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Z nich 575 buď nevoli-
lo starostu, alebo hlasova-

cí lístok upravili neprijateľ-
ným spôsobom. To isté sa 
vzťahuje na voľbu poslan-
cov – až 1 027 voličov nedalo 
svoj hlas žiadnemu kandidá-
tovi na poslanca alebo upra-
vili volebný lístok spôsobom, 
ktorý okrs ková volebná komi-
sia neakceptovala.

Nasledujúce štyri roky bu-
de stáť na če le mest skej 

čas ti Bra tis la va-Staré Mes-
to PhDr. Tatiana Rosová
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS), ktorej dali voliči 5 301 
hlasov.

Ďalšie poradie:
Ing. Martin Borguľa 

(Smer-SD, Most-Híd, SZS), 
4 579 hlasov; Ing. arch. An-
drej Petrek (nezávislý), 3 384 
hlasov; Ing. Štefan Šebesta 
(nezávislý), 794 hlasov; Miro-
slav Šuňal (SNJ), 99 hlasov.

(Pokračovanie na str. 3)

Len nedávno vyvolal rozruch storočný re liéf 
náhodne objavený na prvom medziposcho-
dí budovy Základnej školy na Jesenského 6. 
Pre svoj náboženský obsah bol desaťročia 
ukrytý pred zrakmi žiakov a návštevníkov. 

Pred pár dňami k nemu pribudli ďalšie histo-
rické artefakty nevyčísliteľnej hodnoty.

Škola bola postavená v roku 1870 a až 
do novembra 2010 mala pôvodné dreve-
né okná s bielym náterom. Na krémovo-bie-
lej pôvodnej fasáde sú prvky uhorského ro-
mánskeho slohu. Budova má tvar lichobež-
níka. Vnútri pôdorysu je átrium, ktoré ju roz-
deľuje na severné krídlo (Jesenského ulica)

(Pokračovanie na str. 4)

Už len pár dní ma delí 
od chvíle, keď odovzdám sta-
rostovanie v Starom Meste 
pani Tatiane Rosovej. Mest-
skú časť preberie v dobrom 
stave, bez dlhov a úverov. 
Za uplynulé 4 roky sa nám 
podarilo urobiť poriadok v evi-
dencii majetku a zaviesť jasné 
pravidlá do nakladania s ním. 
Zmluvy sme sús tre dili na jed-
no miesto. Tie, ktoré Staré 
Mesto podpísalo za mojej éry, 
sú zverejnené na webe mest-
skej časti. Sú tam aj video-
záznamy zo zasadaní miest-
neho zastupiteľstva. Máme 
stanovené pravidlá pre inves-
torov – väčšina územia je re-
gulovaná územnoplánova-
cou dokumentá ciou. Pravid-
lá správania sa občanov a fi-
riem sme stanovili ďalšími 
všeobecne záväznými naria-
deniami. Aj tie sú na webe. 
Staré Mesto sa stalo otvore-
nou samosprávou, v hodno-
tení Transparency Internati-
onal skončilo medzi 100 mes-
tami v SR ako šieste, hneď 
za Petržalkou. V nebýva-
lej miere sa podarilo zrekon-
štruovať materské a základné 
školy, jasle a sociálne zaria-
denia pre seniorov. Na priek 
tomu a na priek hospodár-
skej kríze mestská časť ukon-
čí rok 2010 s prebytkom vyše 
3 mil. € (cca 100 mil. Sk), čo 
spolu so schváleným rozpoč-
tom na rok 2011 umožní no-
vému vedeniu Starého Mesta 
úspešne naštartovať budúce 
volebné obdobie. Verím, že 
bude pokračovať v začatých 
projektoch: výstavbe senior-
centra na Dobšinského, pre-
sťahovaní trhoviska zo Žilin-
skej na pozemky medzi Slo-
venským rozhlasom a Šte-
fanovičovou, budovaní par-
kovacieho systému vrátane 
ukončenia súdu s BPS Park.

Snažil som sa byť dobrým 
starostom, voliči však chceli 
zmenu. Prajem im a aj nové-
mu vedeniu, aby to bola zme-
na k lepšiemu. Všetkým že-
lám krásne Vianoce a šťastný 
rok 2011.

Staromestské vianočné trhy sa končia 23. decembra. Po nich sa začne Hviezdoslavovo ná-
mestie pripravovať na oslavy Silvestra a uvítanie Nové roka.

Ďalší objav v škole
na Jesenského

Volilo vyše 38 % Staromešťanov,
starostkou je Tatiana Rosová

Sobáši sa
aj v Klariskách

V roku 2010 sa v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 
zosobášilo 620 párov. Je to 
o 30 menej než predvlani, ale 
o 180 viac než v roku 2008.

Až 374 snúbeneckých 
dvojíc sa rozhodlo vstúpiť 
do manželstva v kostoloch. 
Ostatní povedali spoločné 
„áno“ predovšetkým v Ob-
radnej sieni Zichyho paláca 
na Ventúrskej. K vyhľadáva-
ným miestam, kde sa uzatvá-
rajú sobáše, patria Zrkadlo-
vá sieň v Primaciálnom palá-
ci, mestské galerijné priestory 
Mirbachovho paláca na Fran-
tiškánskom námestí a Pálfy-
ho paláca na Panenskej.

(Pokračovanie na str. 2)

Štefanovi Bučkovi odo-
vzdala osvedčenie o zvole-
ní za poslanca Zora Bútoro-
vá, podpredsedníčka miest-
nej volebnej komisie (vpra-
vo) a novozvolená starostka 
Tatiana Rosová.

Z 38 444 oprávnených voličov mestskej časti 
Bratis lava-Staré Mesto prišlo 27. 11. využiť volebné 
právo 14 732 (38,31 %).

