domácností bude 
25. septembra odvážať sta-
ré nefunkčné elektrospot-
rebiče Združenie výrobcov 
elektrospotrebičov pre re-
cykláciu Envidom. Túto služ-
bu v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava-Staré 
Mesto poskytuje občanom 
bezplatne.

Treba o ňu však požiadať 
najneskôr do 20. septem-
bra buď telefonicky na tel. 
č. 59246323 alebo prostred-
níctvom e-mailu na adrese 
janka.cillikova@staremesto.

sk, pri čom je nutné nahlásiť
typ a počet spotrebičov, 

ktorých sa chcete zbaviť,
meno, priezvisko, adresu 

bydliska a telefonický kon-
takt.

Vyradené elektrospotre-
biče  musia byť vyložené 
vo vchode bytového domu 
alebo za bránou rodinného 
domu už o 9. h v deň zberu. 
Zároveň treba umožniť pra-
covníkom Envidomu vstup 
do týchto priestorov. Zná-
šanie odložených spotrebi-
čov z povál, pivníc či bytov 
od nich nežiadajte.

Nábrežná promenáda pri Du-
naji na staromestskej strane 
sa po jarnej výsadbe skvie 
v plnej kráse.
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Okrsok č. 1 - ZŠ Škarniclova 1 - 
pre občanov oprávnených na hlaso-
vanie v referende bývajúcich na uli-
ciach a v domoch:

Bartoňova - celá
Beblavého - celá
Bradlianska - celá
Čelakovského - celá
Dankovského - celá
Hlavatého - celá
Koreničova - celá
Kozia 23, 25, 27, 29
Krakovská - celá
Krátka - celá
Mikulášska - celá
Nám. Alexandra Dubčeka - celé
Palisády 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 27A, 29, 29A, 31
Partizánska - celá
Pilárikova - celá
Podjavorinskej - celá
Skalná - celá
Smetanova - celá
Sóferove schody - celá
Strelecká - celá
Svoradova - celá
Škarniclova - celá
Šulekova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Tvarožkova - celá
Vansovej - celá
Vodný vrch - celá
Zámocká - celá
Zámocké schody - celá
Zochova - celá
Zrínskeho - celá
Židovská - celá

Okrsok č. 2 - ZŠ Podjavorinskej 1:
Donovalova - celá
Galandova - celá
Godrova - celá
Gunduličova - celá
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
Kuzmányho - celá
Lýcejná - 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 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
Panenská - celá
Porubského - celá
Sládkovičova - celá
Somolického - celá
Staromestská - celá
Suché mýto - celá
Štefánikova 1, 3, 5, 7
Štetinova - celá
Šulekova  2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Timravina - celá
Tolstého - celá
Veterná - celá
Vlčkova 1, 2, 3, 5, 7
Župné námestie - celé

Okrsok č. 3 - ZŠ Nedbalova 4:
Dobrovského - celá
Drevená - celá
Dunajská 1, 3, 3B, 5, 7, 9
Heydukova - celá
Hollého - celá
Hurbanovo nám. - celé
Jedlíkova - celá
Kamenné nám. - celé
Kolárska - celá
Kollárovo nám. - celé
Mariánska - celá
Námestie SNP - celé
Obchodná - celá
Poštová - celá
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
Vysoká - celá
Živnostenská - celá

Okrsok č. 4 - ZŠ Jesenského 6:
Baštová - celá
Biela - celá
Farská - celá
Františkánska - celá
Františkánske nám. - celé
Gorkého - celá
Hlavné nám. - celé
Hviezdoslavovo nám. - celé
Jesenského - celá
Kapitulská - celá
Klariská - celá
Klobučnícka - celá
Komenského nám. - celé

Kostolná - celá
Kúpeľná - celá
Laurinská - 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
Michalská - celá
Mostová - celá
Na vŕšku - celá
Nám. Eugena Suchoňa - celé
Nám. Ľudovíta Štúra - celé
Nedbalova - celá
Palackého - celá
Panská - celá
Paulínyho - celá
Podjazd - celá
Prepoštská - celá
Primaciálne nám. - celé
Radničná - celá
Rázusovo nábr. - celé
Riečna - celá
Rigeleho - celá
Rudnayovo nám. - celé
Rybárska brána - celá
Rybné nám. - celé
Sedlárska - celá
Strakova - celá
Uršulínska - celá
Úzka - celá
Ventúrska - celá
Zámočnícka - celá
Zelená - celá

Okrsok č. 5 - ZŠ Jesenského 6:
Buková - celá
Dobrovičova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Dvořákovo nábr. - celé
Fajnorovo nábr. - celé
Gondova - celá
Kráľovské údolie - celá
Lipová - celá
Malá - celá
Medená 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 35, 37
Mlynská dolina 45, 47, 49, 51
Múzejná - celá
Na kopci - celá
Nábr. arm. gen. L. Svobodu - celé
Nad lomom - celá
Pod Bôrikom - celá
Pod vinicami - celá
Prešernova - celá
Révová - celá
Tallerova - celá
Tobrucká - celá
Vajanského nábr. - celé
Žižkova - celá

Okrsok č. 6 - ZŠ Mudroňova 83:
Bôrik - celá
Broskyňová - celá
Červeňova - celá
Čmelovec - celá
Fándlyho - celá
Fialkové údolie - celá
Francúzskych partizánov - celá
Holubyho - celá
Hradné údolie - celá
Hrebendova - celá
Hummelova - celá
Inovecká - celá
Jančova - celá
Javorinská - celá
Krmanova - celá
Lichardova - celá
Lubinská - celá
Medzierka - celá
Mošovského - celá
Mudroňova 2, 3, 3A, 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, 
25A, 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, 82, 84, 
88, 90, 92
Myjavská - celá
Na Baránku - celá
Pri hradnej studni - celá
Radvanská - celá
Riznerova - celá
Slepá - celá
Stará vinárska - celá
Staroturský chodník - celá
Strmá cesta - 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
Údolná - celá
V záhradách - celá
Žiarska - celá

Okrsok č. 7 - ZŠ Mudroňova 83:
Bartókova - celá
Drotárska cesta 1, 3, 5, 6, 6A, 7, 8,
9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42
Haydnova - celá

Jurovského - celá
Mlynská dolina 35, 37, 39
Mozartova - celá
Mudroňova 77, 77A, 79, 81, 83, 85,
85A, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101
Na Hrebienku - celá
Rubinsteinova - celá
Slávičie údolie - celá
Svetlá - celá
Tichá - celá
Vetvová - celá
Vrchná - celá

Okrsok č. 8 - ZŠ Mudroňova 83:
Andreja Plávku - celá
Boženy Němcovej - celá
Břeclavská - celá
Dohnalova - celá
Drotárska cesta 4, 17, 19, 19A, 19B,
21, 21A, 23, 23A, 23B, 25, 27, 29,
31, 33, 33B, 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
Flöglova - celá
Havlíčkova - celá
Havrania - celá
Hlboká cesta  4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 22
Hriňovská - celá
Korabinského - celá
Lermontovova - celá
Martinengova - celá
Matúšova - celá
Mišíkova - celá
Mlynská dolina 13, 15, 21, 23
Na Slavíne - celá
Na stráni - celá
Novosvetská 27, 29, 31, 31A, 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
Prvosienková - celá
Schillerova - celá
Sklenárska - celá
Srnčia - celá
Súbežná - celá
Šafránová - celá
Urbánkova - celá
Vlčkova 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A,
12, 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

