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V oznámeniach bude uve-
dený  jeden  z  34  volebných 
okrskov  –  konkrétna  základ-
ná škola – s volebnými miest-
nosťami, kam má ísť ten-kto-
rý občan voliť. 
Staromešťania budú voliť:

•  primátora  hlavného  mesta 
SR Bratislavy  (zo 7 kandi-
dátov)

•  poslancov  do  mestské-
ho  zastupiteľstva  (4  Sta-
ro meš ťa nia  z  35  kandidu-
júcich)

•  starostu  mestskej  čas-
ti  Staré  Mesto  (z  5  kan-
didátov),

•  poslancov  miestneho  za-
stupiteľstva  mestskej  časti 
Staré Mesto (17 zo 77 kan-
didujúcich)
Na  funkciu  primátora  kan-

didujú  Ing. Marek Blaha  (SZ, 
SDĽ),  Jozef  Bonko  (nezávis-
lý),  Ján  Budaj  (Zmena  zdo-
la,  DÚ,  DS),  Doc.  RNDr. Mi-
lan Ftáčnik, CSc. (nezávislý),

(Pokračovanie na str. 2)

V utorok 5. októbra zverej-
nila mestská časť Bratislava-
Sta ré Mesto na svojej inter-
netovej stránke zoznam osôb, 
ktorým od roku 1991 prideli la 
obecné byty. Urobili sme tak, 
lebo nás o to požiadali mé-
diá odvolávajúc sa na zákon 
211/2000 o slobodnom prís-
tu pe k informáciám.

Spôsob, akým viaceré re-
da kcie následne pracovali 
s poskytnutými informá cia mi, 
bol prinajmenšom zaráža jú-
ci. Škandalizovali osoby uve-
dené v zozname bez overe-
nia si faktov. Nepovažova-
li za potrebné zistiť si, kto 
z nich sa dostal k nájomnému 
bytu na základe rozhodnu tia 
sú du, prechodu práv, výme-
nou, prebudovaním nebyto-
vých priestorov na bytové, či 
na základe rozhodnutia byto-
vej komisie. Nezaujímali sa 
o to, koľkí z nich museli zís-
kané byty na vlastné nákla-
dy vytvoriť z podkroví domov 
alebo z dovtedy neužívateľ-
ných priestorov.

Niektorí novinári ľu dí 
zo zoz namu vystavili bru-
tál ne mu ataku nerešpektu-
júc skutočnosť, že VŠETKY 
ná jomné obecné byty – a to 
pla tí dodnes – sa prevádza-
jú do osobného vlastníctva 
za cenu stanovenú v zákone 
č. 182/1993. Teda za zlomok 
tr hovej hodnoty bytu. Stále 
plat ný zákon neumožňuje ob-
ciam predať byty nájomníkom 
za inú cenu!

Chcem sa ospravedlniť 
všet kým, ktorých som zverej-
ne ním zoznamu vystavil zbe-
si lým útokom novinárov, ob-
vi neniam a negatívnemu 
o vplyv ňovaniu verejnej mien-
ky voči ich osobe. Považujem 
to za nefér spôsob narába-
nia s informáciami. Preto som 
sa rozhodol zoznam stiahnuť 
z webovej stránky. Žiadne ar-
chi vované materiály však ne-
bu deme skartovať. Naopak, 
vy užijeme ich na dopracova-
nie a sprehľadnenie zozna-
mu, ktorý tu zostane pre na-
šich nasledovníkov.

Komunálne voľby 27. novembra
Schránky obyvateľov Bratislavy-Starého Mesta 
sa začínajú napĺňať oznámeniami o mieste 
a čase konania komunálnych volieb. Oznámenie 
by mal každý dostať najneskôr do 2. novembra. 
Komunálne voľby sa uskutočnia 27. novembra 
od 7.00 do 20.00 h.

Vyššie
príspevky
na obedy 
pre dôchodcov
Staromestská  samosprá-

va, ktorá zabezpečuje stravo-
vanie pre dôchodcov dodáva-
teľsky  v  šiestich  spoločných 
stravovacích  zariadeniach, 
od  1.  októbra  zvýšila  príspe-
vok na obed.
Podľa  výšky  dôchodku  je 

zvýšenie  z  pôvodných  0,5 € 
(15 Sk)  na  0,75 €  (22,60  Sk) 
a  z  1 €  (30 Sk)  na  1,5 € 
(45,20 Sk).
Príspevok 0,75 € môže dos-

tať osamelý dôchodca s príj-
mom od 278,08 € (8 377 Sk) 
do  370,76  €  (11 170 Sk)  ale-
bo  manželská  dvojica  s  príj-
mom  od  472,04  (12  865  Sk) 
do 629,38 € (18 961 Sk).

(Pokračovanie na str. 2)

Staromestská samospráva 
plní sľub, ktorým sa pred ro-
kom zaviazala podľa požia-
daviek Pamiatkového úradu 
SR dotvoriť Pamätník česko-
slovenskej štátnosti v pries-
tore medzi Fajnorovým a Va-
janského nábrežím. V deň vý-
ročia vzniku Československej 
republiky – 28. októbra – sa 
uskutoční jeho znovuodhale-
nie. Darcovia prispeli finan-
čnými darmi na odliatie sochy 
prvého čs. prezidenta T. G. 
Masaryka a celko vú ú pra vu 
tejto národnej kultúrnej pa-
miatky sumou 47 670 € (tak-
mer 1,5 mil. Sk). Sochu osa-
dili 20. októbra.

Pri príležitosti otvorenia novovybudovaného športového multifunkčného ihriska v areáli Základ-
nej školy na Mudroňovej 83 v Bratislave-Starom Meste sa uskutočnila olympiáda detí zo staro-
mestských materských škôl. Do výstavby a modernizácie športového areálu investovala mes-
tská časť Bratislava-Staré Mesto vyše 317 500 € (takmer 9,6 mil. Sk). Viac na str. 7.

Seniorské parkovacie karty
Seniorom s trvalým bydliskom v Bratislave-
Starom Meste začala mestská časť vydávať ročné 
abonentské parkovacie karty. Na zaparkovanie 
svojich áut ich môžu používať rodinní príslušníci, 
ktorí sa o seniorov starajú – vozia ich na lekárske 
vyšetrenia, na úrady, zabezpečujú nákupy.
Záujemca o túto kartu mu-

sí  vyplniť  žiadosť,  ktorú  mu 
vydajú  na  Pracovisku  prvé-
ho  kontaktu  miestneho  úra-
du  na  Vajanského  nábreží  3 
(priehradka 9), alebo si ju mô-
že  stiahnuť  z webovej  strán-
ky  mestskej  časti  www.sta-
remesto.sk,  sekcia  Tlačivá  – 
formulár P2.
Za  vydanie  abonentskej 

karty sa platí 10 €,  teda  rov-
nako ako za rezidentskú kar-

tu. V  tejto  sume  sú  zahrnuté 
náklady  spojené  s  vydaním 
karty.  Nie  je  to  teda  úhrada 
za parkovanie!
Na abonentskej karte môžu 

byť uvedené najviac dve evi-
denčné čísla motorových vo-
zidiel  rodinných  príslušníkov, 
ktorí  opatrujú  svojich  príbuz-
ných. Karta ich oprávňuje par-
kovať v doterajších  troch no-
vých  parkovacích  oblastiach
(Pokračovanie na str. 2) 

Kruhový objazd
na Hlbokej
Na  križovatke  ulíc  Fraňa 

Kráľa,  Hlboká  cesta  a  So-
kolská  by  mal  podľa  návrhu 
staromestskej  samosprávy 
vzniknúť kruhový objazd. Od-
stránilo by sa  tým najmä kri-
tické  ľavé  odbočenie  a  spre-
hľadnila  situácia  pre  vodičov 
i chodcov v dopravných špič-
kách. Návrh  si  vyžiada  zme-
nu dĺžky zeleného signálu pri 
vyústení Križkovej do Štefáni-
kovej ulice. K projektu sa mô-
žu občania vyjadriť do 31. ok-
tóbra t. r.
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Kvalitné, prehľadné a naj-
mä  dôstojné  získavanie  in-
formácií, ktoré občanom po-
núka mestská časť Bratisla-
va-Staré  Mesto,  umožňu-
je nová elektronická úradná 
tabuľa. Je na Medenej 2 pri 
zadnom  vchode  do  budovy 
miestneho  úradu,  resp.  síd-
la  okrskovej  stanice  Mest-
skej  polície Bratislava  I. Má 
dotykový  displej  a  vizuálne 
pripomína  mnohonásobne 
zväčšenú  webstránku.  Za-
tiaľ  je  v skúšobnej prevádz-
ke. Po  jej  uplynutí  sa  stane 

minulosťou neprehľadné vy-
vesovanie  stovák  papiero-
vých  dokumentov  na  úrad-
nej  tabuli  za  sklom.  Novin-
ka  je  ďalším  modernizač-
ným  krokom  v  práci  úradu 
a  poskytovaní  kvalitnejšie-
ho informačného servisu ob-
čanom.  Elektronickú  úrad-
nú tabuľu inštalovala na zá-
klade  verejného  obstaráva-
nia a. s. QEX. Mestská časť 
za  ňu  zaplatila  6  720,88  € 
s DPH (takmer 202 500 Sk).  
Úlohou úradnej tabule je in-
formovať  ľudí  o  verejnom 
obstarávaní,  verejných  vy-
hláškach,  výberovom  ko-
naní,  ponuke  zamestnania 
a pod.

Ako  prví  sa  hneď  1.  ok-
tóbra  stretli  seniori  –  klubis-
ti  z  Gaštanovej  (na  snímke). 
Po nich 11. októbra si Mesiac 
úcty  k  starším  pripomenu-
li v Klube dôchodcov na Rad-
linského  51  bratislavskí  uči-
telia  a  19.  októbra  v  tom  is-
tom klube staromestskí seni-
ori. O pár dní, presne 26. ok-
tóbra, sa zídu členovia klubu 
na  Záhrebskej,  ktorí  oslavu 
tohto  mesiaca  spoja  s  bla-

hoželaním  svojim  jubilan-
tom. O deň neskôr, 27. októb-
ra,  bude  slávnostne  otvore-
ný  po  rekonštrukcii  Klub  dô-
chodcov  na  Karadžičovej. 
Zúčastnia  sa  na  ňom  staro-
mestskí  a  maďarsky  hovo-
riaci  seniori.  Rovnaký  dô-
vod  na  oslavu  tohto  spolo-
čenského  stánku  budú  mať 
ostatné  hosťujúce  organi-

zácie  a  zväzy  29.  októbra.
Pestrý  bude  aj  novembro-

vý klubový program. Na Gaš-
tanovej  19  chystajú  26.  no-
vembra  Katarínsky  bál,  kde 
do  tanca  zahrá  pán  Luknár. 
Na Radlinského zablahožela-
jú  jubilujúcim učiteľom 8. no-
vembra  a  16.  novembra  si 
tu  pripomenú  okrúhle  jubi-
leá staromestskí seniori. Tan-
cachtiví  členovia  všetkých 
klubov  dôchodcov  Starého 

Mesta  budú  mať  príležitosť 
vyzvŕtať sa v rámci  tanečné-
ho popoludnia 18. novembra. 
Tradične obrovský  záujem  je 
o  koncerty  v  Zrkadlovej  sie-
ni Primaciálneho paláca, naj-
bližší  by mal  byť 10.  novem-
bra.
Výlety a prednášky si prip-

ravujú  jednotlivé  kluby  sa-
mostatne.