Uvítanie 
novorodencov 
u Zichyho

V Starom Meste nie je 
ani jedna pôrodnica. Ma-
lí Staromešťania sa preto ro-
dia v Petržalke, na novomest-
ských Kramároch či v Ru-
žinove. Napriek tomu záu-
jem o obrad uvítania detičiek 
do života vzrástol. Kým vla-
ni naň do Zichyho paláca pri-
niesli otcovia a mamy ani nie 
20 novorodencov, v tomto ro-
ku slávnostný akt absolvovalo 
až 80 rodičov s deťmi.

Záujemcovia o zorganizo-
vanie tohto nevšedného in-
dividuálneho a výlučne ro-
dinného stretnutia s novým 
prírastkom do rodiny sa mu-
sia obrátiť na staromestskú 
matriku. Aspoň jeden z rodi-
čov by mal byť Staromešťan. 
Vyplnenú prihlášku, ktorú si 
môžu stiahnuť z internetovej 
stránky www.staremesto.sk,

(Pokračovanie na str. 2)
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Viac ako 70 stavebníkov sa 
v uplynulých štyroch rokoch 
(2007-2010) na území Sta-
rého Mesta pustilo do budo-
vania nových objektov alebo 
stavebných úprav v už exis-
tujúcich budovách bez prá-
voplatného povolenia ale-
bo v rozpore s ním. Staro-
mestský stavebný úrad im za 
čierne stavby vyrubil poku-
ty v úhrnnej výške 96 900 € 
(cca 3 mil. Sk).

V zmysle stavebného zá-
kona však musí úrad investo-
ra vyzvať, aby uviedol záleži-
tosť do právneho stavu. Mu-
sí mu umožniť požiadať o do-

datočnú legalizáciu vykona-
ných stavebných prác. Ak 
nie je vybudovaný objekt ale-
bo stavebné úpravy v rozpo-
re s verejným záujmom (napr. 
je v súlade s platnou územno-
plánovacou dokumentáciou, 
spĺňa hygienické podmienky 
– napr. neznehodnocuje kva-
litu bývania suseda, pamiat-
kari a magistrát vydali súhlas-
né stanovisko, ak si to povaha 
stavby vyžaduje...), stavebný 
úrad je povinný vydať doda-
točné stavebné povolenie. 
Samozrejme, súčasne finan-
čne potrestá čiernych staveb-
níkov za porušenie zákona. 
Niektorí z nich sa snažia „vy-
viniť“ – zdôvodňujú, prečo po-
stupovali tak, ako postupova-
li, prípadne sa odvolajú. Po-
tom o pokute rozhodne odvo-
lací orgán, ktorým je krajský 
stavebný úrad. Zo sumy vy-
rubenej miestnym stavebným 
úradom priestupcovia zaplati-
li iba 61 330 € (1,85 mil. Sk).

Stavebný úrad v tomto ob-
dobí nariadil odstránenie 28 
stavieb realizovaných bez po-
volenia. Iba traja jeho rozhod-
nutie akceptovali a stavbu 
uviedli do pôvodného stavu. 
V jednom prípade pristúpila 
mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto sama k jej odstrá-
neniu. Vynaložené náklady 
si bude vymáhať od čierneho 
stavebníka.

Zaviazala sa do konca roka 
2010 rozšíriť kapacitu pred-
školských zariadení na úze-
mí Starého Mesta o 33 miest. 
V týchto dňoch už otvára dve 
triedy pre deti od 2,5 do 3 ro-
kov v Materskej škole na Šu-
lekovej ulici.

Prvá vznikla z rekonštruo-
va ného školníckeho bytu 
a práčovne na prvom podla-
ží budovy, druhá nadstavbou 
tretieho podlažia na mies-
te bývalej terasy. „Na obi-
dvoch podlažiach vznikli her-
ňa, spálňa, umyváreň a šat-
ňa. Veľmi sa tešíme aj za ro-
dičov, ktorí na otvorenie tried 
čakali ako na spasenie. Už te-
raz máme jednu triedu plnú, 
druhú určite čoskoro doplní-
me,“ povedala riaditeľka ma-
terskej školy Svetlana Rada-
kovičová.

Rekonštrukcia kotolne 
škôlky na Šulekovej, kto-
rú dodávateľská firma uro-
bila počas letných prázdnin, 
stála mestskú časť Bratisla-
va-Staré Mesto 35 370 € (vy-
še 1 mil. Sk). Za prestavbu 
školníckeho bytu, práčovne 
a nadstavbu objektu zaplatila 
samospráva 236 024 € (vyše 
7,1 mil. Sk).

Zmeny vedúce k skvalit-
neniu poskytovaných služieb 
v tomto predškolskom zaria-

dení sa začali už pred dvo-
mi rokmi. Opravená bola stre-
cha, všetky staré okná na-
hradili nové plastové, vyme-
nila sa časť elektroinštalácie, 
zrekonštruovali sa umyvárne 
a celá kuchyňa.

* V akých zariadeniach poskytu-
je mestská časť služby seniorom?

 - Zabezpečuje ich predovšetkým 
prostredníctvom svojej rozpočtovej 
organizácie Seniorcentrum zriade-
nej v roku 2008. Tá priamo poskytuje 
sociálne služby seniorom ambulant-
nou, terénnou a pobytovou formou. 
Za týmto účelom má mestská časť tie-
to zariadenia sociálnych služieb:

Denný stacionár na Záhrebskej 9 
s kapacitou 15 miest, kde sa poskytu-
je sociálna pomoc podľa odkázanosti, 
sociálne poradenstvo, sociálna reha-
bilitácia, stravovanie, pracovná tera-
pia a záujmová činnosť na určitý čas 
počas dňa – tzv. denná škôlka pre se-
niorov.