Okrsok č. 9 - ZŠ Dubová 1:
Bohúňova - celá
Brnianska - celá
Búdková - celá
Cesta na Červený most 4, 6, 8, 10, 16
Čerešňová - celá
Dolná - celá
Dubová - celá
Gaštanová - celá
Gorazdova - celá
Hroboňova - celá
Hýrošova - celá
Jánošíkova - celá
Jaseňová - celá
Javorová - celá
K lomu - celá
K železnej studienke - celá
Krčméryho - celá
Krivá - celá
Kubániho - celá
Kysucká - celá
Lamačská cesta 8, 8A
Langsfeldova - celá
Laučekova - celá
Lesná - celá
Lovinského - celá
Majakovského - celá
Mlynská dolina 1, 9, 11, 33, 41
Nekrasovova - celá
Pri Habánskom mlyne - celá
Pri Suchom mlyne - celá
Prokopa Veľkého - celá
Senická - celá
Socháňova - celá
Šípková - celá
Tablicova - celá
Tajovského - celá
Topoľová - celá
Úprkova - celá
Valašská - celá
Záhorácka - celá
Západný rad - celá

Okrsok č. 10 - ZŠ Hlboká cesta 4:
Banícka - celá
Čajkovského - celá
Čapkova - celá
Fraňa Kráľa - celá
Hlboká cesta 1, 2, 3, 7
Križkova - celá
Leškova - celá
Malinová - celá
Na Kalvárii - celá
Okánikova - celá
Ostravská - celá
Pod Kalváriou - celá
Podhorského - celá
Pražská - celá
Puškinova - celá
Sokolská - 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

Za sokolovňou - celá

Okrsok č. 11 - ZŠ Jelenia 16:
Beskydská - celá
Bukureštská - 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
Holekova - celá
Jelenia - celá
Jozefa Kronera - celá
Karpatská - celá
Kýčerského - celá
Ľadová - celá
Murgašova - celá
Palárikova - celá
Predstaničné nám. - celé
Smrečianska 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45
Šancová 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5,
5A, 5B, 5C, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
Štefanovičova - celá
Žabotova - celá
Železničiarska - celá
Žilinská 1, 3, 5, 7, 9, 11

Okrsok č. 12 - ZŠ Vazovova 4:
Americké nám. - celé
Anenská - celá
Banskobystrická - celá
Belopotockého - celá
Benediktiho - celá
Björnsonova - celá
Fazuľová - celá
Floriánske nám. - celé
Imrich Karvaša - celá
Jozefská - celá
Lehotského - celá
Májkova - celá
Mickiewiczova - celá
Námestie 1.mája - celé
Námestie slobody - celé
Povraznícka 5, 7, 9, 11, 13, 15
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
Záhrebská - celá
Žilinská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Okrsok č. 13 - ZŠ Vazovova 4:
Bernolákova - celá
Blumentálska 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 26
Kmeťovo nám. - celé
Legionárska 2, 4, 6
Mýtna - celá
Povraznícka   2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Radlinského 22, 24, 24A, 24B, 26,
28, 30, 32, 34, 34A, 36, 39, 47, 49, 51, 53
Šancová 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,
82, 84, 86A, 86B
Tabaková - celá
Vazovova 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Wilsonova - celá

Okrsok č. 14 - ZŠ Vazovova 4:
Blumentálska 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10A, 11, 12, 13, 16
Justičná - celá
Karadžičova 35, 37, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 53, 55, 57
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
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

Okrsok č. 15 - ZŠ Grösslingová 48:
Cintorínska - celá
Cukrová - celá
Dunajská 13, 15, 21, 23, 25
Ferienčíkova - celá
Francisciho - celá
Chorvátska - celá
Janáčkova - celá
Lazaretská 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12
Lužická - celá
Moskovská - celá
Odborárske nám. - celé
Sasinkova - celá
Strážnická - celá
Šoltésovej - celá
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

Okrsok č. 16 - ZŠ Grösslingová 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
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

Chalupkova - celá
Karadžičova 1, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 17,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Klemensova 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6
Košická 1
Landererova - celá
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
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

Okrsok č. 17 - ZŠ Grösslingová 48:
Alžbetínska - celá
Bezručova - celá
Dobrovičova 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17
Dostojevského rad 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 27
Dunajská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14A, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Gajova - celá
Grösslingová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 37
Jakubovo nám. - celé
Klemensova 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 19
Lomonosovova - celá
Sienkiewiczova - celá
Šafárikovo nám. - celé
Štúrova - celá

Kedy a kde hlasovať v referende
Referendum sa uskutoční 18. septembra 2010 
od 7. do 22. h. Na odovzdanie hlasovacích lístkov 
a na sčítanie hlasov je na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vytvorených celkom 
17 okrskov s nasledovnými miestnosťami 
na hlasovanie:

Každý občan oprávne-
ný na hlasovanie v refe-
rende si môže v Námiet-
kovej kancelárii na Miest-
nom úrade mestskej čas-
ti Bratislava-Staré Mes-
to na Vajanského nábr. 3 
na Pracovisku prvého 
kontaktu (Front Office) 
od 16. augusta do 17. sep-
tembra v úradných hodi-
nách overiť, či je zapísa-
ný v zozname hlasujúcich.

Môže požiadať aj o do-
plnenie či zmenu údajov 
alebo vykonanie opráv 
chybných údajov, na čo 
však treba, pochopiteľne, 
predložiť príslušné dokla-
dy.

V Námietkovej kancelá-
rii vydajú oprávneným ob-
čanom, ktorí nebudú môcť 
hlasovať vo svojom voleb-
nom okrsku, aj hlasova-
cí preukaz, a to od 19. au-
gusta do 16. septembra.

V piatok 17. septem-
bra, teda deň pred refe-
rendom, sa už hlasova-
cie preukazy vydávať ne-
budú.

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00
 12.30 – 17.00

Utorok: 8:00 – 12.00
 12.30 – 15.00

Streda: 8.00 – 12.00
 12.30 – 17.00

Štvrtok: 8.00 – 12.00
 12.30 – 15.00

Piatok: 8.00 – 12.30

Staré Mesto 
už vydáva 
referendové 
hlasovacie 
preukazy
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Nový parkovací režim pla-
tí od konca júla na 18 uli-
ciach III. a IV. triedy, ktoré 
má od hlavného mesta zve-
rené do správy mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto. Sa-
mospráva ním chce chrániť 
Staromešťanov pred enorm-
ným náporom na jestvujúce 
parkovacie kapacity na území 
mestskej časti. Práve oni sú 
neraz vytláčaní z ulíc, na kto-
rých bývajú. Sústavné sťaž-
nosti na vodičov prichádza-
júcich do Starého Mesta aj 
z obcí v okolí Bratislavy evi-
duje úrad napr. z Blumentál-
skej ulice. Autá sa tlačia aj 
na zelené plochy a ihriská. 
Tomu má zabrániť vyznačo-
vanie boxov na cestách III. 
a IV. triedy v súlade s plat-
nými zákonmi a predpismi 
a po schválení v operatívnej 
dopravnej komisii magistrátu 
hlavného mesta.

Právo získať parkova-
ciu kartu mestskej časti ma-
jú všetci občania prihlásení 
na trvalý pobyt v Starom Mes-
te. Doteraz o ňu na miestnom 
úrade požiadalo vyše 1 500 

ľudí. Držitelia karty sú opráv-
není odstaviť autá na vyhra-
dených (prekrížených) mies-
tach vo všetkých nových ob-
lastiach. POZOR – karty vy-
dané mestskou časťou sa 
nevzťahujú na zónu s obme-
dzeným státím vozidiel v cen-
tre Bratislavy, ktorú získala 
do prenájmu ešte v minulom 
volebnom období súkrom-
ná spoločnosť BPS Park! 
Mestská časť je s touto spo-
ločnosťou v súdnom spore. 
V prípade, že sa pre ňu skon-
čí úspešne, zavedie v tejto 
zóne rovnaký spôsob parko-
vania, aký samospráva Sta-
rého Mesta zvolila v 1., 2. 
a 3. oblasti.