(Dokončenie zo str. 1) 
Alojz  Hlina  (nezávis-
lý),  Stanis lav  Pánis  (SNJ) 
a  Mgr.  Magdaléna  Vášáry-
ová  (SDKÚ-DS,  SaS,  KDH, 
Most-Híd, OKS).
Na funkciu staromestského 

starostu kandidujú Ing. Martin 
Borguľa (Smer-SD, Most-Híd, 
SZS), Ing. arch. An drej Petrek 
(nezávislý), PhDr. Tatiana Ro-
sová  (SDKÚ-DS,  SaS,  KDH, 
OKS),  Ing.  Štefan  Šebesta 
(nezávislý)  a  Miroslav  Šuňal 
(SNJ).
Kandidátov  na  sta rostu 

Starého Mesta aj s  ich pred-
stavami,  čo  vo  svojej  práci 
uprednostnia,  ak  budú  zvo-
lení,  prinášame  na  5.  stra-
ne  tohto  vydania  spravoda-
ja.  Zverejňujeme  aj  zoznam 
77  Staromešťanov  uchádza-
júcich sa v ôsmich volebných 
obvodoch mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto  o  17  po-
slaneckých  kresiel  v  miest-

nom  zastupiteľstve.  Ponúka-
me aj zoznam Bratislavčanov, 
ktorí sa chcú stať poslancami 
v  mestskom  zastupiteľstve. 
V  ňom  by  mali  presadzovať 
záujmy Staromešťanov.
Voliči  dostanú  štyri  hlaso-

vacie lístky, v ktorých zakrúž-
kujú  „svojich“  kandidátov  až 
vo volebnej miestnosti. Staro-
mestský spravodaj im zverej-
nením  zoznamov  dáva  príle-
žitosť  dôsledne  sa  na  voleb-
ný akt pripraviť ešte skôr, než 
pristúpia  27.  novembra  k  vo-
lebným urnám.
Námietková kancelária bu-

de voličom k dispozícii denne 
od  27.  októbra  v  priestoroch 
Pracoviska  prvého  kontak-
tu  (Front  Office)  miestneho 
úradu Staré Mesto na Vajan-
ského  nábreží  3.  V  prípade, 
že voliči nedostanú oznáme-
nie o mieste a termíne kona-
nia volieb, môžu sa v nej  in-
formovať  na  dôvod.  Získa-

jú tu aj ďalšie potrebné infor-
mácie. Môžu si  tiež preveriť, 
či sú zapísaní v zozname vo-
ličov, prípadne spresniť údaje 
o svojej osobe (napr. pri zme-
ne bydliska, sobáši – zmene 
priezviska). Pokiaľ  sa zo zá-
važných,  najmä  zdravotných 
dôvodov  nemôžu  zúčast-
niť  hlasovania  vo  volebných 
miestnostiach,  no  chcú  vy-
užiť svoje voličské právo, mô-
žu námietkovú kanceláriu po-
žiadať  o  volebnú  urnu  (mail 
sprc@staremesto.sk  ale bo 
telefonicky  na  bratislavskom 
čísle  59246420).  Členovia 
okrskovej  volebnej  komisie 
s ňou prídu v deň volieb pria-
mo do bytu žiadateľa.
Volebné  preukazy  sa 

pri komunálnych voľbách ne-
vydávajú,  keďže  primátora, 
starostu, mestských a miest-
nych  poslancov  možno  voliť 
iba  v  mieste  trvalého  bydlis-
ka voliča.

(Dokončenie zo str. 1)
Príspevok 1,5 € môže dos-

tať osamelý dôchodca s príj-
mom do 278,07 € alebo man-
želská  dvojica  s  príjmom 
do 472,03 €.

* * *
Spoločné stravovacie 
zariadenia:
•  Nemocnica  s  poliklini-
kou  Milosrdní  bratia, 
Námestie SNP 10

•  Študentský domov a je-
dáleň  Prokopa  Veľké-
ho 41

•  Školská jedáleň pri Zá-
kladnej škole na Dubo-
vej ul.

•  Univerzita  Komenské-
ho, Šafárikovo nám. 6

•  Marta,  Ministerstvo 
prá ce,  sociálnych  ve-
cí a rodiny, Špitálska 4, 
6, 8

•  Avent,  vegetariánska 
reštaurácia,  Obchod-
ná 58
Viac  informácií  po-

skytne  Jaroslava  Tótho-
vá,  sociálne  odd.  miest-
neho  úradu MČ Bratisla-
va-Staré  Mesto,  tel.  č. 
59246391.

Komunálne voľby 27. novembra

(Dokončenie zo str. 1)
na  území  Starého  Mesta 
na boxoch pre rezidentov (t. j. 
prekrížených).  Sú  označe-
né  zvislou  dopravnou  znač-
kou  IP  16  –  P  RÉSERVÉ 
s  dodatkovou  tabuľou  E  13 
–  „PRE  VOZIDLÁ  S  PLAT-
NOU  PARKOVACOU  KAR-
TOU  MÚ  BA  STARÉ  MES-
TO“  a  vodorovnou  doprav-
nou značkou V 10 d. Na tak-
to  vyznačených  vyhrade-
ných  parkovacích  miestach 
môžu  vozidlá  s  abonent-
skou  parkovacou  kartou 
stáť  iba  vo  vyhradenom  ča-
se  –  počas  pracovných  dní 
od  6.00  do  16.00  h,  vo  voľ-

ných  dňoch  neobmedzene.
Parkovacia karta musí byť 

pri  parkovaní  umiestnená 
na viditeľnom mieste – z poh-
ľadu vodiča vľavo na spodnej 
časti  za  čelným  sklom  auta 
(viď Poučenie na rube parko-
vacej karty).
Abonentská  parkovacia 

karta pre Staromešťana – se-
niora sa nevydáva na počka-
nie. Všetky náležitosti vrátane 
fotokópií dokladov,  ktoré  tre-
ba priložiť k žiadosti, od žia-
dateľov  preberú  na  Praco-
visku  prvého  kontaktu.  Od-
tiaľ  ich následne vyrozumejú 
o tom, že parkovacia karta je 
pripravená na prevzatie.

Slávnostný sľub pred staromestským starostom ovenčeným in-
sígniami Andrejom Petrekom zložila päťčlenná miestna voleb-
ná komisia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Jej členo-
via sa zaviazali s plnou vážnosťou riadiť a zodpovedne doze-
rať na priebeh komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia 27. no-
vembra 2010 od 7.00 do 20.00 h. Členmi komisie sú Zora Búto-
rová - nominovaná koalíciou Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska, Demokratická strana, Mária Drinovská – za koalí-
ciu Smer-SD, Most-Híd, Strana zelených Slovenska, Ján Pro-
cházka – za Občianskych kandidátov, Tomáš Černý – za Ne-
závislé fórum, Ladislav Štibrányi – za koalíciu SDKÚ-DS, SaS, 
KDH, OKS. Predsedom volebnej komisie sa stal Tomáš Černý.

Mesiac úcty k starším
Už tradične organizujú v kluboch dôchodcov 
októbrové posedenia pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. Na stoloch nechýba čajové 
pečivo, minerálka, pizza, víno, zákusky, pagáče. 
Neodmysliteľný je kultúrny program, ale aj kvety 
a darčekové koše.

Seniorské parkovacie karty

Vyššie
príspevky
na obedy 
pre dôchodcov

Elektronická 
úradná tabuľa

Jesenná deratizácia
Regionálny  úrad  verejné-

ho  zdravotníctva  nariadil  vy-
konať celoplošnú jesennú de-
ratizáciu  (reguláciu  živočíš-
nych škodcov) na území hlav-
ného  mesta  SR  Bratislava 
od 18. 10. do 15. 11.
Bratislava  a  jej  17  mest-

ských  častí  sú  povinné  za-
bezpečiť  deratizáciu  v  ob-
jektoch,  ktoré  vlastnia  alebo 
spravujú. 
Fyzické osoby – podnikate-

lia  a  právnické  osoby  sú  po-
vinné urobiť deratizáciu v  ich 
vlastných  alebo  nimi  spravo-

vaných objektoch,  kanalizač-
ných  a  kolektorových  rozvo-
doch  a  areáloch  určených 
na podnikanie a bývanie.
Fyzické  osoby  –  občania 

sú  povinní  zabezpečiť  dera-
tizáciu  v  pivničných  priesto-
roch  v  rodinných  a  bytových 
domoch  a  na  pozemkoch 
a  tiež  v  objektoch  využíva-
ných na chov hospodárskych 
zvierat. Môžu ju urobiť aj svoj-
pomocne  komerčne  dostup-
nými  prípravkami,  ktoré  sú 
na tento účel určené a schvá-
lené.
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Staromestská  samosprá-
va  má  k  dispozícii  aj  projekt 
na  asanáciu  objektu  bývalej 
materskej  školy,  ktorá  na  po-
zemku stojí. S búraním budo-
vy  však  môže  začať,  až  keď 
bude  mestská  časť  jej  reál-
nym vlastníkom,  teda keď ho 
bude mať na liste vlastníctva. 
Jej bezodplatný prevod vráta-
ne pozemku schválili poslanci 
mestského zastupiteľstva vla-
ni v júli a opätovne v septem-
bri  t.  r.  Záležitosť  teda  treba 
dotiahnuť  už  iba  administra-
tívne.

Pre 50 klientov

Novostavba  na  Dobšin-
ského  po  jej  dokončení  bude 
slúžiť  ako  zariadenie  opatro-
vateľskej  služby  (ďalej  ZOS) 
pre cca 50 klientov. V súčas-
nosti  mestská  časť  poskytu-
je služby ZOS-ky 40 klientom 
v  troch  bývalých  bytoch,  kto-
ré  boli  prebudované  na  so-

ciálne zariadenia. Sú nevyho-
vujúce,  keďže  sa nachádzajú 
v domoch bez výťahov, na po-
schodiach, bez balkónov či lo-
ggií.  Klienti  sa  preto  počas 
niekoľkomesačného  pobytu 
v  nich  nemajú  šancu  dostať 
na  čerstvý  vzduch. Strava  sa 
dováža z vývarovní.

Náklady 2,5 mil. €

Budova  stacionára  bu-
de  päťposchodová. V  suteré-
ne vznikne šatňa pre zamest-
nancov  a  kuchyňa. Na  príze-
mí nájdu návštevníci recepciu 
s priamym prístupom do dvo-
ra a na priestrannú terasu, bu-
de  tu  aj  viacúčelový  priestor 
na stravovanie a klubové čin-
nosti,  dve  kancelárie,  skla-
dy, práčovňa a výťah. V pries-
toroch  od  prvého  do  piateho. 
poschodia budú  izby – bunky 
s vlastnou sprchou a toaletou. 
Okrem toho na 2., 5. a 6. na-
dzemnom  podlaží  budú  skla-

dy a priestor pre upratovačky. 
Na 3. podlaží vznikne sester-
ská  izba  a  kuchynka  a  o  po-
schodie  vyššie  spoločenská 
miestnosť  a  sklad.  Náklady 
na vybudovanie stacionára sa 
pohybujú okolo 2,5 mil. € (vy-
še 75 mil. Sk).

* * *

Čo je
zariadenie
opatrovateľskej
služby (ZOS)

V zariadení opatrova-
teľskej služby poskytu-
je mestská  časť Brati-
slava-Staré Mesto  so-
ciálnu  službu  na  dobu 
určitú  občanovi,  ktorý 
je odkázaný na pomoc 
inej  osoby  a  je  odká-
zaný na sociálnu služ-
bu.  Starostlivosť  sa 
poskytuje v súčasnos-
ti  v  troch zariadeniach 
(Paulínyho  6,  Marót-
hyho  4  a  Vajanského 
nábr.  17)  s  kapacitou 
42 miest.