Zariadenia opatrovateľskej služ-
by (ZOS), a to na Maróthyho 4, Paulí-
nyho 6 a Vajanského nábreží 17/D. Je 
v nich 43 miest a poskytujú sociálnu 
pomoc podľa odkázanosti, sociálne 
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, 
ošetrovateľskú starostlivosť, ubyto-
vanie, stravovanie, upratovanie, pra-
nie, žehlenie a údržbu bielizne a šat-
stva na určitý čas, spravidla na tri me-
siace. V ZOS sa zabezpečuje aj od-
ľahčovacia služba maximálne 30 dní 
v kalendárnom roku, čo je podporná 

sociálna služba poskytovaná fyzic-
kej osobe opatrujúcej osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím, aby si mohla 
dopriať nevyhnutný odpočinok a udr-
žala si potrebnú fyzickú a duševnú 
kondíciu.

Domov dôchodcov na Podjavo-
rinskej 6 s kapacitou 70 miest posky-
tuje sociálne služby celoročne, a to 
podľa odkázanosti, sociálne poraden-
stvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrova-
teľskú starostlivosť, ubytovanie, stra-
vovanie, upratovanie, pranie, žehle-
nie a údržbu bielizne a šatstva, osob-
né vybavenie a tiež záujmovú činnosť.

* Starí ľudia však do takýchto so-
ciálnych zariadení odchádzajú, až 
keď už naozaj nie je iné riešenie.

- Je to skutočne tak. Preto sa sna-
žíme pomáhať im čo najdlhšie zotr-
vať v prostredí, kde strávili veľkú časť 
svojho života, teda doma. Poskytuje-
me im tam opatrovateľskú službu, čo 
je u nás najžiadanejšia sociálna služ-
ba. V súčasnosti ju využíva vyše 180 
Staromešťanov a jej výkon zabezpe-
čuje 62 profesionálnych opatrovate-
liek.

Ďalšou žiadanou a z pohľadu mest-
skej časti veľmi potrebnou sociálnou 
službou je poskytovanie stravovania. 

Vyše 60 seniorom nosíme obed pria-
mo domov a viac než 70 ďalších sa 
stravuje v šiestich zmluvných jedál-
ňach na území Starého Mesta. Mest-
ská časť im prispieva na každý obed 
1,50 € alebo 0,75 € – závisí to od výš-
ky príjmu dotyčnej osoby

* Hovorí sa, že človek nie je sý-
ty iba jedlom. K životu potrebuje aj 
nejakého koníčka, zaujímavo trá-
viť voľný čas. Má samospráva aj to 
na zreteli?

- Samozrejme, seniorom na to 
slúžia štyri kluby dôchodcov – 
na Karadžičovej 1, Radlinského 51, 
Záhrebskej 9 a na Gaštanovej 19. 
Majú 220 členov, okrem nich sa 
však v kluboch schádzajú aj iné zá-
ujmové a profesijné združenia, na-
pr. na Karadžičovej trávi čas aj Klub 
maďarských seniorov Starého Mes-
ta, základná organizácia Slovenské-
ho zväzu diabetikov, základná or-
ganizácia Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých, Združenie na po-
moc ľuďom s mentálnym postihnutím 
– ECHO a Združenie sclerosis multi-
plex – Nádej; v klube na Radlinské-
ho ul. sa schádza Klub seniorov učite-
ľov z celej Bratislavy a Okresná orga-
nizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska Bratislava I; na Gaštanovej sme 
prichýlili aj členov Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých a základnej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska. Všetky využívajú naše pries-

tory bezplatne. S potešením môžem 
Staromešťanom z oblasti Červeného 
kríža oznámiť, že sa pripravuje zria-
denie ďalšieho klubu, a to na Javorin-
skej ul. O priestory sa budú deliť s Ro-
dinným centrom Opice.

* Čomu sa v kluboch seniori ve-
nujú?

- Musím povedať, že sú veľmi ak-
tívni, o čom svedčí ich rôznorodá čin-
nosť. Organizujú prednášky o zdraví, 
kultúre, histórii, vzdelávacie, navšte-
vujú divadelné predstavenia, výstavy, 
kultúrne akcie pripravované mestskou 
časťou, napr. júnový festival vodníkov, 
Kultúrne leto, ďalej termálne kúpalis-
ká neďaleko Bratislavy, ale aj v Ma-
ďarsku. Chodia na výlety do príro-
dy v okolí Bratislavy a aj do Rakúska. 
Venujú sa telocviku pre seniorov, ruč-
ným prácam, záujmovým a spoločen-
ským hrám, organizujú stretnutia jubi-
lantov a pri príležitosti rôznych výro-
čí a sviatkov, radi čítajú, spievajú, tan-
cujú a chodia na koncerty vážnej hud-
by. Aj preto pre nich mestská časť už 
tri roky organizuje v spolupráci s Aso-
ciáciou náročného diváka 9-10-krát 
do roka koncerty, ako aj hudobno-zá-
bavné popoludnia spojené s tancom. 
Každý rok pre seniorov pripravujeme 
výmenný zájazd do Prahy, a to na zá-
klade dohody medzi mestskými čas-
ťami Praha 1 a Bratislava-Staré Mes-
to. Všetky aktivity sú financované 
z rozpočtu mestskej časti.

(Dokončenie zo str. 1)
pošlú poštou na miestny úrad 
alebo e-mailom na matrika@
staremesto.sk. Následne ich 
budú kontaktovať a dohod-
nú podrobnosti pracovníčky 
matriky.

Malým Staromešťanom bu-
de slávnostnú chvíľu pripomí-
nať dar samosprávy – zlatý 
prívesok so staromestským 
znakom.

Sobáši sa
aj v Klariskách

Uvítanie...

Na Javorinskej bude nový klub dôchodcov
Staromestská samospráva venuje mimoriadnu pozornosť 
najstarším obyvateľom mestskej časti. Hovoríme o nej 
s vedúcou sociálneho oddelenia miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Ing. Mgr. Jarmilou Pagáčovou.

Elektronická aukcia: 
Lacnejšie telefonovanie
Nad očakávanie dopadla elektronická aukcia, 
výsledkom ktorej bolo nájsť čo najvýhodnejšieho 
mobilného operátora pre potreby Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Prihlásili sa do nej dve spo-
ločnosti – Orange Slovensko 
a Slovak Telekom (T-Mobi-
le). Mali stanoviť cenu za me-
sačný paušál pre celkovo 74 
mobilných telefónov používa-
ných pracovníkmi miestneho 
úradu.