Parkovacie miesta v no-
vých oblastiach na komuni-
káciách III. a IV. triedy zreteľ-
ne vymedzuje zvislé doprav-
né značenie IP 16 – P RÉ-
SERVÉ s dodatkovou tabuľou 
E 13 „Pre vozidlá s platnou 
parkovacou kartou MÚ BA 
Staré Mesto“ a vodorovnou 
dopravnou značkou V 10 d.

Nový spôsob parkovania 
vyvolal nespokojnosť obča-

nov prichádzajúcich do Sta-
rého Mesta za prácou, 
na návštevy, rokovania, vlast-
níkov nehnuteľností, ľudí ži-
júcich v prenajatých bytoch, 
ktorí nie sú prihlásení v Sta-
rom Meste na trvalý pobyt. 
Kde máme parkovať my? pý-
tajú sa. Možností je viac:

• pre zamestnancov 
by sa mali o parkova-
cie kapacity postarať 
zamestnávatelia,
• k dispozícii sú ve-
rejné platené parko-
viská,
• vhodné je využívať 
na parkovanie priesto-
ry dvorov pri nehnuteľ-
nostiach,
• ulice I. a II. trie-
dy ostali bez zmien, 
ak sa na nich teda da-
lo parkovať doteraz – 
dopravné značky to 
umožňovali – platí to aj 
naďalej,
• v nových parkova-
cích oblastiach ostalo 
na tzv. voľné parkova-
nie okolo 30 % boxov 
(sú neprekrížené).

Vodiči, ktorí nebudú 
rešpektovať doprav-
né značenie v nových 
parkovacích oblastiach 
a zaberú vyhradené 

miesta, musia od septembra 
rátať so sankciou – pokutou 
či odtiahnutím vozidla.

Staromestská samospráva 
sa netají tým, že jej cieľom je 
vytváraním parkovacích ob-
lastí regulovať počet áut pri-
chádzajúcich na jej územie. 
Nestaromešťanom odporú-

ča, aby uvažovali, ak je to 
len trocha možné, o využi-
tí mestskej hromadnej dopra-
vy. Zamestnávateľov a ma-
jiteľov nehnuteľností žiada, 
aby na parkovanie prispôso-
bili dvorové priestory, resp. 
si na nich vybudovali vlastné 
parkovacie kapacity.

Mestská polícia už zača-
la vodičov stojacich na vy-
hradených boxoch bez par-
kovacích kariet (majú byť 
uložené na palubnej do-
ske za sklom vľavo) upozor-
ňovať na porušovanie no-
vého dopravného znače-
nia v 1. parkovacej oblasti – 
zasunutím letáka za stiera-
če. Vyzvala ich, aby si – ak 
sú Staromešťania – vybavi-
li na miestnom úrade parko-
vaciu kartu. Staromešťania 
na to reagovali zvýšeným 
záujmom o vydanie kariet. 
Miestny úrad preto na zvlád-
nutie náporu zaviedol dočas-
ne tzv. časenkový – objed-
návací systém, aby sa vyhol 
nervozite z vytvárania dlhých 
radov čakajúcich vo Front 
Office – Pracovisku prvého 
kontaktu na Vajanského náb-
reží 3. Po zaškolení ďalších 
dvoch pracovníčok boli ča-
senky zrušené. V súčasnosti 
karty vydávajú na počkanie.

Parkovacie karty už má vyše 1 500 motoristov
Staromestský starosta Andrej Petrek 30. júla 
oficiálne otvoril novú 1. parkovaciu oblasť 
na území mestskej časti. Druhú oblasť v týchto 
dňoch vyznačuje dodávateľská organizácia. Práce 
na tretej oblasti sa začnú v septembri.

Keď starosta Andrej Petrek 
na Školskej ulici symbolicky ot-
váral 30. júla 1. parkovaciu ob-
lasť, „podržali ho“ poslanci miest-
neho zastupiteľstva Jana Španko-
vá, predsedníčka komisie dopra-
vy, a jej člen Ivan Bútora.
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Dve horné modré preskle-
né podlažia, na mieste kto-
rých bola donedávna rekla-
ma, pôsobia na niektorých 
ako päsť na oko, iní ju vníma-
jú ako novátorský či moderni-
začný prvok v historickej zá-
stavbe starej Bratislavy.

„Spoločnosť Urbia Inter-
national mala povolenie nad-

staviť dve nadzemné pod-
lažia a podkrovie. Strecha 
mala byť šikmá a výškovo 
na rovnakej úrovni ako ved-
ľajší Kernov dom. Staveb-
ník však zvýšil budovu ešte 
o dve podlažia. Je to čierna 
stavba,“ napísala rozhorčená 
Bratislavčanka. Je presved-
čená, že Urbia „hravo zapla-
tí smiešnu pokutu“ a stavbu 
dodatočne zlegalizuje, ho-
ci v roku 2006 vtedajší zá-
stupca staromestského sta-
rostu Andrej Petrek verej-
nosť ubezpečo val, že mest-
ská časť urobí všet ko pre to, 
aby čierna stavba zmizla.

Tak aj spravila: Zastavi-
la stavbu a ako zákon káže, 
vyzvala Urbiu, aby dala stav-
bu do súladu s právnym sta-

vom. Inými slovami – aby do-
datočne predložila všetky 
potrebné súhlasy a vyjadre-
nia potrebné k dodatočnej 
legalizácii stavby. Až keď to 
neurobí, môže dať stavebný 
úrad rozhodnúť o odstráne-
ní stavby. Stavebníkovi bola 
zároveň vyrubená pokuta 1,5 
mil. Sk (cca 50 000 €) za to, 

že vybudoval viac, než mu 
bolo povolené.

Voči tejto pokute sa Urbia 
odvolala a Krajský stavebný 
úrad Bratislava sa ňou za-
oberal až do uplynutia preml-
čacej lehoty. Napokon z po-
zície odvolacieho orgánu ko-
nanie zastavil. Urbia teda ne-
zaplatila ani halier.

Pre silné žalúdky
V súlade so stavebným zá-

konom požiadala o dodatoč-
né povolenie zmeny rozosta-
vanej budovy. Namiesto pô-
vodne povoleného piateho 
nadzemného podlažia a pod-
krovia žiadala schváliť vý-
stav bu ďalších dvoch podlaží 
s plochou strechou. Pre skle-

ná fasáda nadstavby obráte-
ná do Hviezdoslavovho ná-
mestia mala byť „uskočená“ 
(posunutá dozadu) o 100 cm 
v porovnaní s pôvodnou fa-
sádou domu. Stavebník k ta-
kémuto riešeniu doložil všet-
ky potrebné vyjadrenia vrá-
tane súhlasu pamiatkového 
úradu. Preto stavebný úrad – 
tak, ako mu zákon ukladá – 
túto dodatočnú zmenu stav-
by v júni 2006 povolil.

Urbiu hatili v budovateľ-
skom úsilí už len námietky 
vlastníkov susedných neh-
nuteľností. Keď napokon aj 
druhý vlastník v marci 2010 
informoval stavebný úrad 
o anulovaní svojich námie-
tok, Urbia International moh-
la svoje dielo dokončiť. Ani to 
sa však neobišlo bez škan-
dálu.