Starosta Andrej Petrek od-
povedal,  že  na  to  nie  je  dô-
vod.  Otázke  sa  už  dvakrát 
poslanci venovali na riadnych 
rokovaniach a nič im nebráni 
vrátiť sa k nej na ďalších. Sú-
časne  ho  informoval  o  pod-
mienkach, za akých je možné 
mimoriadne rokovanie zvolať. 
Jednou z nich je petícia pod-
písaná  príslušným  počtom 
poslancov.
Pre túto možnosť sa rozho-

dol  poslanec  Jaroslav  Ježek 
(SDKÚ-DS),  ktorý  na  riad-
nom  septembrovom  zasada-
ní požiadal  starostu o zvola-
nie mimoriadneho zastupiteľ-
stva venovaného pomoci ná-
jomníkom  z  reštituovaných 
a privatizovaných bytov.
Mimoriadne  ro ko va nie 

28. 9. prilákalo do Staromest-
skej siene desiatky občanov, 
ale  aj  exministerku  spravod-
livosti Katarínu Tóthovú  (ĽS-
HZDS),  bývalú  šéfku  rezortu 
práce,  sociálnych  vecí  a  ro-
diny  a  súčasnú  poslanky-
ňu  NR  SR  Vieru  Tomanovú 
(Smer-SD),  poslankyňu  NR 
SR uchádzajúcu  sa  o  kreslo 

staromestskej  starostky  Ta-
tianu  Rosovú  (SDKÚ-DS), 
ale  aj  nezvyčajné  množstvo 
novinárov.
Poslanec  Martin  Borguľa 

(Smer-SD)  požiadal  zastupi-
teľstvo,  aby  umožnilo  vystú-
piť  K.  Strakovi,  keďže  práve 
on  inicioval  zvolanie  rokova-
nia. To jeho návrh akceptova-
lo.  Podľa  Straku  žije  v  rešti-
tuovaných  a  privatizovaných 
bytoch  527  rodín  „aj  v  ne-
ľudských  podmienkach“.  Po-
vedal,  že  požiadali  mestskú 
časť  o  pridelenie  bytu,  ne-
bolo  im  však  vyhovené.  Sú-
časne  spochybnil  pridelenie 
68  nájomných  obecných  by-
tov v tomto volebnom období, 
a  to  na  základe  údajov,  kto-
ré mu poskytol miestny úrad.
„Sú  to vážne veci,“  reago-

val  na  jeho  vystúpenie  sta-
rosta  Andrej  Petrek.  Pove-
dal,  že  počas  svojho  voleb-
ného  obdobia  pridelil  obča-
nom byty na základe rozhod-
nutia  súdu,  ďalej  z  dôvodu 
zákonného  prechodu  nájmu, 
alebo  zámenou  za  také  by-
ty, ktoré potrebovala mestská 

časť uvoľniť (napr. školnícke, 
správcovský v Pisztoryho pa-
láci). Evidovaní žiadatelia do-
stali 37 zadlžených a zdevas-
tovaných  bytov  podľa  vše-
obecne  záväzného  nariade-
nia  (VZN)  hlavného  mesta 
č. 1/2006. Museli splatiť dlžo-
by  po  predchádzajúcich  uží-
vateľoch a investovať vlastné 
prostriedky do rekonštrukcie. 
Bolo medzi nimi 17 pracovní-
kov miestneho úradu. „Prípa-
dy, ktoré sú podľa pána Stra-
ku  nekorektné,  dám  preve-
riť,“  prisľúbil  starosta  s  tým, 
že ak v súvislosti s nimi pred-
seda  občianskeho  združe-
nia  Právo  na  bývanie  požia-
da o prešetrenie prokuratúru, 
ako  vyhlásil,  veľmi  rád  bude 
spolupracovať.
Viacerí  zastupitelia  upo-

zornili  na  to,  že  sa  rokova-
nie odklonilo od témy. „Zatiaľ 
to vyzerá ako útok na staros-
tu,“ poznamenal Dušan Fran-
ců  (OKS)  s  tým,  aby  sa  ho-
vorilo  o  tom,  ako  môže  po-
môcť  samospráva  prítom-
ným občanom. „Pred ôsmimi 
rokmi som tvrdil, že  reštituč-
ný  zákon  je  zlý,  lebo  prinie-
sol  nové  krivdy.  Žiaľbohu, 
parlament  ho  schválil.  Naň 
sme  krátki.  Bolo mi  poveda-
né, že postaviť domy pre  ľu-
dí z reštituovaných bytov ne-
vieme,“  prispel  svojím  názo-
rom  Emil  Bartko  (DK).  „Po-
môžte  aspoň  tým  rodinám, 
ktoré  sú  v  kritickej  situá-

cii.  Je  ich  tak  päť,  šesť,“  vy-
zval poslancov občan Horák.
„Máme  11  bytov  v  hroz-

nom  stave  na  Gröslingo-
vej 49, Sládkovičovej 3 a Ob-
chodnej 23-25. Pozrite si ich. 
Ak  sa  rozhodnete  ich  prijať 
a  splníte  podmienky  na  pri-
delenie  bytu  podľa  nariade-
nia  1/2006,  som  pripravený 
vám ich dať,“ povedal na zá-
ver stretnutia starosta Petrek. 
Poslanci  následne  prijali 
uznesenie,  ktorým  zaviaza-
li prednostu úradu zistiť, aké 
má  mestská  časť  podľa  ka-
tastra byty, nebytové priesto-
ry, ktoré by bolo možné reko-
laudovať  na  byty,  a  priesto-
ry, ktoré by mohli po staveb-
ných úpravách slúžiť ako byty 
a aké náklady by si vyžiadali. 
Ďalej  vyzvali mestské zastu-
piteľstvo k zmene nariadenia 
č.  1/2006,  ktorou by  zrovno-
právnili užívateľov reštituova-
ných bytov s ostatnými žiada-
teľmi o nájomné obecné byty. 
Starostu  Petreka  požiadali, 
aby členom združenia Právo 
na bývanie umožnil obhliadku 
ním  spomínaných  11  bytov. 
Uskutočnila sa 7. októbra. 
Tento týždeň mestská časť 

zaevidovala dve žiadosti čle-
nov Strakovho združenia Prá-
vo na bývanie o obecné byty. 
Na základe dohody A. Petre-
ka a K. Straku budú postúpe-
né  tomuto  združeniu.  To  bu-
de rokovať o  tom, komu kto-
rý byt prideliť.

1. Oliver Andrásy,  PhDr.,  53  r.,  moderátor,  (KDS);  2. Miroslava 
Babčanová, Mgr.,  40  r.,  kultúrny  pracovník  (Smer-SD,  SZS,  SNS,  SF, 
HZD); 3. Martin Borguľa, Ing., 33 r., ekonóm (Smer-SD, SZS, SNS, SF, 
HZD); 4. Ivan Bútora, Bc.,  28 r.,  vodič MHD  (Zmena zdola, DÚS, DS); 
5. Marta Černá,  RNDr.,  74 r.,  predsedníčka  FS  (NF);  6. Juraj Droba, 
Mgr., MBA, M.A., 39 r., manažér (SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most-Híd, OKS); 
7. Oskár Elschek,  Ing., 41 r., diplomat. zam.  (Zmena zdola, DÚS, DS); 
8. Viliam Fischer, prof.,  MUDr.,  CSc.,  FICS,  72 r.,  lekár  (nezávislý); 
9. Zuzana Frenglová,  Mgr.,  49  r.,  herečka,  (ĽS-HZDS);  10. Pavel 
Hatala,  Ing.,  69  r.,  technik  (SĽS);  11. Štefan Holčík, PhDr.,  66 r., 
archeológ (NF); 12. Samuel Janec, MUDr., 58 r., lekár (Smer-SD, SZS, 
SNS,  SF,  HZD);  13. Ivan Kičikolev, JUDr.,  60 r.,  právnik,  (ĽS-HZDS); 
14. Dušan Kozovský, Ing., PhD., 37 r., VŠ učiteľ (Prosperita Slovenska); 
15. Oľga Köhlerová,  PhDr.,  62 r.,  podnikateľka  (AZEN  –  Aliancia 
za  Európu  národov);  16. Jiří Lebiš,  31 r.,  špecialista  nových  médií 
(SDĽ);  17. Bohdana Machajová,  Mgr.,  52 r.,  manažérka  (nezávislá); 
18. Božena Marienková,  Mgr.,  52 r.,  pedagogička  (SDĽ);  19. Juraj 
Mikulášek, Bc., 31 r., poisťovací maklér  (nezávislý); 20. Miloš Nešpor, 
Mgr.,  59 r.,  tajomník  ZO  (SDĽ);  21. Peter Osuský, MUDr.,  CSc.,  57 r., 
lekár (SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most-Híd, OKS); 22. Stanislav Pánis, 60 r., 
ekonóm (SNJ); 23. Soňa Párnická, 64 r., ochranárka (Zmena zdola, DÚS, 
DS); 24. Andrej Petrek, Ing. arch., 52 r., architekt (nezávislý); 25. Kamil 
Procházka, Ing., 75 r., riaditeľ nadácie (nezávislý); 26. Vlasta Pinterová, 
62 r.,  dôchodkyňa  (Smer-SD,  SZS,  SNS,  SF,  HZD);  27. Peter Smrek, 
RNDr., 55 r., VŠ učiteľ (Zmena zdola, DÚS, DS); 28. Peter Schmidt, Ing., 
46 r., ekonóm (nezávislý); 29. Martin Somora, MUDr., 59 r., lekár (AZEN 
–  Aliancia  za  Európu  národov); 30. Martin Šebo, Mgr.,  41 r., mediálny 
konzultant (nezávislý); 31. Sven Šovčík, Mgr., 40 r., politológ (SDKÚ-DS, 
SaS, KDH, Most-Híd, OKS); 32. Peter Šrobár, JUDr., 32 r., právnik, (NF); 
33. Radoslav Števčík, Mgr., 40 r., šéfredaktor (NF); 34. Miroslav Šuňal, 
38 r.,  technik  (SNJ);  35. Dagmar Valuchová, JUDr.,  52 r.,  advokátka 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, Most-Híd, OKS)

Kandidáti na poslancov
mestského zastupiteľstva
volení v Starom Meste

Namiesto rokovania o obyvateľoch bytov 
v reštituovaných domoch útok na starostu
V máji 2010 požiadal Kristián Straka, predseda 
občianskeho združenia Právo na bývanie, 
staromestský miestny úrad v zmysle zákona 
č. 211/2000 o sprístupnenie informácií súvisiacich 
s prideľovaním bytov počas volebného obdobia 
r. 2006 – 2010. Vzápätí ich dostal na vyše 400 
stranách. Následne navrhol starostovi zvolať 
mimoriadne rokovanie zastupiteľstva. Témou mala 
byť pomoc ľuďom bývajúcim v reštituovaných 
domoch.

Chceli by ste takýto byt v Sta-
rom Meste? A ak áno, za koľ-
ko? Lebo realitní makléri (ne-
znalí skutočného stavu bytu) 
informujú novinárov (nezna-
lých skutočného stavu bytu) 
o päť- až šesťciferných euro-
vých sumách.