V úvode aukcie za služby
- volanie v rámci siete operá-

tora cca 13 000 minút,
- volanie do siete iných ope-

rátorov cca 6 000 minút,
- posielanie 1 480 SMS 

v rám ci siete operátora,
- posielanie 1 480 SMS mimo 

siete operátora,
požadovala spoločnosť 

Orange Slovensko 2 165,80 € 
(65 247 Sk), zatiaľ čo spoloč-

nosť Slovak Telekom chcela 
4 286,80 € (129 144 Sk).

Po 39 minútach vzájomné-
ho súperenia bol víťaz jasný – 
stala sa ním spoločnosť Slo-
vak Telekom s výslednou po-
nukou 1 134,80 € (34 188 Sk). 
Zaujímavosťou je, že rozhod-
lo jediné euro, keďže druhý 
účastník súťaže v závere auk-
cie zastal na sume 1 135,80 € 
(34 217 Sk).

Doteraz mestská časť Bra-
tislava-Staré Mesto plati-
la mesačne za služby ope-
rátora takmer 4 000 € (cca 
120 000 Sk). Vďaka vysúťa-
ženej cene v elektronickej 
aukcii tak dosiahne úsporu 
takmer 75 % nákladov.

Pribudli dve škôlkarske triedy
na Šulekovej
Staromestská samospráva splnila svoj sľub z apríla 
tohto roku, ktorý dala rodičom uchádzajúcim sa 
o miesto v materskej škole pre svoje deti.

Pokuty za čierne stavby 
dosiahli takmer 100 000 €

(Dokončenie zo str. 1)
Staromestskí sobášia-

ci poslanci a matrikárky sa 
v priebehu roka občas vy-
brali za budúcimi manžel-
skými partnermi do reštau-
rácie Parlamentka v areáli 
Bratislavského hradu, v lete 
do priestorov Čitárne Červe-
ný rak na Michalskej ulici, ďa-
lej do hotelov Albrecht, Devín, 
Carlton, Matyšák, Bôrik, reš-
taurácií Pohoda v Horskom 
parku a Rotunda na Slaví-
ne. Po prvýkrát sa uskutoč-
nil sobáš v odsvätenom kos-
tole Klarisky, ktorý je kultúr-
nou pamiatkou.
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(Dokončenie zo str. 1)
V 17-člennom zastupiteľ-

stve budú 10 poslanci zvolení 
za koalíciu SDKÚ-DS, SaS, 
KDH, OKS, 3 poslanci za ko-
alíciu Smer-SD, Most-Híd, 
SZS, dvaja poslanci z Nezá-
vislého fóra, jeden nezávis-
lý poslanec a jeden posla-
nec za koalíciu Zmena zdola, 

DÚS, DS.
Sú to:

1. Miroslava Babčanová, 
Mgr., (Smer-SD, Most-Híd, 
SZS), 452 hlasov
2. Pavol Baxa, Ing., 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS), 563
3. Martin Borguľa, Ing., 
(Smer-SD, Most-Híd, SZS), 
783
4. Štefan Bučko, Doc., Mgr. 
art., (SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS), 934
5. Marek Čambal, MUDr., 
PhD., (Smer-SD, Most-Híd, 
SZS), 369
6. Marta Černá, RNDr., 
(Nezávislé fórum), 610
7. Miloš Domorák, 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS), 753
8. Slavomír Frešo, 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS), 649
9. Ivan Haverlík, Doc., 
RNDr., CSc., (SDKÚ-DS, 
SaS, KDH, OKS), 477
10. Štefan Holčík, PhDr., 
(Nezávislé fórum), 518

11. Ján Krta, Ing., 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS), 836
12. Mário Ležovič, RNDr., 
PhD., MPH, (SDKÚ-DS, 
SaS, KDH, OKS), 650
13. Halka Ležovičová, 
MUDr., (SDKÚ-DS, SaS, 
KDH, OKS), 567
14. Barbora Oráčová, Mgr., 
PaedDr., PhD., (SDKÚ-DS, 
SaS, KDH, OKS), 673
15. Peter Osuský, MUDr., 
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, 
OKS), 630
16. Soňa Párnická, (Zmena 
zdo la, DÚS, DS), 740
17. Kamil Procházka, Ing., 
(ne závislý), 656

Opätovne boli zvolení ôsmi 
poslanci: M. Babčanová, M. 
Borguľa, M. Čambal, Š. Hol-
čík, H. Ležovičová, P. Osus-
ký, S. Párnická, K. Procház-
ka. Po prestávke sa do za-
stupiteľstva vracajú poslan-
ci P.  Baxa a M. Černá. Skú-
senosti z komunálnej politiky 
má bývalý člen mestského 
zastupiteľstva I. Haverlík.