Presklené opláštenie 
s nos nou konštrukciou po ce-
lej výške novej nadstavby ne-
bolo „uskočené“ voči pôvod-
nej fasáde ani o jediný centi-
meter! Zdola si to všimli nie-
len zamestnanci stavebného 
úradu, ale udrelo to do očí aj 
náhodným okoloidúcim. Sta-
vebník na upozornenie rea-
go val oznámením, že tú-
to zmenu konzultoval s Kraj-
ským pamiatkovým úradom 
Bra tislava, čo tento aj svojím 
následným súhlasným stano-
viskom potvrdil. A tak staveb-
nému úradu neostalo nič iné, 
len dodatočne zmenu schvá-
liť. Pokutu, tentoraz vo výške 
9 950 € (cca 300 000 Sk), vy-
rubil Urbii za to, že nadstav-
bu zrealizovala opäť v rozpo-
re so schválenou projektovou 
dokumentáciou a bez zme-
ny právoplatného stavebné-
ho povolenia.

Výhrada svedomia?
Ako situáciu komentuje te-

rajší starosta Andrej Petrek?
„Situácia odkryla, ako 

u nás funguje stavebný zá-
kon. Mestská časť Bratisla-
va-Staré Mesto sa nedob-
rovoľne pred pár rokmi sta-
la vykonávateľom prenese-
ného výkonu štátnej správy, 
keď na ňu preš li kompetencie 
stavebného úradu. Či chce 
alebo ne chce, musí konať, 
ako jej stavebný zákon ukla-
dá. To znamená, že MUSÍ le-
galizovať čiernu stavbu, keď 
stavebník splní podmienky 
stanovené zákonom, a keď 
nechce porušovať zákon, 
MUSÍ skolaudovať stavbu, 
ktorá sa jej nepáči.

Zostáva slabá nádej, že 
parlament odsúhlasí pre sta-
rostov mestských častí vý-
hradu svedomia, ktorá by im 
umožnila v odôvodnených 
prípadoch zákon nerešpek-
tovať.“

v Starom Meste
Pripomíname, že žiadosť 

o vydanie parkovacej karty 
treba vopred vyplniť, aby ne-
dochádzalo k vzájomnému 
zdržiavaniu čakajúcich. Žia-
dosť je k dispozícii vo Front 
Office, ale možno si ju stiah-
nuť aj z webovej stránky 
www.staremesto.sk, sekcia 
Tlačivá – formulár P1. Z tej-

to žiadosti je zrejmé, kto má 
na parkovaciu kartu nárok 
a čo všetko si okrem žiados-
ti treba priniesť (okrem dok-
ladov, vyplnenej žiadosti, kó-
pie technického osvedče-
nia o vozidle aj ďalšie dokla-
dy vrátane overených - závisí 
to od vzťahu vodiča - Staro-
mešťana - k vozidlu).

Parkovacie oblasti
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Oblasť č. 1
Je ohraničená ulicami Mýt-

na - Nám. slobody – Kolláro-
vo nám. – Mickiewiczova – 
Ul. 29. augusta – Poľná – Ka-
radžičova – Legionárska. Je 
na nej vyznačených 1 039 
parkovacích miest. Z toho je 
753 miest vyhradených pre 
občanov trvalo žijúcich v Sta-
rom Meste, 31 pre osoby 
s preukazom Zdravotne ťaž-
ko postihnutý (ZŤP), ďalších 
13 pre hotely (po dve miesta), 
materskú školu (3), taxi (2), 
kultúrne centrum (2) a veľvy-
slanectvo (2). Zvyšných 246 
miest je tzv. voľných.

Zahŕňa tieto ulice III. 
a IV. triedy s vyznačenými 
boxami: 

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

Oblasť č. 2
Je ohraničená ulicami Šte-

fánikova – Šancová – Mýt-
na – Nám. slobody – Nám. 1. 
mája – Hodžovo nám. – Šte-
fánikova. Bude na nej vyzna-
čených okolo 500 parkova-
cích boxov (v čase uzávier-
ky sa ešte dopracúvali pro-
jekty jednotlivých ulíc), z to-
ho pre rezidentov bude okolo 
350 boxov, tzv. voľných vy-
še 100, 20 pre ZŤP, vyhrade-
ných pre MŠ, ministerstvo fi-
nancií a pod. do 10.

Zahŕňa ulice III. a IV. triedy 
s vyznačenými boxami:

Anenská
Belopotockého
Benediktiho
Björnsonova
Čajkovského
Jozefská
Kýčerského
Lehotského
Leškova
Povraznícka
Škovrančia
Tabaková

Záhrebská
Jozefská ulica sa bude vy-

značovať spolu s Bansko-
bystrickou a Spojnou ulicou, 
keď hlavné mesto zverí Ban-
skobystrickú ulicu do sprá-
vy mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, ako to z magis-
trátu hl. mesta bolo prisľú-
bené. Bez vyznačenia zatiaľ 
ostane aj Ul. J. Kronera, keď-
že táto ešte nebola skolaudo-
vaná, a teda ani odovzdaná 
mestskej časti.

UPOZORNENIE: Na uli-
ciach Björnsonova, Škovrán-
čia a Leškova sa zmenil v sú-
vislosti s vyznačovaním par-
kovacích miest aj doprav-
ný režim. Björnsonova ul. 
je v úseku medzi Šancovou 
po Povraznícku zjednosmer-
nená smerom od Šancovej. 
Škovránčia ul. už nemá cha-
rakter slepej, jazdí sa po nej 
jedným smerom od Lehoc-
kého na Žilinskú. Na Leško-
vej ulici sa v časti od Čajkov-
ského po Štefánikovu zmenil 
smer jazdy na opačný, ostala 
však jednosmerná.

Oblasť č. 3
Je ohraničená ulicami Šte-

fánikova – Hlboká – Fraňa 
Kráľa – Palisády – Zámocká 
– Staromestská. Počet parko-
vacích miest bude známy až 
po dokončení projektov.

Zahŕňa tieto ulice III. 
a IV. triedy:

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

Urbia sa nepoučila, dostala
opäť pokutu – zaplatí ju?
Pokrútenie hlavou, zdvihnuté obočie, úškľabok, 
nelichotivé vyjadrenia na viacero adries – také 
boli a ešte stále sú reakcie na len nedávno 
skolaudovanú nadstavbu meštianskeho domu 
z roku 1798 na Hviezdoslavovom námestí 25.

Namiesto pôvodne povoleného piateho nadzemného podlažia 
a podkrovia so šikmou strechou Urbia International vybudova-
la ďalšie dve podlažia s plochou strechou. Sklenená časť mala 
byť na murovanej fasáde posunutá meter dozadu.
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Ľudová kultúra
Dni Majstrov ÚĽUV (Ústre-

dia ľudovoumeleckej výroby) 
sa uskutočnia 28. a 29. au-
gusta na viacerých miestach 
Starého Mesta v čase medzi 
10. a 18. h. Na uliciach a ná-
mestiach bude viac ako 150 
ľudových umelcov.