Investícia: Nové sociálne zariadenie
pre seniorov na Dobšinského
Hlavné mesto Bratislava súhlasí s vybudovaním 
sociálneho zariadenia pre seniorov 
na Dobšinského 2. Postaví ho mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto, ktorá už požiadala 
stavebný úrad v Petržalke o začatie územného 
konania.
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Vo volebnom obvode č. 1 si voliči zvolia dvoch poslancov z kandidátov:

1. Oliver Andrásy, PhDr., 53 r., moderátor, Porubského 12, KDS
2. Ivan Bútora, Bc., 28r., vodič MHD, aktivista iniciatívy Bratislava otvorene, Lubinská 6,

Zmena zdola, DÚS, DS
3. Marek Čambal, MUDr., PhD., 35 r., lekár, Javorinská 11, SMER-SD, Most-Híd, SZS
4. Richard Fekete, Mgr., 37 r., manažér, Mikulášska 9, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
5. Štefan Holčík, PhDr., 66 r., archeológ, Čelakovského 3, Nezávislé fórum
6. Barbara Ježová, Mgr., 35 r., marketingový manažér, Holubyho 1, SMER-SD, Most-Híd,

SZS
7. Oľga Köhlerová, PhDr., 62 r., podnikateľka, Koreničova 14, AZEN – Aliancia za Európu

národov
8. Bohdana Machajová, Mgr., 56 r., magistra farmácie, manažérka, Františkánske nám. 7,

nezávislý kandidát
9. Vladimír Pištek, Ing., 47 r., ekonóm, Galandova 2, nezávislý kandidát
10. Marián Procházka, Ing., 53 r., ekonóm, Lichardova 26, nezávislý kandidát
11. Marián Pukač, Ing., 38 r., ekonóm, Fraňa Kráľa 12, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
12. Adrian Rajter, Mgr., 42 r., muzikológ, Fándlyho 1, Zmena zdola, DÚS, DS.
13. Martin Somora, MUDr., 59 r., lekár, Medená 5, AZEN – Aliancia za Európu národov

Do  obvodu  patria  ulice  a  domy:  Bartoňova,  Beblavého,  Bradlianska,  Broskyňová,  Čelakovského, 
Červeňova,  Dankovského,  Donovalova,  Fándlyho,  Francúzskych  partizánov,  Galandova,  Godrova, 
Gunduličova,  Hlavatého,  Holubyho,  Hummelova,  Javorinská,  Koreničova,  Kozia  23,  25,  27,  29, 
Krakovská,  Krátka,  Krmanova,  Kuzmányho,  Lichardova,  Maróthyho,  Mateja  Bela,  Mikulášska, 
Mošovského,  Moyzesova,  Mudroňova  82,  84,  88,  90,  92,  Myjavská,  Na  Baránku,  Na  brezinách, 
Na štyridsiatku, Nám. Alexandra Dubčeka, Novosvetská 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, Palisády1, 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, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Partizánska, Pilárikova, Ľ. 
Podjavorinskej, Porubského, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Soférove schody, Somolického, Stará 
vinárska,  Strelecká,  Svoradova,  Škarniclova,  Štefánikova  1,  3,  5,  7,  Šulekova,  Timravina,  Tolstého, 
Tvarožkova, Vansovej, Vlčkova 1, 2, 3, 5, 7, Vodný vrch, Zámocká, Zámocké schody, Zochova, Zrínskeho, 
Žiarska, Židovská.

Vo volebnom obvode č. 2 si voliči zvolia dvoch poslancov z týchto kandidátov:

1. Jozef Dobiaš, Ing., 44 r., poradca, Obchodná 26, SĽS
2. Pavel Gundel, 52 r., manažér, Mariánska 8, OK
3. Ivan Haverlík, Doc., RNDr., CSc., 64 r., kybernetik, Škarniclova 2, SDKÚ-DS, SaS,

KDH, OKS
4. Ernest Klotton, 53 r., živnostník, Novosvetská 40, Zmena zdola, DÚS, DS
5. Ivan Krištof, Ing., 38 r., manažér, Záhradnícka 20, SMER-SD, Most-Híd, SZS
6. Peter Osuský, MUDr., 57 r., lekár, Palisády 32, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
7. Ján Smik, PaedDr., 58 r., riaditeľ spoločnosti, Špitálska 57, EDS
8. Kristián Straka, Ing., 64 r., dôchodca, Panská 29, nezávislý kandidát
9. Eva Šestáková, RNDr., 54 r., pedagóg – výskumný pracovník, Námestie SNP 17,

Nezávislé fórum
10. Marta Šteffeková, JUDr., 58 r., právnička, Obchodná 24, Nezávislé fórum

Do obvodu patria ulice a domy: Cintorínska, Cukrová, Dobrovského, Drevená, Dunajská 1, 3, 3B, 5, 7, 
9, 13, 15, 21, 23, 25, Ferienčíkova, Francisciho, Heydukova, Hodžovo nám., Hollého, Hurbanovo nám., 
Janáčkova, Jedlíkova, Kamenné nám., Kapucínska, Kolárska, Kollárovo nám., Konventná, Kozia 3, 5, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, Lazaretská 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
Lýcejná, Mariánska, Nám. SNP, Obchodná, Palisády 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Panenská, Poštová, Rajská, Staromestská, Suché mýto, Špitálska, Štetinova, 
Treskoňova, Ul. 29. augusta 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, Veterná, Vysoká, Živnostenská, Župné 
nám.

Vo volebnom obvode č. 3 si voliči zvolia dvoch poslancov z týchto kandidátov:

1. Miroslava Babčanová, Mgr., 40 r., kultúrny pracovník, Heydukova 19, SMER-SD,
Most-Híd, SZS

2. Emil Bartko, Mgr., PhD., 65 r., pedagóg, Mariánska 12, OK
3. Gabriel Kollár, Ing., 58 r., manažér, Františkánske nám. 7, Zmena zdola, DÚS, DS
4. Halka Ležovičová, MUDr., 56 r., lekárka, Zelená 1, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
5. Vladimír Palko, Mgr., 29 r., historik, Medená 21, KDS
6. Karol Rebro, Ing. arch., 64 r., architekt, Strakova 1, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
7. Peter Šrobár, JUDr., 32 r., právnik, Laurinská 12, Nezávislé fórum
8. Radoslav Števčík, Mgr., 40 r., šéfredaktor Bratislavských novín, Vajanského nábr. 17,

Nezávislé fórum
9. Matej Vagač, Ing., 43 r., geodet, aktivista iniciatívy Bratislava otvorene,

Dobrovičova 10, Zmena zdola, DÚS, DS

Do obvodu patria ulice a domy: Alžbetínska, Baštová, Bezručova, Biela, Dobrovičova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, Dunajská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Fajnorovo nábr., 
Farská, Františkánska, Františkánske nám., Gajova 1, 2, 3, 5, 7, Gondova, Gorkého, Grösslingová 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, Hlavné nám., Hviezdoslavovo nám., 
Jesenského,  Kapitulská,  Klariská,  Klobučnícka,  Komenského  nám.,  Kostolná,  Kúpeľná,  Laurinská, 
Lodná,  Medená,  Michalská,  Mostová,  Múzejná,  Na  vŕšku,  Nám.  Eugena  Suchoňa,  Nám.  Ľudovíta 
Štúra, Nedbalova, Palackého, Panská, Paulínyho, Podjazd, Prepoštská, Prešernova, Primaciálne nám., 
Radničná,  Rázusovo  nábr.,  Riečna,  Rigeleho,  Rudnayovo  námestie,  Rybárska  brána,  Rybné  nám., 
Sedlárska, Sienkiewiczova, Strakova, Šafárikovo nám., Štúrova, Tallerova, Tobrucká, Uršulínska, Úzka, 
Vajanského nábr., Ventúrska, Zámočnícka, Zelená.

Vo volebnom obvode č. 4 si voliči zvolia dvoch poslancov z týchto kandidátov:

1. Oľga Adamcová, JUDr., 57 r., právnička, Tichá 9, SMER-SD, Most-Híd, SZS
2. Pavol Baxa, Ing., 52 r., štatistik, Bartókova 6, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
3. Oskár Elschek, Ing., 41 r., diplomatický zamestnanec, aktivista iniciatívy Bratislava

otvorene, Beskydská 6, Zmena zdola, DÚS, DS
4. Viktor Muránsky, 49 r., živnostník, Lubinská 32, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
5. Katarína Orthová, Bc., 37 r., manažérka, Tichá 4, OK
6. Kamil Procházka, Ing., 75 r., riaditeľ nadácie, novinár, ekológ, Majakovského 13,

nezávislý kandidát
7. Jana Španková, Ing., 46 r., ekonómka, Drotárska cesta 9, nezávislý kandidát

Do obvodu patria ulice a domy: Bartókova, Bôrik, Buková, Čmelovec, 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, Dvořákovo nábr., Fialkové 
údolie, Haydnova, Hradné údolie, Hrebendova, Inovecká, Jančova, Jurovského, Kráľovské údolie, Lipová, 
Lubinská, Malá, Medzierka, Mlynská dolina 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, Mozartova, Mudroňova 2, 3, 3B, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 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, 77, 77A, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 85A, 87, 
89, 93, 95, 97, 99, 101, Na hrebienku, Na kopci, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nad lomom, Pod Bôrikom, 
Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Rubinsteinova, Slávičie údolie, Slepá, 
Staroturský  chodník,  Strmá  cesta,  Svetlá,  Tichá,  Údolná,  V  záhradách,  Vetvová,  Vrchná,  Žižkova

Vo volebnom obvode č. 5 si voliči zvolia dvoch poslancov z týchto kandidátov:

1. Štefan Bučko, Doc., Mgr. art., 53 r., herec, Koreničova 3, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
2. Alexander Dmitrenko, Ing., 31 r., ekonóm, Na Kalvárii 1, Nezávislé fórum
3. Soňa Dočolomanská, Mgr., Ing., 50 r., sociálna práca, Vysoká 4, nezávislý kandidát
4. Ján Drinovský, 19 r., študent, Mlynská dolina 33, SMER-SD, Most-Híd, SZS
5. Alexander Hidvéghy, 32 r., ekonóm, Havlíčkova 15, Nezávislé fórum
6. Juraj Húska, 33 r., živnostník, Lermontovova 2, SDĽ, SZ
7. Peter Chrenka, Mgr., 28 r., doktorand, aktivista City Bike, Drotárska cesta 39, Zmena

zdola, DÚS, DS
8. Jiří Lebiš, 31 r., špecialista nových médií, Hlboká cesta 8, SDĽ, SZ
9. Barbora Oráčová, Mgr., PaedDr., PhD., 38 r., pedagogička, Wilsonova 2, SDKÚ-DS,

SaS, KDH, OKS
10. Peter Schmidt, Ing., 46 r., ekonóm, Novosvetská 52, OK
11. Martin Šebo, 41 r., mediálny konzultant, Havlíčkova 4/A, SMER-SD, Most-Híd, SZS

Do obvodu patria ulice a domy: Andreja Plávku, Bohúňova, Boženy Němcovej, Brnianska, Břeclavská, 
Búdková, Cesta na Červený most 4, 6, 8, 10, 16, Čerešňová, Dohnalova, Dolná, Drotárska cesta 4, 17, 
19, 19A, 19B, 21, 21A, 23, 23A, 23B, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41B, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 59, 65, 67, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 109, 111, 
Dubová, Flöglova, Gaštanová, Gorazdova, Havlíčkova, Havrania, Hlboká cesta 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 
22, Hriňovská, Hroboňova, Hýrošova, Jánošíkova, Jaseňová, Javorová, K lomu, K železnej studienke, 
Korabinského, Krčméryho, Krivá, Kubániho, Kysucká, Lamačská cesta 8, 8A, Langsfeldova, Laučekova, 
Lermontovova,  Lesná,  Lovinského,  Majakovského,  Martinengova,  Matúšova,  Mišíkova,  Mlynská 
dolina 1, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 33, 41, Na Slavíne, Na stráni, Nekrasovova, 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,  Podtatranského,  Pri  Habánskom mlyne,  Pri  Suchom mlyne,  Prokopa 
Veľkého,  Prvosienková,  Senická,  Schillerova,  Sklenárska,  Socháňova,  Srnčia,  Súbežná,  Šafránová, 
Šípková, Tablicova, Tajovského, Topoľová, Úprkova, Urbánkova, Valašská, 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, Záhorácka, Západný rad.