Starosta 4. Viktor MURÁNSKY 480

Tatiana ROSOVÁ, PhDr. 5 301 3. Oskár ELSCHEK, Ing. 467

Martin BORGUĽA, Ing. 4 579 1. Oľga ADAMCOVÁ, JUDr. 446

Andrej PETREK, Ing. arch. 3 384 5. Katarína ORTHOVÁ, Bc. 124

Štefan ŠEBESTA, Ing. 794 Obvod 5

Miroslav ŠUŇAL 99 1. Štefan BUČKO, Doc., Mgr. art. 934

Poslanci 9. Barbora ORÁČOVÁ, Mgr., PaedDr., PhD. 637

Obvod 1 11. Martin ŠEBO 448

5. Štefan HOLČÍK, PhDr. 518 7. Peter CHRENKA, Mgr. 352

3. Marek ČAMBAL, MUDr., PhD. 369 3. Soňa DOČOLOMANSKÁ, Mgr., Ing. 340

4. Richard FEKETE, Mgr. 366 4. Ján DRINOVSKÝ 260

2. Ivan BÚTORA, Bc. 344 10. Peter SCHMIDT, Ing. 180

11. Marián PUKAČ, Ing. 317 2. Alexander DMITRENKO, Ing. 151

1. Oliver ANDRÁSY, PhDr. 265 5. Alexander HIDVÉGHY 93

10. Marián PROCHÁZKA, Ing. 262 8. Jiří LEBIŠ 47

6. Barbara JEŽOVÁ, Mgr. 257 6. Juraj HÚSKA 36

12. Adrian RAJTER, Mgr. 247 Obvod 6

8. Bohdana MACHAJOVÁ, Mgr. 145 5. Slavomír FREŠO 649

9. Vladimír PIŠTEK, Ing. 122 2. Marta ČERNÁ, RNDr. 610

13. Martin SOMORA, MUDr. 48 3. Ondrej DOSTÁL, Mgr. 578

7. Oľga KÖHLEROVÁ, PhDr. 27 6. Peter SMREK, RNDr. 348

Obvod 2 7. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ 348

6. Peter OSUSKÝ, MUDr. 630 4. Oľga FÁBRYOVÁ 84

3. Ivan HAVERLÍK, Doc., RNDr., CSc. 477 1. Slavomír BLAŽEK, Ing. 78

8. Kristián STRAKA, Ing. 347 Obvod 7

5. Ivan KRIŠTOF, Ing. 309 5. Ján KRTA, Ing. 836

10. Marta ŠTEFFEKOVÁ, JUDr. 283 2. Miloš DOMORÁK 753

9. Eva ŠESTÁKOVÁ, RNDr. 140 11. Soňa PÁRNICKÁ 740

4. Ernest KLOTTON 130 3. Lívia HRAŠKOVÁ, Mgr. 705

1. Jozef DOBIAŠ, Ing. 79 10. Rudolf ORAVEC, Mgr. 686

2. Pavel GUNDEL 79 4. Samuel JANEC, MUDr. 649

7. Ján SMIK, PaedDr. 35 12. Juraj ŠTOFKO, MUDr., PhD. 635

Obvod 3 6. Ján MACKOVIČ, Ing. arch. 534

4. Halka LEŽOVIČOVÁ, MUDr. 567 1. Martin BOKROŠ 336

1. Miroslava BABČANOVÁ, Mgr. 452 7. Juliana MARGOČOVÁ, Ing. 139

6. Karol REBRO, Ing. arch. 417 8. Božena MARIENKOVÁ, Mgr. 135

9. Matej VAGAČ, Ing. 363 13. Miroslav ŠUŇAL 75

8. Radoslav ŠTEVČÍK, Mgr. 286 9. Miloš NEŠPOR, Mgr. 60

7. Peter ŠROBÁR, JUDr. 195 Obvod 8

3. Gabriel KOLLÁR, Ing. 164 1. Martin BORGUĽA, Ing. 783

5. Vladimír PALKO, Mgr. 146 6. Mário LEŽOVIČ, RNDr., PhD., MPH 650

2. Emil BARTKO, Mgr., PhD. 134 4. Štefan JAŠKA, Mgr., PhDr. 616

Obvod 4 7. Albín ŠTOFILA, Ing., PhD. 375

6. Kamil PROCHÁZKA, Ing. 656 2. Marcel DZURILLA 350

2. Pavol BAXA, Ing. 563 3. Natália HALÁSOVÁ, Ing. 179

7. Jana ŠPANKOVÁ, Ing. 531 5. Dušan KOZOVSKÝ, Ing., PhD. 133

Volilo vyše 38 % Staromešťanov,
starostkou je Tatiana Rosová

Podrobné výsledky volieb podľa volebných obvodov
(poradie na kandidátke, meno, počet hlasov,       zvolení kandidáti)

Novozvolený poslanec Ivan Haverlík (vľavo) a opätovne zvo-
lení poslanci Kamil Procházka, Peter Osuský a Miroslava 
Babčanová (vpravo).

Nové zastupiteľstvo
sa zíde 20. decembra
Tatiana Rosová prevzala z rúk podpredsedníčky 
Miestnej volebnej komisie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Zory Bútorovej 1. decembra 
osvedčenie o zvolení za staromestskú starostku.

Mandát bude vykonávať 
štyri roky, rovnako aj novo-
zvolení členovia miestneho 
zastupiteľstva Štefan Holčík, 
Marek Čambal, Peter Osus-
ký, Ivan Haverlík, Halka Le-
žovičová, Miroslava Babča-
nová, Kamil Procházka, Šte-
fan Bučko, Barbora Oráčová, 
Slavomír Frešo, Marta Čer-
ná, Ján Krta, Miloš Domorák 
a Soňa Párnická. Aj oni pre-
vzali osvedčenie o zvolení 
za poslancov. Dodatočne si 
ho mali vyzdvihnúť neprítom-
ní poslanci Martin Borguľa, 
Mário Ležovič a Pavol Baxa.

Ustanovujúce rokova-
nie miestneho zastupiteľstva 
zvolal starosta mestskej čas-
ti Andrej Petrek na ponde-
lok 20. decembra. Začne sa 
o 9. h v Staromestskej sie-
ni na Vajanského nábreží 3, 
a to zložením sľubu novozvo-
lenej starostky. Jeho vykona-
ním sa končí volebné obdo-
bie A. Petreka. Ten odovzdá 

svojej nástupkyni starostov-
ské insígnie. Následne pove-
die rokovanie zastupiteľstva 
už T. Rosová. Do jej rúk po-
tom zložia sľub poslanca zvo-
lení 17 členovia miestneho 
zastupiteľstva.

Na rokovaní budú zvo-
lení zástupcovia starostky, 
miestna rada, komisie – po-
radné orgány zastupiteľstva 
– a ich predsedovia. Poslan-
ci schvália mesačný plat sta-
rostke a miestnemu kontroló-
ro vi Ing. Oliverovi Paradei-
serovi, ktorý sa ujme funk-
cie 1. 1. 2011. Určia tiež 
poslancov, ktorí budú opráv-
není vykonávať sobášne ob-
rady a slávnostné uvítanie 
detí do života.