Hviezdoslavovo námes-
tie bude patriť ukážkam ľudo-
vej výroby. Popri známych re-
meslách ako hrnčiarstvo, rez-

bárstvo či kováčstvo sa náv-
števníci festivalu zoznámia aj 
s menej známou výrobou lán, 
čižiem alebo výrobou zo svo-
ru. Symbolicky sa námestie 
rozdelí na tri časti - východ, 
stred a západ – podľa reme-
selníkov, ktorí z týchto oblas-
tí Slovenska pricestujú. Atmo-
sféru každej dotvorí autentic-
ký spev, nárečie i kroj. Na pó-
diu sa predstaví vyše 20 hu-
dobných a tanečných súborov 
s tradičným aj netradičným 

spracovaním folklóru.
Deťom bude venovaný 

program na Hlavnom námes-
tí, ale predovšetkým Škola re-
mesiel na nádvorí sv. Juraja 
v Primaciálnom paláci. Môžu 
si tu vyskúšať rôzne remesel-
né techniky.

Novinkou festivalu je Čip-
kované Slovensko na Prima-
ciálnom námestí. Päťdesiat 
čipkárok z celého Slovenska 
predvedie výrobu rozličných 
druhov čipky.

Projekt Corega SENIORI 
2010 odštartuje 27. augus-
ta druhú fázu. Seniori sa bu-
dú môcť opäť čo-to dozvedieť 
od odborníkov v oblasti sto-
matológie.

Spoločnosť GlaxoSmithKli-
ne sa rozhodla tento rok po-
núknuť záujemcom svoj pre-
ventívno-výchovný projekt Co-
rega SENIORI 2010 aj na Slo-
vensku. Tri úspešné ročníky 
už absolvovala v ČR.

Prvá fáza slovenského 
turné sa uskutočnila od 3. 
do 8. júla. Stomatológ a den-
tálna hygienička hovorili naj-
mä o správnej starostlivosť 
o zubné náhrady. „Seniori 
podceňujú starostlivosť o zub-
né náhrady“, informovala do-
ktorka Edita Polívková.

Podobné skúsenosti ma-

jú aj v ČR. Aj tam odborníci 
konštatujú, že mnohí nosite-
lia zubných protéz nemajú do-
statočné informácie, ale zabú-
dajú aj na pravidelné prehliad-
ky u stomatológov. „Medzi se-
nior mi panuje chybný názor, 
že so zubnou náhradou ne-
treba navštevovať zubné am-
bulancie. Aj nositelia zubných 
náhrad by mali dodržiavať pe-
riodicitu,“ tvrdí český stoma-
tológ s dlhoročnými skúse-
nosťami v oblasti starostlivos-
ti o seniorský chrup MUDr. 
František Rubeš.

Druhá časť turné sa začne 
27. augusta v bratislavských 
Vajnoroch. Nasledovať budú 
zastávky v Pezinku, Hlohov-
ci, Záhorskej Bystrici, Ivanke 
pri Dunaji a bratislavskej Rači.

Špeciálne upravený tyrky-
sový kamión mobilného cen-
tra je rozdelený na dve časti. 
Edukačné centrum učí správ-
nej starostlivosti o zubné ná-
hra dy, kým v diskrétnej zó-
ne môžu návštevníci požiadať 
dentálnu hygieničku o očis-
tenie zubnej náhrady. Všetky 
služby sú bezplatné.

Zastávky pojazdného 
centra
27. 8. – Vajnory, Park 
pod Lipami
28. 8. – Pezinok, Dom 
kultúry
30. 8. – Záhorská Bystrica, 
Dom kultúry
31. 8. – Ivanka pri Dunaji, 
Matičný dom
1. 9. – Rača, Kultúrne 
stredisko, Žarnovická ul.

Poslanci rozdelili dotácie
Miestne zastupiteľstvo schválilo v júni dotácie 
v celkovej sume 7 480 € (vyše 225 000 Sk) 
žiadateľom, ktorí činnosťou podporujú všeobecne 
prospešné služby a verejnoprospešné účely, takto:

žiadateľ účel €
Eva Cvengrošová, 
Štefánikova 24

na kvety, zeminu, trávnatý koberec, 
mulčovaciu kôru 300

Domnalaz, spoločenstvo 
vlastníkov bytov, 
Lazaretská 5

zemina, výsadbový materiál 500

Bytokomplet-D, 
Kamenárska 18

rekultivácia okolia domu Palisády 23/
Koreničova 2 500

Rada rodičov, 
Gymnázium 
Grösslingová 18

študentské Olympijské hry, podpora 
talentov v športe, umeleckých, 
vedeckých a netradičných disciplínach

1 000

Vodácky klub Tatran 
Karlova Ves príspevok na kúpu pretekárskej lode 300

Združenie rodičov 
ZŠ M. R. Štefánika, 
Grösslingová 48

ceny – súťaže pri príležitosti MDD 330

Zväz diabetikov 
Slovenska, ZO 1, 2, 3, 
Vlčkova 26

rekondičné pobyty členov a vzdelávacie 
aktivity 300

Združenie na 
pomoc diabetikom, 
Prešovská 39

zvýšenie informovanosti diabetikov 
a meranie glykémie 250

Krídla, zdr. príbuzných, 
priateľov a ľudí s psych. 
poruchami

rehabilitačné, terapeutické, záujmové 
činnosti 300

Autistické centrum 
Andreas, Galandova 7 projekt Snoezelen – terapia mi pomáha 300

Liga proti rakovine – 
Klub Venuša projekt Návrat do života 300

Živena, spolok 
slovenských žien rekreačno-kult. zájazd 200

Evanjelická diakonia AV, 
Konventná 1 činnosť centra 450

Občianske združenie 
Hrad Slavín, 
Javorinská 11

činnosť seniorklubu 450

Bratislavská občianska 
poradňa, Záhrebská 9

občianske poradenstvo, mediácia 
pre rodiny v kríze 850

Domov pre každého, 
Stará Vajnorská 2

na činnosť, nákup čistiacich 
a dezinfekčných prostriedkov 850

Galant, multifunkčné 
sociálne centrum 
pre deti a dospelých

letné aktivity, výlety neúplných rodín 300

Bežný deň v letnej čitárni v Medickej záhrade.

Záujem
o letnú
čitáreň trvá

Staromestská knižnica po-
núka služby letnej čitárne 
v Medickej záhrade od roku 
2005. I keď sezónna čitáreň 
nie je jedinou v centre hlavné-
ho mesta, Bratislavčania si ju 
veľmi obľúbili.

Návštevníci mali tohto roku 
k dispozícii 74 titulov domá-
cich a zahraničných časopi-
sov a denníkov v 89 exemplá-
roch. Vďaka niekoľkoročnej 
výbornej spolupráci s Veľvys-
lanectvom USA, Goetheho 
inštitútom, Francúzskym in-
štitútom, Poľským inštitútom, 
Bulharským kultúrnym inšti-
tútom a Kultúrnym inštitú-
tom Maďarskej republiky bolo 
možné čitateľom ponúknuť 17 
zahraničných periodík.

Bezplatné služby 6 dní 
v týždni, bohatá ponuka ča-
sopisov a denníkov, príjemný 
personál, pohodlie pod stre-
chou krytého altánka v daž-
divom počasí, ktorého sme si 
tohto leta naozaj užili, a v ne-
poslednom rade pohodo-
vé prostredie Medickej zá-
hrady – to všetko sa podpísa-
lo pod návštevnosť letnej či-
tárne. V mesiacoch jún a júl 
do nej prišlo 3 400 návštev-
níkov všetkých vekových ka-
tegórií, ktorí siahli po 12 540 
periodikách. Najväčšej obľu-
be sa však tešila u seniorov 
a detí.

Začiatkom sezóny si let-
nú čitáreň aj Medickú záhra-
du, žiaľ, všimli vandali. Osta-
la po nich aj prepálená a po-
písaná stena altánka.