Vo volebnom obvode č. 6 si voliči zvolia dvoch poslancov z týchto kandidátov:

1. Slavomír Blažek, Ing., 23 r., programátor, Ul. 29. augusta 28, KSS
2. Marta Černá, RNDr., 74 r., predsedníčka Fóra spotrebiteľov, Na Kalvárii 7, Nezávislé

fórum
3. Ondrej Dostál, Mgr., 39 r., sociológ, Beskydská 8, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
4. Oľga Fábryová, 63 r., prekladateľka, Pražská 37, KSS
5. Slavomír Frešo, 32 r., IT špecialista, Murgašova 2, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
6. Peter Smrek, RNDr., 55 r., vysokoškolský učiteľ, Sokolská 18, Zmena zdola, DÚS, DS
7. Gabriela Vyhnáliková, 49r., bezpečnostný technik, Holekova 6, SMER-SD, Most-Híd,

SZS

Do obvodu patria ulice a domy: Banícka, Beskydská, Bukureštská, 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, Čajkovského, Čapkova, Dobšinského, Fraňa 
Kráľa, Hlboká  cesta 1,  2,  3,  7, Holekova,  Jelenia,  Jozefa Kronera, Karpatská, Križkova, Kýčerského, 
Ľadová, Leškova, Malinová, Murgašova, Na kalvárii, Okánikova, Ostravská, Palárikova, Pod kalváriou, 
Podhorského, Pražská, Predstaničné nám., Puškinova, Smrečianska 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Sokolská, Spojná, 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, 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, Štefanovičova, Vratňanská, Za sokolovňou, Žabotova, Železničiarska, Žilinská 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Vo volebnom obvode č. 7 si voliči zvolia troch poslancov z týchto kandidátov:

1. Martin Bokroš, 37 r., aktivista iniciatívy Naša Bratislava, obchodno-technický poradca,
Floriánske nám. 1, Slovenská moderná spoločnosť

2. Miloš Domorák, 40 r., živnostník, Koreničova 3, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
3. Lívia Hrašková, Mgr., 47 r., historik, Záhradnícka 37, SMER-SD, Most-Híd, SZS
4. Samuel Janec, MUDr., 58 r., lekár, Tvarožkova 8, SMER-SD, Most-Híd, SZS
5. Ján Krta, Ing., 36 r., ekonóm, Belopotockého 2, SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
6. Ján Mackovič, Ing. arch., 51 r., architekt-pamiatkár, Povraznícka 5, Nezávislé fórum
7. Juliana Margočová, Ing., 69 r., stavebná inžinierka, Belopotockého 1, OK
8. Božena Marienková, Mgr., 52 r., hudobná pedagogička, Karadžičova 37, SDĽ, SZ
9. Miloš Nešpor, Mgr., 59 r., tajomník ZO, Povraznícka 7, SDĽ, SZ
10. Rudolf Oravec, Mgr., 64 r., projektový manažér, Wilsonova 2, SDKÚ-DS, SaS, KDH,

OKS
11. Soňa Párnická, 64 r., ochranárka, aktivistka iniciatívy Bratislava otvorene,

Björnsonova 2, Zmena zdola, DÚS, DS
12. Juraj Štofko, MUDr., PhD., 57 r., lekár, Záhradnícka 1, SMER-SD, Most-Híd, SZS
13. Miroslav Šuňal, 38 r., technik, Vazovova 7, SNJ

Do  obvodu  patria  ulice  a  domy:  Americké  nám.,  Anenská,  Banskobystrická,  Belopotockého, 
Benediktiho,  Bernolákova,  Björnsonova,  Blumentálska,  Fazuľová,  Floriánske  nám.,  Imricha  Karvaša, 
Jozefská, Justičná, Karadžičova 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Kmeťovo nám., 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, Legionárska 2, 
4, 6, Lehotského, Májkova, Mickiewiczova, Mýtna, Nám. Martina Benku, Nám. 1. mája, Nám. slobody, 
Poľská, Povraznícka, Radlinského, Slovanská, Šancová 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86A, 86B, Školská, Škovránčia, Tabaková, Vazovova, Wilsonova, 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, Záhrebská, 
Žilinská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Vo volebnom obvode č. 8 si voliči zvolia dvoch poslancov z týchto kandidátov:

1. Martin Borguľa, Ing., 33 r., ekonóm, miestny poslanec, Chorvátska 2, SMER-SD,
Most-Híd, SZS

2. Marcel Dzurilla, 31 r., architekt, Sokolská 18, Zmena zdola, DÚS, DS
3. Natália Halásová, Ing., 39 r., finančná poradkyňa, Lazaretská 31, OK
4. Štefan Jaška, Mgr., PhDr., 50 r., právnik, politológ, Obchodná 41, SDKÚ-DS, SaS,

KDH, OKS
5. Dušan Kozovský, Ing., PhD., 37 r., vysokoškolský učiteľ, súdny znalec, Šoltésovej 13,
Prosperita Slovenska
6. Mário Ležovič, RNDr., PhD., MPH, 29 r., vysokoškolský pedagóg, Zelená 1,

SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS
7. Albín Štofila, Ing., PhD., 61 r., vysokoškolský učiteľ, Pražská 5, SMER-SD, Most-Híd,

SZS

Do obvodu patria ulice a domy: Bottova, Čulenova, Dobrovičova 12, 14, 15, 16, 17, Dostojevského 
rad, 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, Gajova 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Grösslingová 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 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, Chorvátska, Jakubovo nám., Karadžičova 1, 7, 8, 8A, 9, 
10, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Klemensova, Košická 1, Landererova, 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, Lomonosovova, Lužická, Malý 
trh, Mlynské nivy domy 1, 2, 3, 4, 6, 8, Moskovská, Odborárske nám., Olejkárska, Poľná, Pribinova 1, 3, 
17, 19, 21, 23, 25, Sasinkova, Strážnická, Šoltésovej, Továrenská, Ul. 29. augusta 9, 11, 13, 15, 19, 21, 
23, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

Koľkých poslancov budú voliť Staromešťania
Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov sa na rokovaní 
8. júna 2010 uzniesli na znížení počtu poslancov. Kým v súčasnosti 
je ich v zastupiteľstve 37, v budúcom volebnom období ich bude 17. 
Staromešťania si ich zvolia v sobotu 27. novembra.
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Kandidáti pre voľby starostu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Ing. Martin Borguľa, 
33-ročný, ekonóm, bytom 
Chorvátska 2, kandiduje 
za koalíciu Smer-SD, 
Most-Híd, Strana 
zelených Slovenska

Ing. arch. Andrej Petrek, 
52-ročný, architekt, bytom 
Karpatská 19, nezávislý 
kandidát

PhDr. Tatiana Rosová, 
49-ročná, sociologička, 
bytom Gajova 9, 
kandiduje za koalíciu 
SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS

Ing. Štefan Šebesta, 
40-ročný, podnikateľ, 
bytom Lermontovova 8, 
nezávislý kandidát

Miroslav Šuňal, 
38-ročný, technik, bytom 
Vazovova 7, kandiduje 
za Slovenskú národnú 
jednotu

Mojím  prvoradým  cieľom  je 
bezpečnosť  Staromešťana. 
Mestská polícia má obyva te ľom 
slúžiť a chrániť  ich. Dos ta nem 
policajtov  do  ulíc  a  na  miesta 
zvýšenej  krimina li ty.  Zlepším 
čistotu v meste. Vy tvo rím sys-
tém  zapojenia  bez do movcov 
do čistiacich prác v mes te. Za-
ria dim  bezplatnú  non stop  lin-
ku, kde môžu ľudia konkretizo-
vať  svoje  podnety  a  sťažnosti 
o hľa dom čistenia ulíc, na ktoré 
sa  bude  operatívne  reagovať. 
Zlepším  kontrolu  vykonáva-
ných  služieb  prostredníctvom 
mest ských  policajtov,  okr-
skárov.  Uprednostnime  Sta-
ro mešťa nov.  Udržím  a  vylep-
ším  nový  sys tém  parkovania. 
Umožním krát kodobé parkova-
nie nielen obyvateľom Starého 
mesta, ale aj ich rodinám, zná-
mym a všetkým, ktorí poskytu-
jú servis Staromešťanom. Pre-
hod notím  rozmiestnenie  stĺpi-
kov na chodníkoch tak, aby sa 
k vám dostal lekár, pohotovosť, 
prí padne  rozvoz  spotrebného 
to varu.  Staromešťan  potrebu-
je dostupnú zdravotnú starostli-
vosť,  naďalej  sa  budeme  sna-
žiť  vrátiť  zdravotnú  starostli-
vosť na Bezručovu ulicu. Dnes 
má me podporu vo forme petič-
ných podpisov takmer od 5000 
vás.  Zabránim  úbytku  zele-
ne  v  Sta rom Meste,  podporím 
spo ločenstvá vlastníkov pri re-
vi talizácii mikro parkov a vnút-
ro blokov.  Hlásim  sa  k  prog ra-
mu Transparen cy  In ter na tio nal 
–  za  trans pa rent nejšiu  samo-
sprá vu.  Zefek tív nim  hos po dá-
re nie na úrade, za ušetrené pe-
niaze  zvýšim  komfort  Staro-
meš ťanov.  Za môjho  sta ros to-
vania sa nebudú rozdávať by ty, 
nájdem  riešenie  pre  naj a kút-
nej šie  sociálne  prípady.  Ako 
sta rosta  budem  vy tvá rať  pod-
mienky  na  rozvíjanie  kresťan-
ských  aktivít  v  Starom  meste. 
Vrátim Staré Mesto Sta ro meš-
ťanom.

Vo všetkých slobodných voľ-
bách  vyjadrujú  Sta ro meš ťa nia 
dô veru k stranám, ktoré sa hlá-
sia  k  slobode,  toleran cii  a  de-
mo kracii.  V  Starom Mes te  ich 
no minanti týchto strán sklama-
li.  Rozhodla  som  sa  kandido-
vať  za  starostku,  pre tože  cí-
tim zodpovednosť za  tento dlh 
a  chcem  ho  splatiť.  Dokázať, 
že  pravica  vie  spra vovať  veci 
ve rejné  na  ko mu nálnej  úrovni 
dob re a s čis tý mi rukami.
V  práci  úradu  presadzujem 

otvorenosť a ústretovosť, nu lo-
vú toleranciu ku korupcii aj k ši-
kanovaniu.  Ponúkam  rov na-
ké  pravidlá  pre  všetkých,  zod-
povedné  a  transparentné  hos-
podárenie, z ktorého budú pro-
fitovať  občania,  nie  sú krom né 
fir my  či  niečí  kamará ti.  Len 
ukončením  zmluvy  s BPS  zís-
ka me významný príjem a mož-
nosť zaviesť jednot ný parkova-
cí  systém.  Taký,  kto rý  prime-
rane  zvýhodní  Sta ro mešťanov 
ale  nevyženie  os tatných.  Sys-
tém, ktorý neod pú ta mestských 
policajtov  od  stráženia  poriad-
ku a bez peč nosti.
Pre  sociálne  služby  pre-

sadzu jem,  aby  sa  poskytova-
li rýchlo, zrozumiteľne a pokiaľ 
to  ide  tak  v  domácnosti  klien-
ta. Staré Mesto potrebuje svo ju 
polikliniku  a  pohotovosť.  Bez-
ručovu  za  vlády  Smeru  pre-
dali, ponúkam však al ter na tívy. 
Kľúčom bude schopnosť spojiť 
najrôznejšie záujmy a aktérov.
Kultúrna  politika  musí  sme-

ro vať najmä k utváraniu komu-
ni ty, k úcte k tradíciám vrátane 
tých, ktoré presahujú naše hra-
nice.  Chcem,  aby  rozvoj mes-
ta  smeroval  k  zvýšeniu  kvality 
života a k zlepšeniu pros tredia, 
nie naopak. Som si vedomá, že 
za  štyri  roky  sa  ne dá  stihnúť 
všetko, ale dá sa zís kať verej-
nosť pre jasnú víziu a založiť jej 
pevné  základy.  Moju  víziu  vy-
jadruje heslo „dopravu v centre 
pod zem, na zem zeleň a život.“