Občania budú môcť 
opäť priebeh celého roko-
vania sledovať v priamom 
prenose na interneto-
vej stránke mestskej čas-
ti Bratislava-Staré Mesto 
www.staremesto.sk.

Benjamínkom je M. Ležovič
Najstarším členom novo-

zvoleného zastupiteľstva je 
Kamil Procházka (75). Na-
opak, benjamínkom sa stal 
Mário Ležovič (29). V dô-
chodkovom veku sú piati po-
slanci, viacerí však stále pra-
cujú. Vekový priemer staro-
mestských zastupiteľov je 
bezmála 50 rokov.

Poslanci Marta Čer-
ná, Martin Borguľa a Peter 
Osuský boli zvolení súčasne 
za mestských poslancov. Stal 
sa ním aj Sven Šovčík, ktorý 
by sa mal 20. decembra ujať 
funkcie prednostu Miestneho 
úradu Bratislava-Staré Mesto 
po odchádzajúcom Oliverovi 
Paradeiserovi.
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Ako prezrádza kronika, jej 
predchodkyňou bola jednot-
riedna Štátna opatrovňa, kto-
rá od mája 1947 sídlila v bu-
dove Základnej školy na Go-
razdovej 20. Po 11 rokoch sa 
presťahovala do Osobitnej 
školy pre nahluchlých na Hro-
boňovej ulici. Napokon zakot-

vila 2. novembra 1960 v ob-
jekte, ktorý bol na Gorazdo-
vej vybudovaný špeciálne 
pre škôlkarov. Je v ňom do-
dnes.

„Spolu s deťmi sme pri prí-
ležitosti osláv uvili kyticu bás-
ní, piesní, tancov a drama-
tizácií. Strhujúcimi rytma-
mi a tancom flamenco spes-
tril tento vzácny deň i súbor 
španielskych tancov Anda-

lucia pod vedením Viery Ma-
sarykovej. K atmosfére plnej 
spomienok, úsmevov a lásky 
prispelo aj hudobné vystúpe-
nie manželov Svetlany a An-
tona Zimanovcov,“ stručne 
opísala nevšedné chvíle ria-
diteľka MŠ PhDr. Eva Lukná-
rová.

V priebehu 50 rokov sa 
v triedach vystriedalo 71 uči-
teliek, ktoré vychovali a vzde-
lali okolo 3 000 detí. Prvou 
riaditeľkou bola Emília Ko-
lejáková, v škôlke prežila 11 
rokov. Po nej funkciu na šty-
ri roky prevzala Vlasta Ondri-
šová. Alžbeta Kozičová (rod. 
Švrčková) na stoličke riadi-
teľky strávila 18 rokov a na-
sledujúcich 12 Mária Hančí-

ková (rod. Šmátralová). V ro-
ku 2004 ju vystriedala súčas-
ná riaditeľka Eva Luknárová 
(rod. Krejčiová), v roli učiteľky 
tu však pôsobila už od roku 
1982. Rovnako ako jej pred-
chodkyne teda mala bohaté 
skúsenosti s výchovou detí 
i fungovaním predškolského 
zariadenia. Škôlka je naozaj 
jej druhým domovom.

Na Gorazdovej sa nemô-
žu sťažovať na nudu. Priam 
to tam hýri aktivitami. Boha-
tá je krúžková činnosť, deti 
sa učia angličtinu a nemčinu, 
venujú sa výtvarným prácam. 
Každoročne absolvujú kurzy 
plávania, lyžovania a korču-
ľovania, navštevujú ich diva-
delníci a koncertujúci hudob-
níci. O prírode sa veľa dozve-
dia pri prechádzkach v Hor-
skom parku a okolí materskej 
školy. V kuchyni sa pre ne 
pripravuje racionálna stra-
va, ktorú majú rodičia mož-
nosť ohodnotiť v rámci ochut-
návok. K tradičným aktivitám 
patria vianočné besiedky, fa-
šiangový karneval, športová 
olympiáda, slávnostná roz-
lúčka s deťmi odchádzajúcimi 
do prvých tried základných 
škôl a pod.

V spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mes-
to a Združením rodičov MŠ sa 
podarilo zrekonštruovať stre-
chu, vymeniť okná, vymaľo-
vať priestory a zariadiť ich 
novým nábytkom. Pribudli di-
daktické pomôcky a hračky. 
Doslova ukážkové je detské 
ihrisko v ohradenom zelenom 
areáli materskej školy.

(Dokončenie zo str. 1)
a južné (Palackého ulica). 
Od začiatku slúžila ako ško-
la.

Do zoznamu kultúrnych 
pamiatok UNESCO bola za-
písaná v roku 1978.

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto z pozície zria-
ďovateľa začala pred pár 
týždňami dodávateľským 
spôsobom vymieňať sta-
ré drevené okná za eurook-
ná s neporovnateľne lepšími 
teplelnoizolačnými a hluko-

tesnými vlastnos-
ťami.

Pri týchto prá-
cach robotníci ob-
javili prekvapujúco 
kvalitné tehly, kto-
ré, ako sa zakrát-
ko ukázalo, po-
chádzajú zo sú-
kromnej Röss-
lerovej tehelne 
z roku 1872. Tie, 
ktoré boli vyrobe-
né v mestskej te-
helni, majú erb 
mesta. Z takých-

to tehál je postavená celá škola.
Ďalším nálezom sú rakúsko-uhorské 

medené mince, tzv. meďáky, z čias ci-
sára Jozefa II. Je na nich vyrazený znak 
svätoštefanskej koruny a rakúsky orol.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bu-
dovu udržiava v dobrom stave, aby sa za-
chovala kultúrna eklektická pamiatka a škola 
mohla slúžiť aj ďalším generáciám.