Atmosféru v letnej čitár-
ni spestrili a jej program obo-
hatili viaceré podujatia, kto-
ré boli súčasťou staromest-
ského Kultúrneho leta – cyk-
lus folkových koncertov Folk 
v Medickej záhrade, priblíže-
nie histórie priemyslu v Bra-
tislave z cyklu Rozprávanie 
o Bratislave. Na svoje si priš-
li aj deti a mládež, pre ktorých 
tu pripravili besedu o planéte 
Zem a čítanie v angličtine naj-
mä pre študentov stredných 
škôl Bridgin‘ Drama, na kto-
rom Staromestská knižni-
ca už druhý rok spolupracuje 
s jazykovou školou The Brid-
ge.

Judita Kopáčiková,
riaditeľka

Staromestskej knižnice

Ako je to s orezávaním drevín?
V Staromestskom spra-

vodaji č. 7 (júl – august) ma 
zaujalo, že rez živých koná-
rov listnatých drevín vo ve-
getačnom období od 1. ap-
ríla do 30. septembra sa 
uskutočňuje podľa vyhláš-
ky, ktorou sa vykonáva zá-
kon o ochrane prírody a kra-
jiny. Pre zaujímavosť vám pri-
kladám list Okresného úra-
du Bratislava 1, odboru ži-
votného prostredia, z roku 
1998, ktorým nám oznámili, 
že orez stromov je možné vy-
konávať v období vegetačné-
ho kľudu – od 30. septembra 
do 31. marca. Teda presne 
naopak. Mám uveriť, že ešte 
pred niekoľkými rokmi ľudia 
nemali dosť vedeckých poz-
natkov a nevedeli, kedy majú 
orezávať stromy? Veď to robi-
li už celé generácie pred na-
mi! Alebo mám byť trpezlivá 
a o niekoľko rokov bude zá-
väzný zasa opačný názor, le-
bo pri písaní vyhlášky sa nie-
kto pomýlil – prehodil dátum?

Mgr. Danica Zmetáková

Musím vám dať za prav-
du, pred niekoľkými rok-

mi sa za vhodný čas na ore-
závanie drevín považova-
lo obdobie od 30. septem-
bra do 31. marca, teda mimo-
vegetačné obdobie. V roku 
2006 to však zmenila Vyhláš-
ka č. 492/2006 Z. z. Termín 
sa „obrátil“, pričom za správ-
ny termín sa naopak považu-
je vegetačné obdobie.

Táto zmena je, pravdaže, 
podložená výskumom. Už 
v roku 2002 sa dobou rezu 
stromov zaoberala aj Štátna 
ochrana prírody SR vo svo-
jich metodických usmerne-
niach. V nich uvádza aj nega-
tívne dôsledky realizácie rezu 
v zimných mesiacoch (teda 
v mimovegetačnom období). 
Sú to napríklad vysychanie 
rán, odumieranie buniek tvo-
riacich oporu obranného sys-
tému stromu, znížená odol-
nosť stromu voči nalietaniu 
spór drevokazných húb. Na-
opak, podľa týchto výskumov 
(a podľa usmernenia Štátnej 
ochrany prírody SR) je strom 
počas vegetačného obdobia 
v období svojej najväčšej ak-
tivity, a preto najlepšie reagu-
je na vzniknuté „rany“ tvorbou 

obranných bariér a kalusu.
Je možné, že o pár rokov 

prídu vedci s novým progre-
sívnym výsledkom, ktorý nás 
opäť prekvapí. Ale v súčas-
nosti je odborná obec na če-
le s legislatívcami presved-
čená o tom, že orez drevín je 
správny v období od 1. aprí-
la do 30. septembra. A keďže 
my musíme dodržiavať plat-
nú legislatívu, nezostáva nám 
nič iné, len veriť tomu, že od-
borníci zaoberajúci sa ochra-
nou prírody, vedia, čo robia.

Mgr. Lucia Rapošová, 
referát živ. prostredia

Bratislava-Staré Mesto

Centrum ústnej hygieny 
pozýva seniorov
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Náučno-poznávacie výlety 
do prírody pre verejnosť
9. 9.
Prírodné zákutia Bratislavy a širšieho 
okolia – výstup na Braunsberg.

Exkurzia nás zavedie do okolia Hainburgu, 
resp. jeho vysunutého masívu smerom k De-
vínskej bráne. Braunsberg je najvýchodnej-
ším vrcholom rakúskeho pohoria Hainburgs-
ké vrchy. Už oddávna bol osídlený, napr. kelt-
ským obyvateľstvom, z tejto doby sa zacho-
vali aj pozostatky, ktoré reprezentuje ma-
keta keltského oppida. Začneme výstupom 
z Hainburgu popri kúpalisku a vrátime sa tou 
istou cestou. Stretnutie o 16. h na zastávke 
Nový most – autobus odchádza o 16.20 h. 
Predpokladaná dĺžka vychádzky 3 hodiny.
11. 9.

Alternatívny výlet do zahraničia – Rakús-
ko – výstup na Dürrenstein. Vyrážame z ob-
ce Lunz am See, presnejšie od jazera údolím 
Seetal postupne až ku krížu Leonhard. Ďalej 
pokračujeme popri Kleines Dürrenstein (1624 
m), ktorý budeme mať po pravej strane až na  
vrchol (1878 m). Z vrchola potom tou istou 
cestou späť alebo variantne k Ybbstaler Hut-
te a vedľajším údolím do Lunz am See. Výlet 
potrvá 8 hodín s prevýšením 1260 m a klesa-
ním 1260 m. Nevyhnutný je turistický výstroj! 
Stretnutie pri pivovare Stein o 6. h (autobus 
alebo individuálna automobilová doprava).
14. 9.
Prírodné zákutia Bratislavy a širšieho 
okolia – Po stopách významných 
kultúrnych pamiatok – Svätojurské 
hradisko a Hrad Biely Kameň.

Vychádzku začíname v obci Svätý Jur, 
kde si pozrieme centrum obce a cez miestnu 
časť Neštich sa vyberieme do chráneného 
areálu Svätojurské hradisko a na zrúcaninu 
hradu Biely kameň. Súčasťou vychádzky bu-
de aj stručný výklad o histórii daných miest. 
Stretneme sa o 16.45 h na Autobusovej sta-
nici Mlynské nivy, autobus odchádza o 17. h 
z nástupišťa č. 43. Predpokladaná dĺžka vy-
chádzky 2,5 hodiny.
16. 9.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Kameňolomy Devínskej Kobyly.

Výlet nás zavedie na dve zaujímavé loka-
lity Devínskej Kobyly, ktoré vždy iba preletí-
me na ceste po náučnom chodníku. Začína-
me na Sandbergu, kde sa budeme rozprávať 
o jeho geologickom význame a preskúmame 
aj jeho spodnú časť. Medzitým sa presunie-
me do Štokeravskej vápenky a Weitovho lo-
mu. Stretnutie o 17. h pri Terne v Devínskej 
Novej Vsi – autobusy č. 20, 21, 22. Predpo-
kladaná dĺžka vychádzky 2 hodiny.
18. 9.
Výročný dažďovnícky výlet na jeden 
z vybraných vrcholov Slovenska 

– Strážcovia Malej Fatry – Suchý 
a Stratenec. Spomienka na zájazd 
do Malej Fatry.