Vidíme všetci, že Staré Mes-
to  sa  celkovo  neuberá  správ-
nym smerom. Netransparentné 
hospodárenie,  rozpredávanie 
či  rozdávanie majetku,  nedos-
tatok  parkovacích  miest,  vy-
rastanie  novej  a  novej  zástav-
by  na  úkor  zelene  –  to  všetko 
robí zo Starého mesta namies-
to oázy pokoja a oddychu, skôr 
centrum stresu. Preto sa zasa-
dím za to, aby sa zastavila ne-
zmysluplná výstavba, ktorou sa 
ničila  zeleň,  aby  sa  z  chodní-
kov nestávali miesta na parko-
vanie na úkor chodcov, podpo-
rím bezplatné cestovanie MHD 
pre dôchodcov a osoby na ma-
terskej dovolenke a pre ľudí pla-
tiacich dane na území Bratisla-
vy, plnou mierou podporím mi-
moškolské  a  športové  aktivity 
školopovinných  detí  na  území 
Starého  mesta,  plnou  mierou 
budem podporovať ekoprojekty 
zamerané  na  zachovanie  jes-
tvujúcej a výsadbu novej zele-
ne, prinavrátim občanom ume-
lú ľadovú plochu, ktorá celé ro-
ky v zimnom období slúžila naj-
mä deťom a mládeži na Hviez-
doslavovom námestí. Zasadím 
sa o organizáciu kultúrnych po-
dujatí,  ktoré  budú  v  kontexte 
s  históriou  Bratislavy,  turistic-
ky  zatraktívnim  historické  pa-
miatky  aj  atmosféru  Starého 
Mesta, aby sa stala nielen pre-
chodnou, ale aj cieľovou desti-
náciou, do ktorej sa každý bu-
de  rád  opäť  vracať.  Dokážem 
vdýchnuť Starému Mestu život 
a  pocit  bezpečia  –  preto  žia-
dam o vašu dôveru v komunál-
nych voľbách!

- S  občanmi  som  sa  na  ve-
rejných  zhromaždeniach  radil 
o  rozhodnutiach  týkajúcich  sa 
Starého  Mesta.  Chcem  v  tom 
pokračovať a podiel Staromeš-
ťanov na správe vecí verejných 
zvyšovať.
- Dal  som  zverejniť  všetok 

ma jetok mestskej časti, zmluvy 
a faktúry. Obstarávanie služieb 
a  tovarov  robíme  formou elek-
tro nických  aukcií.  Chcem  po-
kra čovať v transparentnom ko-
naní mestskej časti.
- Podporoval  som  činnosť 

ob čianskych  združení,  novým 
sme dali do správy vnútrobloky. 
Chcem pokračovať v delegova-
ní samosprávy na občanov.
- Uviedli sme do života rezi-

dent ský  systém  parkovania. 
Chcem  vyhrať  začatý  súdny 
spor  s BPS,  rozšíriť  nový  par-
ko vací  systém  na  celé  Sta-
ré Mesto a po zmene legislatí-
vy umožniť návštevníkom platiť 
za  parkovanie  SMS  správami. 
Sta romešťanom zachovám ce-
nu ročnej permanentky.
- Pripravili  sme  výstavbu 

50-lôžkového sociálneho zaria-
de nia pre seniorovi a zabezpe-
čili  financie na  jeho vybudova-
nie. Chcem ho odovzdať užíva-
teľom a ďalej pre nich  rozširo-
vať sociálne služby.
- Zvýšili  sme  počet  tried 

v MŠ a v nebývalej miere inves-
tovali  do obnovy a opráv  škôl, 
škôlok a jaslí. Chcem zvýšiť ka-
pacitu škôlky na Gorazdovej.
- Dostali  sme  do  ulíc  okrs-

ká rov  Mestskej  polície,  aby 
vzrást la  bezpečnosť.  Mojou 
sna hou je zvýšiť ich počet.
- Zrevitalizovali  sme  plo-

chy verejnej zelene, vybudova-
li  nové  ihriská  a  športoviská. 
Chcem v tom pokračovať.
- Otvorili  sme  Medickú  zá-

hra du  kultúrnym  podujatiam 
a  Galériu  Cypriána  Majerníka 
v Zichyho paláci. Mojím cieľom 
je  vytvoriť  v  Pisztoryho  paláci 
nové spoločenské centrum.

Vážení voliči,
rozhodol  som  sa  kandido-

vať  na  funkciu  starostu  Staré-
ho  Mesta,  pretože  prišiel  čas 
na  zmenu  fungovania  miest-
nej samosprávy. Mám na mys-
li zmenu generačnú a systémo-
vú. Čas a kríza v plnej nahote 
odhalili nekompetentnosť a ne-
schopnosť úradov a úradníkov. 
Ukázali, že im ide v prvom rade 
o osobný prospech a nie o ob-
čana. Ukázali,  že máme  doči-
nenia  s  krízou  hodnôt.  Počet 
nezávislých  kandidátov  do  ko-
munálnych  volieb  u  nás  a  ich 
úspech vo voľbách v Čechách 
to potvrdzujú. Čím skôr sa za-
sadíme  o  zmenu,  tým  menšie 
budú škody.
Moja vízia pre Staré mesto:
Porazím  krízu  hodnôt  a  na-

stolím zmenu.
Spriehľadním  nakladanie 

s  prostriedkami  a  majetkom 
Staromešťanov.
Porazím  vandalov  a  živly, 

ktoré  ohrozujú  našu  spoločnú 
bezpečnosť.
Zlepším fungovanie dopravy 

a jej dostupnosť.
Podporím  kultúru  a  umenie, 

tradičné Prešporské hodnoty.
Zvýšim  kvalitu  života  seni-

orov a mladých rodín.
Zasadím  sa  za  väčší  poria-

dok,  kvalitnejšiu  údržbu,  vidi-
teľnejšiu čistotu a dostupnú ob-
čiansku  vybavenosť  v  Starom 
Meste.
Venujte  budúcnosti  Staré-

ho  Mesta  15  minút  vášho  ča-
su a v sobotu 27. 11. 2010 zvoľ-
te  za starostu Šebestu, Staro-
mešťana odmalička.

   Texty na tejto strane dodali kandidáti na starostu a neprešli jazykovou ani štylistickou úpravou vydavateľa.
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 
a podľa § 3 ods. 2, ods. 5 a ods. 6, § 4 ods. 4, § 5 
a § 6 ods. 2 a 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov v zne-
ní zákona č. 102/2010 Z. z., sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„nariadenie“) upravuje podmienky vedenia evi-
dencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je voľ-
ný pohyb psov zakázaný, miesta, na ktoré je vstup 
so psom zakázaný a podrobnosti súvisiace so zne-
čisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“).

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných 
psov používaných podľa osobitných predpisov1.

(3) Za všetky prejavy psa voči občanom, zvie-
ratám a životnému prostrediu, ako aj za dôsledky 
týchto prejavov v mestskej časti, zodpovedá drži-
teľ psa.

§ 2
Základné pojmy

(1) Držiteľom psa je každá fyzická alebo práv-
nická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo osoba, 
ktorá ho má v držbe (ďalej len „držiteľ psa“).

(2) Zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými služ-
bami podľa osobitného zákona2,
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranárskych a lokalizačných 
a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej 
ochrany3,
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej 
podľa medzinárodného alebo národného skúšob-
ného poriadku.

(3) Nebezpečným psom je každý pes, ktorý po-
hrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil 
v nutnej obrane alebo krajnej núdzi4.

(4) Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdz-
ky mimo chovného priestoru alebo zariadenia 
na chov. Za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb 
zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného prie-
storu alebo zariadenia na chov, ak je na základe vý-
cviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

(5) Čipovaním psa je trvalé zavedenie mikroči-
pu do tela psa za účelom evidencie a určenia totož-
nosti psa.

(6) Pre účely tohto nariadenia sú verejnými 
pries transtvami všetky miesta vo vlastníctve hlav-
ného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo 
vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, kto-

1 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, 
zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. 
o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slo-
venskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v zne-
ní neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štát-
nej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 225/1994 Z. z. o poľnej stráži.

2 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti sú-
kromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

3 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

4 § 24 a 25 Trestného zákona.

ré slúžia na verejné užívanie, ako napr. ulice, ná-
mestia, cesty, mosty, podchody, nadchody, chodní-
ky, parkoviská, parky, plochy verejnej zelene, trho-
viská, detské ihriská, lesoparky, okrem tých, kto-
ré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb.

§ 3
Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní 
na území Slovenskej republiky podlieha eviden-
cii psov (ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je po-
vinný prihlásiť psa do evidencie v mestskej časti, 
v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty 
uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku pre-
važne nachádza na území mestskej časti.

(2) Evidenciu vedie a evidenčné známky v mest-
skej časti vydáva Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad“).

(3) Do evidencie sa zapisuje:
a) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu drži-
teľa psa alebo názov a adresa firmy a meno a priez-
visko štatutárneho zástupcu (právnická osoba, fy-
zická osoba oprávnená na podnikanie),
b) rodné číslo držiteľa psa alebo IČO (právnická 
osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie),
c) telefónne číslo držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariade-
nia na chov, v ktorom sa pes zdržiava, ak sa nezho-
duje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) dátum narodenia psa,
f) evidenčné číslo psa,
g) plemeno psa,
h) pohlavie psa,
i) farba psa,
j) zvláštne znamenie (napr. tetovanie),
k) počet psov v držbe,
l) číslo mikročipu alebo tetovacie číslo psa, ak ho 
pes má,
m) skutočnosť, že pes pohrýzol alebo poranil člo-
veka,
n) úhyn psa,
o) strata psa,
p) zmena evidencie psa.

(4) Držiteľ psa uvedie údaje podľa odseku 3 
do tlačiva, ktoré mu poskytne miestny úrad.

(5) Držiteľ psa je povinný do 30 dní od zmeny 
skutočnosti alebo údaja oznámiť miestnemu úra-
du každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa za-
pisujú do evidencie.

(6) Miestny úrad potvrdí držiteľovi psa na tlači-
ve splnenie ohlasovacej povinnosti a vydá mu bez-
odplatne evidenčnú známku (ďalej len „známka“). 
Na známke je uvedené evidenčné číslo psa, názov 
mestskej časti, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, 
či je pes nebezpečným psom.

(7) Známka alebo známka nebezpečného psa 
musí byť zavesená na obojku psa, pes ju musí mať 
na sebe a je neprenosná na iného psa.

(8) Ten, kto psa vedie, je povinný preukázať 
kontrolnému orgánu známkou totožnosť psa.

(9) Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je 
držiteľ psa povinný oznámiť na miestny úrad do 14 
dní odvtedy, ako odcudzenie, zničenie alebo stra-
tu zistil.

(10) Miestny úrad vydá držiteľovi psa, ktorý si 
splnil ohlasovaciu povinnosť podľa odseku 9, ná-
hrad nú známku za odplatu 3,50 €.

(11) Ten, kto psa vedie, je povinný zabrániť to-
mu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval 
človeka alebo zvieratá.

(12) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný 
oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa ve-
die, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrý-
zol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 
držiteľa psa.

(13) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je súčasne 
povinný oznámiť mestskej časti, kde je pes evido-
vaný, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez to-
ho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, 
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej nú-
dzi a vrátiť mestskej časti, kde je pes evidovaný, 
známku psa. Miestny úrad vydá držiteľovi psa, 
ktorý pohrýzol človeka, známku nebezpečného 
psa.

(14) Držiteľ psa je povinný umožniť osobe, kto-
rú pes pohrýzol, nahliadnuť do dokladu o očkova-
ní psa.

§ 4
Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný

(1) Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných 
priestranstvách na celom území mestskej čas-
ti s výnimkou plôch označených tabuľami s nápi-
som „Voľný pohyb psov povolený“ na častiach ve-
rejných priestranstiev Námestia slobody, Záhreb-
skej ulice, Medenej ulice, Chorvátskej ulice a Mýt-
nej ulice.