Možno pre ne má pripravené aj tretie prek-
vapenie, na ktoré odborníci narazia pri budú-
cich opravách.

PaedDr. Viera Zavřelová,
riaditeľka školy

Na mikulášskych a vianočných večierkoch sa stretli členo-
via všetkých staromestských klubov dôchodcov. Do kultúr-
neho centra na Gaštanovej ulici im prišiel 10. decembra za-
spievať Dušan Grúň. Staromestské seniorky pri jeho pesnič-
kách v duchu omladli a spolu s ním si mnohé aj zanôtili. Me-
dzi prítomných zavítal herec Štefan Bučko, novozvolený po-
slanec miestneho zastupiteľstva, ktorému staromestskí voliči 
dali v komunálnych voľbách 27. novembra najviac – až 934 
hlasov. S oslavujúcimi sa prišli rozlúčiť končiaci predstavite-
lia samosprávy – poslankyňa Soňa Dočolomanská a staros-
ta Andrej Petrek. Pozdravila ich aj Jarmila Pagáčová, vedúca 
oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu.

Ďalší objav v škole na Jesenského

Polstoročné jubileum
materskej školy na Gorazdovej
Materská škola na Gorazdovej 6 si pripomenula 
polstoročnicu svojho pôsobenia na súčasnej 
adrese.

Okná vymenia
do Silvestra
Do konca roka budú osadené nové a repasované 
okná v troch pamiatkovo chránených objektoch, 
ktoré v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
slúžia ako materská a základné školy. Samospráva 
za ne zaplatí vyše 254 500 € bez DPH (takmer 
7,7 mil. Sk).

Vedenie Starého Mesta 
plánovalo urobiť maximum 
prác súvisiacich s výmenou 
okien v budovách základ-
ných a materských škôl po-
čas letných prázdnin. Ne-
podarilo sa jej to iba v pa-
miatkovo chránených objek-
toch – základných školách 
na Hlbokej ceste a Jesen-
ského ulici a Materskej škole 
na Kuzmányho ulici.

Pamiatkari
napokon ustúpili

Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava totiž trval 
na oprave pôvodných okien, 
resp. ich výmene za repliky 
pôvodných. Mestská časť 
postupne vyhlásila tri verej-
né súťaže. Dve bola nútená 
zrušiť, keďže o ne nikto ne-
prejavil záujem. Po ďalších 
rokovaniach napokon pa-
miatkari súhlasili s osade-
ním eurookien v budovách 
základných škôl.

Spoločnosť Drevo Prog-
res z Ilavy, ktorá sa stala ví-
ťazom verejnej súťaže, už 
vymenila okná v ZŠ na Je-
senského na dvoch fasá-
dach, dorába tretiu. Na zá-
ver osadí okná do teloc-
vične. Práce si vyžiada-
jú náklady 102 000 € (vyše 
3 mil. Sk).

S rovnakým dodávate-
ľom podpísala mestská časť 

zmluvu aj na výmenu okien 
v ZŠ na Hlbokej ceste. A to 
napriek tomu, že v súťa-
ži uspeli okrem spomínanej 
ilavskej firmy ďalšie dve.

Nezáujem
o verejné súťaže

Pre značnú náročnosť 
prác – okná treba vymeniť 
až na ôsmich fasádach ob-
jektu – sa totiž Staré Mes-
to rozhodlo zákazku rozdeliť 
medzi viacerých záujemcov. 
Dve nemenované firmy však 
napokon cúvli. Drevo Prog-
res skončí s prácami na Hl-
bokej tak, aby boli vnútorné 
priestory schopné užívania. 
Po Novom roku ju čakajú už 
len drobné dorábky. Za prá-
ce staromestská samosprá-
va zaplatí vyše 104 000 € 
(vyše 3,1 mil. Sk).

Historické budovy
sú tvrdý oriešok

Do repasácie okien s his-
torickými prvkami napo-
dobňujúcimi ich pôvod-
ný profil v Materskej ško-
le na Kuzmányho ulici sa 
pustila spoločnosť Malcom. 
Okná namontuje a nafarbí 
do Silvestra, dokončovacie 
práce však dovtedy spraviť 
nestihne. Mestská časť Sta-
ré Mesto jej uhradí 48 500 € 
(cca 1,5 mil. Sk).



12/december 2010 - január 2011 staromestský spravodaj  5

Bez vyznačených boxov 
a ďalších úprav ostanú pre-
to až do jarných mesiacov ro-
ku 2011 ulice Flöglova, Fraňa 
Kráľa, Puškinova, Tolstého, 
Vratňanská a Hlboká cesta. 
Na ne sa teda zatiaľ nevzťa-
huje nový parkovací režim, 
ktorý od 30. júla 2010 zača-
la postupne zavádzať staro-
mestská samospráva na úze-
mí celej mestskej časti.

Po dokončení prác vznik-
ne v 3. parkovacej oblasti do-
vedna 853 boxov. Z nich 629 
(74 %) bude k dispozícii rezi-
dentom – obyvateľom s trva-
lým bydliskom na území Sta-
rého Mesta, ktorí sú držiteľmi 
rezidentskej parkovacej karty 
vydanej na obdobie jedného 
roka za 10 € mestskou čas-
ťou Bratislava-Staré Mesto. 
Pre osoby s preukazom ZŤP 
(zdravotne ťažko postihnu-
tý) je vyznačených 38 miest, 
z toho 27 na konkrétne evi-
denčné číslo motorového vo-
zidla. Pre sociálne, školské 
a kultúrne zariadenia, amba-
sády a pod. sídliace v oblas-
ti, je vyhradených 53 miest. 
Návštevníkom je k dispozícii 
133 parkovacích boxov.