Výlet začíname v Nezbudskej Lúčke, od-
kiaľ začíname stúpať po červenej značke ho-
re na Starý hrad. Zastavíme sa v ňom a spra-
víme krátku prehliadku. Odtiaľto je nádher-
ný výhľad na Domašínsky meander Váhu. 
Z hradu potom stále po červenej na chatu 
pod Suchým. Odtiaľ strmo hore na vrchol Su-
chého (1468 m). Zo Suchého potom po hre-
beni cez Stratenec (1512 m) do sedla Prie-
hyb. Zo sedla po modrej značke dole do ob-
ce Krasňany. Výlet bude dlhý 21 km s prevý-
šením 1341 m a klesaním 1321 m. Bude trvať 
8 hodín. Stretnutie pri pivovare Stein o 6.30 h 
(autobus alebo individuálna doprava).
25. 9.
Alternatívny výlet do zahraničia 
– Rakúsko – plató na Raxalpe – 
pripomienka jednej zaujímavej oblasti 
v Rakúsku.

Štartujeme z Edlachu an der Rax, presnej-
šie od Knappenhofu po červenej vystúpame 
hore Törlwegom na chatu Ottohaus. Z nej po-
tom po náhornej plošine doprava cestnou Se-
eweg smerom na Holzknech Hutte a ďalej 
po okraji plató ku Karl Ludwig Hutte. Z nej do-
le do sedla Preiner Gscheid. Nevyhnutný tu-
ristický výstroj! Stretnutie pri pivovare Stein 
o 6.30 h (autobus alebo individuálna doprava).
28. 9.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Mauzoléum Chatama Sófera.

Exkurzia do jednej z najznámejších hro-
biek významných židovských cirkevných hod-
nostárov pôsobiacich v Bratislave. Obohatí-
me ju o výklad o bratislavskom hradnom brale 
v rámci prechádzky k Novému mostu. Stret-
nutie o 15. h na zastávke Chatam Sófer (auto-
busy č. 30, 31, 37, električky 1, 4, 5, 9, 12, 16). 
Predpokladaná dĺžka vychádzky 2,5 hodiny.
30. 9.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Machnáč a okolie.

Exkurzia do málo poznanej časti Starého 
Mesta nás zavedie do priestorov pod hotel 
Bôrik. Pozrieme sa do jednej z posledných 
zelených lokalít, ktorá zostala z bývalých vi-
nohradov v tejto oblasti. Stretnutie o 16.30 
h na autobusovej zastávke Lafranconi (au-
tobusy č. 28, 29, 30, 31, 39, električky 1, 4, 
5, 9, 12, 16). Predpokladaná dlžka vychádz-
ky 2,5 hodiny.

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

Rodičovské centrá opäť ožijú
Po prázdninách sa vráti ži-

vot aj do staromestských ro-
dičovských centier a klubov 
Prešporkovo na Grösslingovej 
a Opice na Mudroňovej.

Klub Opice je zatvorený 
do 20. 9., predtým však prisľú-
bil začať kurzy hudobnej školy 
Yamaha. Viac na opice@opi-
ce.sk.

Rodičovské centrum Pre-
šporkovo otvorí 18. 9., priaz-
nivcov však pozýva už 4. 9. 

na Preteky kačíc od 12. h 
v areáli Divoká voda v Čuno-
ve. Je to 3. ročník charitatív-
neho podujatia, ktorého výťa-
žok pôjde aj do Prešporkova. 
Viac na www.pretekykacic.sk.
Program RC Prešporkovo:
18. 9., 16. h: Otvorenie se-
zóny.
21. 9.: Začiatok kurzov pre de-
ti s rodičmi: Cvičenie detí 
na fitloptách, Masáže dojčiat, 
Výtvarníček – kurz pre tvori-

vé deti, Folklór v srdci pre deti 
vo veku 1,5 – 3 roky.
Kurzy pre deti: Folklór v srdci 
– 3 – 4 a 5 – 6-ročné deti.
Kurzy pre ženy: Bodyforming 
– fitness, Brušné tance, Bruš-
né tance pre tehotné, aby chr-
bát nebolel.
Každú stredu dopoludnia Tvo-
rivé dielničky pre detičky.
Herňa otvorená od 22. 9. 
v utorok, stredu a štvrtok 9.30- 
11.30 a 16.-18. h.

Divadlo a.ha, ktoré pôsobilo pod kuratelou MČ Bratis lava-
Staré Mesto v kultúrnom centre na Školskej, dosiahne t.r. 
vek dospelosti (18 rokov) a stavia sa na vlastné nohy. Vy-
hralo konkurz na prenájom priestorov bývalej Malej scény 
SND na Dostojevského rade, ktoré sú v zúfalom technic-
kom stave. Ako zladiť farby? Architekt, staromestský sta-
rosta Andrej Petrek, radí principálovi divadla Jánovi Krone-
rovi.

Divadlo a.ha pláva
do nového prístavu

Napriek divadelným prázdninám je v budove na Dostojev-
ského rade, donedávna  Malej scéne SND, mimoriadne rušno. 
Nasťahovali sa do nej murári, maliari a natierači, parketári, ob-
kladači a iné remeslá. Prišli sem z celého Slovenska z číreho 
priateľstva k hereckému klanu Kronerovcov. Principálom (riadi-
teľom) a tvárou teraz už Malej scény STU, do ktorej sa presťa-
huje Divadlo a.ha, sa totiž stal herec Janko Kroner. Dušou di-
vadla ostáva režisér Štefan Korenči.

„Priestory na Dostojevského rade dôverne poznám, veď som 
tu hral celé štvrťstoročie ako člen SND! Až teraz som však pri-
šiel na to, prečo v nich herečky toľko chorľaveli. Steny sú rok-
mi premočené, v kusoch z nich opadávala omietka. Zhora ro-
ky zatekalo. Každý nad tým len mávol rukou, vraj vydržte, sta-
via sa nové divadlo, onedlho ideme preč. Preto to tu tak vyze-
rá,“ krúti hlavou J. Kroner.

Pod jeho vedením sa všetko očividne mení. „Chlapci sa na-
ozaj činia,“ chváli ich manažérka divadla Monika Korenčiová. 
V divadelnej sále sú už obnovené drevené obklady stien, vy-
maľovať treba strop. Nosné stĺpy „zabalia“ do kobercov. Tie po-
kryjú aj dlážku. Vo veľkom sa už vyrábajú nové kreslá do hľa-
diska. Zázemie divadla – kancelárie, šatne, sprchárne, maskér-
ňa, kuchynky, toalety pre hercov už majú novú maľovku. Kladú 
sa plávajúce podlahy, dlažby, obkladačky.

Hoci je tu roboty ešte „ako na kostole“, tandem Kroner – Ko-
renči už hovorí o termíne prvého predstavenia. Oficiálne otvo-
renie plánuje na 15. októbra, o deň neskôr reláciu Vy-počú-
vanie a 17. októbra prvú premiéru Dostojevského hry Revízor. 

Divadlo a.ha nemá pevný súbor. Účinkujú v ňom herci na voľ-
nej nohe alebo zamestnaní v iných divadlách. „Hľadáme zria-
ďovateľa alebo generálneho partnera, ktorý by nás finančne 
zabezpečil na niekoľko rokov. Všetko je totiž o peniazoch. Aj 
cieľ postaviť vlastný vyše 10-členný súbor,“ informoval Š. Ko-
renči. Väčšina predstavení Divadla a.ha sa presťahuje na no-
vú scénu. „S ostatnými sa rozlúčime derniérami ešte na pô-
vodnej adrese – v staromestskom kultúrnom centre na Škol-
skej ulici,“ doplnil.