(2) Voľný pohyb nebezpečného psa je zakázaný 
na celom území mestskej časti.

§ 5
Miesta, kde je vstup so psom zakázaný

(1) Na území mestskej časti je vstup so psom za-
kázaný:
a) na detské ihriská a pieskoviská,
b) do areálov škôl a školských zariadení,
c) do areálov športovísk a štadiónov prístupných 
verejnosti,
d) do areálov zdravotníckych zariadení a detských 
jaslí,
e) do areálov cintorínov.

(2) Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, vidi-
teľne označia ich vlastníci alebo prevádzkovatelia 
tabuľami s nápisom „Zákaz vstupu so psom“ ale-
bo piktogramom.

§ 6
Podrobnosti súvisiace so znečisťovaním
verejných priestranstiev výkalmi psov

Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povin-
ný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie 
psích výkalov, tieto bezodkladne odstrániť a ulo-
žiť na určené miesto. Určeným miestom je nádo-
ba na komunálny odpad, nádoba na uličné smeti, 
prípadne špeciálna označená nádoba určená na vý-
kaly psov.

§ 7
Kontrolná činnosť

(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto 
nariadenia sú oprávnení vykonávať:
a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy,
b) poverení zamestnanci mestskej časti.

§ 8
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2003 o nie-
ktorých podmienkach držania psov na území mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto.

§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novem-
bra 2010.

Andrej Petrek v. r.

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

č. 5/2010 zo 14. septembra 2010
o niektorých podmienkach držania psov

na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
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Divadlo a.ha, ktoré tak-
mer 20 rokov pôsobilo 
na Školskej, sa presťahova-
lo na Malú scénu. Vzniká tak 
nové divadlo. Aké bude? 
- Divadlo  Malá  scéna  STU 

bude  vychádzať  z  tradícií Di-
vadla  a.ha,  teda  bude  insce-
novať kvalitné texty a kvalitné 
rozprávky. Budeme robiť aj vý-
stavy,  koncerty  a  najmä  dob-
ré divadlo. Chceli by sme, aby 
malo  svoju  presnú  tvár,  aby 
vychádzalo  jednak  z  Divad-
la a.ha a jednak zo SND, kto-
rého  činohra  tu  roky  hrávala 
dobré komorné hry.

Ostatné tri roky pôsobi-
li na Malej scéne študenti 
VŠMU a aj vaše divadlo sa 
profiluje vďaka najmladšej 
generácií divadelníkov ako 
„generačné divadlo“. Nad-
väzuje teda aj na túto tradí-
ciu?
- Základ  divadla  tvoria  mi-

nuloroční  absolventi  réžie 
a  herectva  a  aj  aktuálni  štu-
denti  VŠMU.  Je  to  skupina 

mladých, dravých a mimoriad-
ne talentovaných ľudí. Samoz-
rejme,  budú  tu  aj  skúsenejší 
herci. Všetko sa odvíja od pe-
ňazí. Boli by sme najšťastnej-
ší, keby sme si mohli vytvoriť 
vlastný súbor.

Najmladšia generácia 
spo lu s herečkou Annou 
Javorovou pripravuje pr-
vý titul – rozprávku Sneho-
vá kráľovná. Zároveň máte 
v repertoári aj iné rozpráv-
ky. Považujete za potrebnú 
výchovu mladého diváka?
- Chceme  si  vychovávať 

svojich  divákov.  Máme  v  re-
pertoári krásne rozprávky. My 
dospelí  by  sme  nemali  zabú-
dať,  že  sme  boli  tiež  kedysi 
deťmi.  Ja  rozprávky  milujem 
v akejkoľvek podobe. Najviac 
sa mi páči, že v nich dobro vž-
dy  zvíťazí.    Snehová  kráľov-
ná je o tom, že láska prelomí 
aj studené srdcia a všetko sa 
na dobré obráti. Som  rád,  že 
práve  ňou  začíname.  V  tejto 
dobe je veľmi potrebné, aby si 

ľudia uvedomovali, že láska je 
to najdôležitejšie.

Divadlo a.ha podporova-
lo aj bratislavské Staré Mes-
to. Budete aj naďalej spolu-
pracovať?
- Staré  Mesto  veľmi  pod-

porovalo  Divadlo  a.ha,  za  čo 
sme  mu  veľmi  vďační.  Verí-
me, že nám pomôže aj teraz, 
pri prevádzke nového divadla. 
Deti zo Starého Mesta aj z ce-
lej Bratislavy chodievali k nám 
na rozprávky a aj naďalej, v to 
dúfam,  budú  chodiť.  Vyrastie 
z nich nová generácia divadel-
ných divákov. Pomohol nám aj 
starosta  Andrej  Petrek.  Ako 
architekt nám pri rekonštrukcii 
divadla radil. Aj vďaka nemu je 
divadelná sála taká krásna. Je 
to človek, ktorý má rád divad-
lo. Závidím Starému Mestu ta-
kého starostu.

Divadlo bude mať svoj Di-
vadelný klub. Bude to nové 
príjemné miesto na stretá-
vanie?
- To  je  náš  cieľ. SND malo 

kedysi  Divadelný  klub,  v  kto-
rom sa stretávali ľudia z opery, 
baletu,  výtvarníci,  celá kultúr-
na a intelektuálna spoločnosť. 
Všetky  tieto  profesie  si  ma-
jú čo povedať. Je preto veľmi 
potrebné,  aby  takýto  priestor 
v Bratislave bol.

Staromestský spravodaj - vydáva mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1. Kontakt:  tel. (02)59246245, +421910920939, 
e-mail: hovorca@staremesto.sk. Tlač: Versus, a. s., Bratislava. Náklad: 25 000 výtlačkov. Distribuuje: MČ Bratislava-Staré Mesto na území Bratislavy-Starého 
Mesta. Registrované na MK SR pod. ev. č. 3945/09.

Náučno-poznávacie výlety 
do prírody pre verejnosť
2. 11.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Bridlicový lom v Marianke.
Exkurzia  do  Bratislavského  lesoparku  za-

me raná  na  spoznávania  výnimočných  geo-
logic kých  lokalít  v Malých Karpatoch. Nazrie-
me  do  bývalého  bridlicového  lomu  v Marian-
ke.  Ďalej  potom  na  Malý  Slavín,  po  modrej 
na Málinský vrch a späť do Marianky. Stretnu-
tie o 15.00 h na konečnej zastávke v Záhorskej 
Bystrici (autobus č. 37). Predpokladaná dĺžka 
vychádzky 2,5 hodiny.
9. 11.
Prírodné zákutia Bratislavy – Hrad 
Pajštún.
Týmto výletom začíname cyklus vychádzok 

za  kultúrnymi  pamätihodnosťami  v  prírode 
v o ko lí Bratislavy. Začíname v Borinke, odkiaľ 
vy stúpime na hrad Pajštún po červenej tu ris-
tic kej značke. Z hradu potom späť do Borinky 
a cez kopec do Záhorskej Bystrice. Stretnu tie 
o 13.30 h na Autobusovej stanici Mlynské ni-
vy,  autobus  odchádza  o  13.40  h,  nástupište 
č. 65. Predpokladaná dĺžka vychádzky 3 hodi-
ny.
16. 11.
Prírodné zákutia Bratislavy – rameno 
Zuzana.
Vychádzku  opäť  nasmerujeme  na  Du-

naj,  tentokrát  do  prírodnej  rezervácie,  bude-
me skumať ďalšiu  skupinu vodného vtáctva. 
Zameriame  sa  na  ich  potravu,  miesta  výs-
ky tu  ako  aj  vhodné  hniezdiská.  Stretnutie 
o 15.00 h v Ovsišti na konečnej zastávke spo-
jov č. 87, 84 a 99.

23. 11.
Prírodné zákutia Bratislavy – rieka 
Morava – vychádzka k rieke Morava 
a v jej lužných lesoch.
Začneme  na  Novoveskej  ulici  v  Devínskej 

Novej Vsi, odkiaľ prejdeme popri bývalej mýt-
nici  a  od  nej  doľava  smerom  k  Morave.  Vý-
let zameriame na spoznávanie lužných lesov. 
Stretnutie  o  14.00  h  na  zastávke Novoveská 
v Devínskej Novej Vsi (autobus 28, 21, 20, 22). 
Predpokladaná dĺžka vychádzky 2 hodiny.
7. 12.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Dúbravská hlavica.
Vychádzka nás zavedie do dúbravskej čas-

ti masívu Devínskej Kobyly, kde prídeme na je-
den z predvrcholov nad Dúbravkou. Budeme 
sa rozprávať o geologickom vývoji práve tejto 
časti, ktorá  je nemenej zaujímavá ako  jej zá-
padná sestra. Stretnutie o 13.30 h na zastávke 
Žatevná (MÚ Dúbravka – autobus č. 83). Pred-
pokladaná dĺžka vychádzky 2 hodiny.
14. 12.
Prírodné zákutia Bratislavy – 
Petržalské lužné lesy.
Výlet nás zavedie do  lužných  lesov za Pe-

tr žal skou  nemocnicou,  navštívime  chráne-
ný areál Chorvátske  rameno a  lužné  lesy pri 
Zemníku. Stretnutie o 13.30 h na zastávke An-
tol ská  (autobus  č.  59  a  99).  Predpokladaná 
dĺžka vychádzky 2,5 hodiny.
Sprievodca: Andy Popovič – EKOVÝLETY,
Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava
tel. +421904467942, www.ekovylety.sk
e-mail: popovic@changenet.sk

Nové športovisko 
privítalo škôlkarov
Pri príležitosti otvorenia novovybudovaného 
športového multifunkčného ihriska sa 
v areáli Základnej školy na Mudroňovej 83 
uskutočnila v piatok 1. októbra olympiáda detí 
zo staromestských materských škôl.
„Do  bojov  o  čo  najlepšie 

umiestnenie  sa  zapojili  de-
ti šiestich materských škôl – 
z  Javorinskej,  Malej,  Myjav-
skej,  Šulekovej,  Tabakovej 
a  Timravinej  ulice,“  povedal 
riaditeľ  ZŠ  na  Mudroňovej 
Richard Savčinský.  Práve 
on navrhol, aby sa namiesto 
prežitého  slávnostného  stri-
hania  pásky  uskutočnilo  to-
to  výnimočné  podujatie  bu-
dúcich  školákov.  Úvodným 
slávnostným  okamihom  bo-
lo vypustenie poštových ho-
lubov  a  teplovzdušných  ba-
lónov – celej Bratislave mali 
oznámiť,  že  „mudroňka“ má 
to, po čom túžila. A potom sa 
už  rozbehli  súťaže  –  štafe-
tové  behy,  atletický  dvojboj, 
z  kolektívnych  športov  pre-
hadzovaná  dievčat  a  futbal 
chlapcov.

Výsledky:
Štafetový beh: 1. MŠ Ta-

baková (25,72 b), 2. MŠ Ma-
lá  (26,59  b),  3.  MŠ  Šuleko-
va (26,87 b), 4. MŠ Javorin-
ská  (27  b),  5. MŠ Myjavská 
(27,19  b),  6.  MŠ  Timravina 
(27,34 b).

Dvojboj (chlapci a diev-
čatá): 1. MŠ Timravi-
na (116  b),  2.  MŠ  Šuleko-
va  (102  b),  3.  MŠ  Tabako-
vá  (82  b),  4.  MŠ  Myjavská 
(73  b),  5.  MŠ  Javorinská 
(63  b),  6.  MŠ  Malá  (10  b).