Na Malej scéne STU sa budú okrem Vy-počúvaní známych 
a zaujímavých ľudí robiť výstavy, literárne večery a koncerty. 
Dámy prichádzajúce do divadla si budú môcť pred predstave-
ním zaskočiť do kaderníctva alebo si dať ošetriť tvár a upraviť 
make-up v kozmetike.
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Staromestská kultúra v septembri 2010
Hviezdoslavovo 
námestie,
altánok
Bratislavský jarmok
3. 9., 15. – 16.30 h
Ľudová hudba Jána Stupku
Ľudová hudba Technik
4. 9., 11. h – 12. h
Ľudová hudba Cifra
15. – 17.30 h
Tanečné združenie Galthilion
Inštrumentálno-vokálny súbor 
SoliDeo, Děčín
Súbor starej hudby
Musica Poetica, Trenčín

Zábavné podujatie
pre deti s rodičmi
19. 9., 15. h
Pravek na promenáde
Laura Wengová, spev

Divadlo
GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
e-mail: gunagu@gunagu.sk
tel.: 54433335

25. 9., 19.30 h - premiéra, 
26., 27. 9.
Gian Maria Cervo
VOĽNÝ ČAS – (bez elegancie 
by nebolo chlapcov 
z eskortservisu)

28., 30. 9., 19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
MODELKY II  (krása neni 
šetko)
Voľné pokračovanie kultovej hry zo 
sveta modelingu.

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

9.9., 19. h
Jiří Suchý, Ivan Vyskočil
FAUST, MARGARÉTA,
SLÚŽKA A JA

16.9., 19. h
Jiří Suchý
ELEKTRICKÁ BOMBA
23.9., 19. h
Slawomir Mrožek
RADOSTNÁ UDALOSŤ

30.9., 19. h
Harold Pinter
MILENEC

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9
10. 9., 19. h
Jezuitský kostol,
Františkánske nám.
St. Paul‘s (Knightsbridge) 
Festival Choir of London 
(Veľká Británia)

23. 9., 9. h, 10.15 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY
pre 5. ročník ZŠ 
Putovanie za tancom
Nádvorie Zichyho paláca

28. 9., 18. h 
GALA MLADÝCH UMELCOV 
U ZICHYHO
Michaela Kušteková – soprán
Pavol Kubáň – barytón
Róbert Pechanec – klavír

Výstavy
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9
(Zichyho palác, II. poschodie)
pondelok - sobota, 14. - 18. h

7. – 25. 9.
KAROL ANTAL
Spomienka na Hawaii
Akvarely, grafiky a maľby
Vernisáž: 7. 9., 17.00 h

Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9
pondelok - sobota 12. - 18. h
www.galeria-z.sk
viktor.hulik@galeria-z.sk

9. 9. – 10. 10.
AFTER HOURS
Vernisáž: 9. 9. o 18.00 h
Výstava sa koná v spolupráci 
a s podporou Veľvyslanectva USA
Vystavujúci autori:
Jeff Alu, Evalynn Alu, Stephen 
Anderson, Ricky Becerril, Suki Berg, 
Richard Bohn, Jeffrey Crussell, 
Leslie Davis, Julie Easton, Kebe 
Fox, Gina Genis, Rik Lawrence, Rob 
Mintz, David Ordaz, Dalibor Polivka, 
Christina Ponce, Lisa Popp, Sergio 
Salgado Dirzo, Joy Shannon, Pamela 
Grau Twena, Kurt Weston

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

7. – 30. 9.
Stano Dusík  (SK, I) - OBRAZY
Vernisáž: 7. 9., 18. h
Hudobný hosť: Jana Hajdušeková

Galéria v Kaplnke
sv. Jána Evanjelistu
Františkánsky kostol,
Františkánske nám. 1
utorok - sobota, 15. - 19. h

7. – 30. 9.
Stano Dusík  (SK, I) – VÝJAVY
Vernisáž : 7. 9., 18.00 h

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

do 8. 9.
Nekonečný okamih
pred mojím koncom 
Mira Gáberová
Katarína Morháčová
Katarína Poliačiková

14. 9. – 23. 10.
Únik Jarmily Džuppovej 
a Mikuláša Podprockého
Vernisáž: 14. 9.,18.00 h
Sprievodná výstava
v Project Room 14:
Miro Hric -  Reťazová reakcia

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

27. 9. – 15. 10.
ODBOČENIE
NA HODVÁBNU CESTU
Žofia Tholtová
Maľby na hodvábe

Iné podujatia
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9 (Obradná sieň)

23. 9., 19. h
NIKOLA TESLA
Prednáška o živote a diele 
významného a záhadného vedca
Spoluusporiadateľ:
Kultúrna asociácia – Nová Akropolis

Pripravuje od 15. 9.
Výtvarné kurzy pre dospelých
Základy kresby (36 vyuč. hodín)
Základy maľby (36)
Kombinované techniky (36)
Portrét (36)
Lektor: Mgr. Art Zuzana Malénková
Kontakt: +421903767021, 
doruzova@gmail.com

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
27. 9., 18. h
FRAGMENTY Z FRAGMENTU
20 rokov od zoficiálnenia 
samizdatového časopisu Fragment
Hostia: Daniel Hevier, Ján Štrasser, 
Jiří Olič, Ivan Štrpka, Oleg Pastier, 
Karol Chmel a ďalší 

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Gaštanová 14
mkcg@mail.t-com.sk

28. 9., 14. h
FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ
Divadelné predstavenie pre deti.

Kurzy a krúžky
Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY
Dramatický krúžok pre mladšie
i pre staršie deti
Detské baletné štúdio

JAZYKOVÉ  KURZY
angličtina, nemčina, francúzština, 
španielčina, taliančina, ruština, 
švédčina, gréčtina, japončina

POHYBOVÉ KURZY
Kruhové plynutie – originálna 
tréningová metóda
Pre radosť – pohybový ateliér pre 
deti od 6 do 8 rokov
tai-chi, joga, cvičenia na chrbticu, 
kalanetika - pilates, cvičenia pre 
ženy, 
sebaobrana, karate,  brušné tance

Zápis do kurzov
a záujmovo-umeleckých 
krúžkov v septembri
pondelok , streda, piatok: 10. – 17. h
utorok a štvrtok: 13. – 18. h  

Viac na č. +421(2)52496868
alebo na www.staremesto.sk

Prihlášky online:
www.staremesto.sk – Kultúra a voľný 
čas

e-mail:
mkc.pohybovekurzy@mail.t-com.sk
mkc.jazykovekurzy@mail.t-com.sk
mkc.skolska@mail.t-com.sk
beata.greksakova@staremesto.sk

Staromestská 
knižnica
Pracoviská:
Blumentálska 10/a, tel. 55422268
Pobočky:
Panenská 1, tel. 54411874
Záhrebská 8, tel. 52491633
Západný rad 5, tel. 54773732
Karadžičova 1, tel. 52921104

Výpožičný čas:
Blumentálska 10/a a pobočky 
Karadžičova 1, Záhrebská 8, 
Západný rad 5:
pondelok: 12.00 – 18.30
utorok: 10.00 – 15.30
streda: 12.00 – 18.30
štvrtok: 12.00 – 18.30
piatok: 10.00 – 15.30

Panenská 1
pondelok: 9.00 – 18.30
utorok: 9.00 – 15.30
streda: 9.00 – 18.30
štvrtok: 9.00 – 18.30
piatok: 9.00 – 15.30
sobota: 9.00 – 12.00
 (január – máj,
 september – december)

27. 9. – 1. 10.
Internet a e-mail pre seniorov.
Opakovací kurz pre začiatočníkov.
Pobočka Panenská 1

• víkendy a sviatky • pracovné dni