Kolektívne športy: diev-
čatá – 1. MŠ Šulekova, 
2. MŠ Tabaková,  3. MŠ  Ja-
vorinská, 4. MŠ Malá, 5. MŠ 
Timravina,  6. MŠ Myjavská; 
chlapci – 1. MŠ Timravina, 
2. MŠ Šulekova, 3. MŠ Taba-
ková, 4. MŠ Myjavská, 5. MŠ 
Javorinská, 6. MŠ Malá.

Celkové umiestnenie:
1. MŠ Šulekova  (8 b)
2. MŠ Tabaková  (9 b)
3. MŠ Timravina  (13 b)
4. MŠ Javorinská  (17 b)
5. MŠ Malá  (18 b)
6. MŠ Myjavská  (19 b)

Za  najúspešnejšiu  špor-
tovkyňu  v  atletických  discip-
línach  rozhodcovia  vyhlásili 
Mininku Noskovičovú z MŠ 
na Myjavskej ulici.
Výstavbu  a  modernizáciu 

športového  areálu  za  vyše 
317 500 € (takmer 9,6 mil. Sk) 
začala  mestská  časť  Brati-
slava-Staré Mesto začiatkom 
letných  prázdnin.  Zachova-
lo sa montované futbalové ih-
risko, ktoré sa dá vďaka ume-
lému  trávniku  využívať  po-
čas  celého  roka.  Vybudova-
né  bolo  pred  piatimi  rokmi 
ako  združená  investícia  via-
cerých  subjektov.  Ostatné 
doteraz  nevyužívané  plochy 
sa v priebehu troch mesiacov 
zmenili  na  ihriská s možnos-
ťou  hrať  na  nich  basketbal, 
hádzanú, volejbal a tenis. No-
vinkou je aj päť 50-metrových 
bežeckých dráh a doskočisko 
na skok do diaľky. Vysiaty  je 
trávnik a kríky, pribudlo nové 
oplotenie.
Bez  možnosti  športovať 

pod  holým  nebom  boli  do-
teraz  žiaci  Základnej  ško-
ly na Hlbokej  ceste 4. Aj pre 
nich v  lete dodávateľské sta-
vebné firmy vybudovali volej-
balové a hádzanárske ihrisko, 
a to priamo v školskom areáli. 
K dispozícii majú aj basketba-
lové  koše.  Výstavba  športo-
vísk na Hlbokej stála mestskú 
časť viac než 68 800 € (vyše 
2 mil. Sk).

Staré Mesto má nové divadlo
Malá scéna STU vznikla spojením Divadla a.ha a priesto-
ru na Dostojevského rade známeho ako Malá scéna SND. 
Slávnostné otvorenie je naplánované na 29. októbra. Prvou 
premiérou bude rozprávka Snehová kráľovná, ktorú divad-
lo uvedie 30. a 31. októbra. Podľa herca Jána Kronera, prin-
cipála divadla, je „vznik nového divadla nielen pre divadel-
níkov, ale najmä pre divákov veľkým sviatkom“. My sme sa 
ho pýtali ďalej.
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Staromestská kultúra v novembri 2010
Hviezdoslavovo 
námestie
Zimná promenáda počas 
Vianočných trhov
19. 11., 15.30 h
Bukasový masív
20. 11., 15.00 h
Detský folklórny súbor 
Kobylka
Petra Kepeňová
21. 11., 15.00 h
Stretnutie na promenáde 
s rodinou
Zábavné popoludnie pre deti 
s rodičmi s výtvarnými aktivitami.
Simona Hegerová – spev
26. 11., 17. 00 h
Aneta Mihályová, Juraj Havaj – 
spev, Dušan Šujan – klavír
27. 11., 15. 00 h
Detský folklórny súbor Dolina
Ľudová hudba Ekonóm
28. 11., 15.00 h
Peter Ťažký
a Chlapi z Dolnej Lehoty

Divadlá
Divadlo GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
e-mail: gunagu@gunagu.sk
tel.: +421(2)54433335
1. 11., 19.30 h
Viliam Klimáček
IN DA HOUSE (žúrka v Londýne)
2., 21. 11., 19.30 h
Viliam Klimáček
DÍLERI
3. 11., 19.30 h
Karol Vosátko
SEX, MOBIL, ROCK´n ROLL
4., 6., 7., 17., 18. 11., 19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
MODELKY II (krása neni šetko)
8., 11. 11., 19.30 h
Viliam Klimáček
SOM HOT DOG
(true story of my facebook)
9., 13., 20. 11., 19.30 h
Gian Maria Cervo
VOĽNÝ ČAS
(bez elegancie by nebolo chlapcov 
z eskortservisu)
14. 11., 19.30 h
CELKOM INÝ BEAT
Revue s Mariánom Jaslovským, 
Benem a ich hosťami.
15. 11., 19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA
(čierna komédia o bielom prášku)
27. 11., 19.30 h
ODTIAĽ – POTIAĽ
(divadelná talkshow Viktora Horjána)
30. 11., 18.00 h
Diskusia časopisu .týždeň

Divadlo
Malá scéna STU
(bývalé Divadlo a.ha)
Dostojevského rad 7
Tel.: +421(2)20420020
5., 20. 11., 19.00 h
Werner Schwab
PREZIDENTKY
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!

6. 11., 15.00 h
VY-POČÚVANIE
Hostia: prof. Vladimír Báleš – rektor 
STU, prof. Ondrej Šulaj – rektor 
VŠMU, Ján Kroner – principál divadla 
Malá scéna STU
7. 11., 15.00 h
Anton Korenči, Martin Kaprálik
JANKO A MARIENKA ALEBO 
ČOKOLÁDOVÁ CHALÚPKA
Rodinná rozprávka pre deti 
od 4 rokov.
8., 29. 11., 19.00 h
Ferdinand Bruckner
CHOROBA MLADOSTI
SEX ´n´DRUX ´n´ 
EXISTENTIALISM
12., 23. 11., 19.00 h
Ivan Bukovčan
SLUČKA PRE DVOCH ALEBO 
DOMÁCA ŠIBENICA
13., 27. 11., 19.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči
PIAF
14. 11., 15.00 h
Igor Adamec, Martin Vanek
KAKAO
Komické rozprávky.
15., 30. 11., 19.00 h
Per Olov Enquist
NOC LESBIČIEK
Nevhodné pre mládež do 18 rokov!
21. 11., 15.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči
MALÁ MORSKÁ VÍLA
Rozprávka pre deti od 4 rokov.
22. 11., 19.00 h – Divadlo Vertigo
Peter Scherhaufer
UMY SI RÚČKY...
24., 28. 11., 10.00 h
Juraj Bielik, Anton Korenči
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ
Rozprávka pre deti od 5 rokov.
26. 11., 19.00 h
Juraj Benčík
SKÚŠKA ORCHESTRA
Pantomimická divadelná hra v réžii 
Milana Sládka.

Divadlo Ívery
Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
www.divadloivery.sk
e-mail: info@divadloivery.sk
tel.: +421902121626
4. 11., 19.00 h
Oscar Wilde
CELKOM VÁŽNE
11. 11., 19.00 h
Oscar Wilde
SALOME
18. 11., 19.00 h
Harold Pinter
MILENEC
25. 11., 19.00 h
Ivan Vyskočil
CESTA DO ÚBIC

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

Pre deti
10. 11., 14.00 h
ALADINOVA ZÁZRAČNÁ 
LAMPA
18. 11., 14.00 h
ZLATÁ PRIADKA

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
mkc.skolska@mail.t-com.sk
Rezervácie na č. +421(2)52496822

Podujatia v spolupráci 
s OZ TICHO a spol.
Divadelný /a iný/ klub
8. 11., 19.00 h
Samuel Beckett
2 x BECKETT – derniéra
15. 11., 19.00 h
S. R. O.
SOJKA A JAŠTER 
U DOKTORA BAND
Bluesový dvojkoncert
Hrajú: Pavel Sojka, Peter Kuzma, 
Zoltán Vincze, Pavel Doležal
16. 11., 19.00 h
Klub dramatikov 2
Roman Olekšák
NA KONCI CHODBY – úryvok
Jana Juráňová
TAJOMSTVÁ TRÚDY H. – 
úryvok
Ľuba Lesná
PRÍPAD MEDIČKA – úryvok
Pre deti
7. 11., 15.00 h
SNEHULIENKA A TRPASLÍCI
14. 11., 15.00 h
FARBIČKOVÁ PRINCEZNÁ
Hrá: Divadlo Žihadlo
21. 11., 15.00 h
Ľubomír Feldek
O KOHÚTIKOVI A SLIEPOČKE
28. 11., 15.00 h
KOCÚR V ČIŽMÁCH
Hrá: Divadlo Bum Bác

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9
23. 11., 18.00 h
GALA MLADÝCH UMELCOV 
U ZICHYHO
Pavol Varga –  husle, Dominik Gál – 
klavír, Hummel Trio
27. 11., 9.00 h
14. ročník súťažnej prehliadky 
„Prešporský Paganini“
Pod záštitou starostu MČ Bratislava-
Staré Mesto Andreja Petreka. Súťaž 
podporili MK SR, Nadácia VÚB, 
Dowina.
28. 11., 15.00 h
Koncert víťazov
Pálffyho palác, Zámocká ul.

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
mkc.skolska@mail.t-com.sk

29. 11., 19.00 h
MARTIN CHROBÁK
SANYLAND
Folkrockový dvojkoncert
Hrajú: Martin Chrobák, Zuzka 
Mikulcová, Slávo Grék, Juraj Griglák, 
Roland Uštkovič
6. 11., 18.00 h
STMIEVANIE S POÉZIOU
Hudobno-vizuálne poetické pásmo, 
v ktorom Bibiana Ondrejková 
a Dušan Jamrich recitujú a Richard 
Gažo so skupinou PERIMA spieva 
básne Juraja Mravca.

Výstavy
Galéria Z
Zichyho palác, Ventúrska 9
pondelok – sobota 12.00 – 18.00 h
www.galeria-z.sk
viktor.hulik@galeria-z.sk

do 7. 11.
ART BRUT
Výstava zo zbierky Ligy za duševné 
zdravie.
11. 11. – 5. 12.
DANUTA BINDEROVÁ
A OLEG FINTORA
Vernisáž: 11. 11. o 18.00 h

Galéria F7
Františkánske námestie 7
utorok - sobota, 15.00 – 19.00 h

6. – 30. 11.
Ji Hyun Kwon  (Južná Kórea)
Víťazka prehliadky portfólií „Mesiac 
fotografie 2009“
Vernisáž 6. 11. o 15.00 h

Galéria Cypriána 
Majerníka
Zichyho palác, Ventúrska 9
utorok - sobota, 14.00 – 18.00 h
cyprian.majernik@gmail.com

12. 11. – 18. 12
Rodinná zbierka 1930 – 2010 
Autori: Imro Weiner - Kráľ, Andrej 
Barčík, Ivan Štěpán, Jozef Srna, 
Juraj Meliš, Stano Filko, Rudolf Fila, 
Vladimír Kordoš, Štefan Belohradský, 
Milan Adamčiak, Miloš Boďa, 
Svetozár Ilavský, Marián Meško, 
Anton Čierny, Juraj Kollár, Jozef 
Srna ml., Juraj Puchovský, Andrej 
Dúbravský a ďalší.
Vernisáž 12. 11. o 18.00 h

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
pondelok - piatok 9.00 – 20.00 h
mkc.skolska@mail.t-com.sk

do 2. 11.
„Po rokoch“
Výstava obrazov
Petra Daskalofa
6. – 11. 11.
Výstava fotografií
Karola Škrabala
a Richarda Gaža
15. – 25. 11.
Stopy vedú do Ticha
Výstava obrazov
Viery Hlavenkovej
a Pavla Sojku

Staromestská
knižnica
Pobočka Karadžičova 1

10. – 30. 11.
(v čase výpožičných hodín)
Zastretý farebný svet 
Výstava výtvarných prác 
nevidiacich a slabozrakých 
detí.

• víkendy a sviatky • pracovné dni