Tretiu parkovaciu oblasť 
ohraničujú ulice Štefániko-
va – Hlboká – Fraňa Kráľa – 
Palisády – Zámocká – Staro-
mestská. Sú do nej zahrnu-
té ulice III. a IV. triedy v sprá-
ve mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto: Flöglova, 
F. Kráľa, Galandova, God-
rova, Gunduličova, Hlbo-
ká cesta, Konventná, Kozia, 

Križkova, Kuzmányho, Ler-
montovova (po F. Kráľa), Lý-
cejná, M. Bela, Moyzeso-
va, Na brezinách, Panenská, 
Podjavorinskej, Porubské-
ho, Puškinova, Sládkovičo-
va, Somolického, Svorado-
va, Škarniclova, Štetinova, 
Vratňanská a Zochova.

Vo všetkých troch parko-
vacích oblastiach je na ko-
munikáciách III. a IV. triedy 
naprojektovaných bezmá-
la 2 500 parkovacích miest, 
z nich je 1 790 (t. j. 73,15 %) 
vyčlenených pre Staromeš-
ťanov – držiteľov rezident-
skej parkovacej karty vyda-
nej mestskou časťou. Mo-
nitoring týchto parkovacích 
miest v prvých dvoch ob-
lastiach preukázal, že časť 
z nich je v čase od 8. do 16. h 
neobsadená. Komisia dopra-
vy miestneho zastupiteľstva 
preto navrhla, aby na nich 
v tomto čase mohli stáť vo-
zidlá návštevníkov, ktorí by 
však mestskej časti uhrádzali 
parkovné. Tento krok je mož-
né urobiť až po zmene záko-
na o premávke na cestných 
komunikáciách. V súčasnos-
ti obce, mestá a mestské 
časti nie sú oprávnené inka-
sovať poplatok za krátkodo-
bé státie na verejných komu-
nikáciách.

Štáb zimnej služby mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto vyhlásil 26. novembra o 8. h 
zimnú pohotovosť na celom území mestskej 
časti. Vychádzal pritom z aktuálnej informá-
cie meteorológov, podľa ktorej malo vo večer-
ných hodinách snežiť. Predpoveď sa potvrdila. 
Husté sneženie zasiahlo Bratislavu v nasledu-
júcich víkendových dňoch.

Povinnosťou staromestskej samosprávy je 
zmierniť dopad zimného po-
časia na zjazdnosť vozoviek 
a schodnosť verejných prie-
stranstiev. Mestská časť má 
v správe 63,5 km komunikácií 

III. a IV. triedy, schody a chodníky pri svojich 
nehnuteľnostiach. Zimnú údržbu zabezpeču-
je prostredníctvom dodávateľskej organizácie 
VEPOS Bratislava, s. r. o.

Podrobné informácie o zimnej službe, kto-
rá bude fungovať do 15. marca 2011, sú na in-
ternetovej stránke mestskej časti www.stare-
mesto.sk v sekcii Poriadok a čistota (Plán zim-
nej služby 2010).

Dispečing zimnej služby:

+421(2)52495698, +421903617176

Zástupcovia BPS Park
na súd opäť neprišli
Už tretíkrát sa zástupcovia parkovacej spoločnosti 
BPS Park, a. s., vyhli súdnemu pojednávaniu, 
na ktorom sa malo hovoriť o neplatnosti 
zmluvy uzatvorenej medzi touto spoločnosťou 
a mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ešte 
za starostovania Petra Čiernika.

Sudkyňa Okresného sú-
du Bratislava 1 stanovila 
prvý termín pojednávania 
na 23. jún 2010. Parkova-
cia spoločnosť naň neprišla 
s tým, že je chorý jej právny 
zástupca.

Ospravedlnila sa aj 
na druhý termín – 1. októb-
ra 2010 – s odôvodnením, že 
sú chorí členovia predsta-
venstva spoločnosti. Pojed-
návanie preto sudkyňa odro-
čila na 24. novembra 2010.

Pre opätovné ospravedl-
nenie zo strany spoločnos-
ti BPS Park ho však muse-
la zrušiť.

Parkovacia spoločnosť 
doručila súdu návrh na pre-
rušenie súdneho konania. 
Mestská časť zatiaľ nepoz-
ná dôvody na tento krok, po-
važuje ho však za ob štruk-
ciu zo strany spoločnosti 
BPS Park.

Tá s najväčšou pravde-
podobnosťou čakala na vý-
sledok komunálnych vo-
lieb 27. novembra s náde-
jou, že pokiaľ sa zmení ve-
denie mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto, bude sa 

usilovať o dohodu s ním. Po-
tvrdzuje to aj výrok konateľa 
tejto spoločnosti Petra Polo-
mu pre júnové vydanie den-
níka Sme: „Veríme, že sa 
naďalej dá rokovať s mest-
skou časťou, nakoniec, sto-
jíme pred komunálnymi voľ-
bami, sadneme si za spoloč-
ný stôl a nájdu sa také pra-
vidlá, ktoré budú vyhovovať 
obom stranám.“

Ako je známe, mestská 
časť začala v tomto roku vy-
značovať parkovacie oblasti, 
v ktorých prioritne rieši po-
treby motorizovaných Staro-
mešťanov. Ten istý cieľ chce 
dosiahnuť aj na uliciach III. 
a IV. triedy v centre mes-
ta, kde inkasuje za parko-
vanie BPS Park na základe 
20-ročnej nájomnej zmluvy 
podpísanej s predchádzajú-
cim vedením Starého Mesta. 
Starosta Andrej Petrek sa 
už 15. decembra 2009 ob-
rátil na súd, aby túto zmlu-
vu vyhlásil za neplatnú. Me-
siace predtým sa snažil ro-
kovať so spoločnosť BPS 
Park, k ničomu to však ne-
viedlo.

Zastavili práce na vyznačovaní
tretej parkovacej oblasti

Zimná pohotovosť vyhlásená 26. novembra

Pre nepriaznivé počasie dodávateľská firma Sates, 
a. s., Považská Bystrica zastavila práce spojené 
s osádzaním zvislého a vodorovného dopravného 
značenia v 3. parkovacej oblasti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.

Kalné vody kompetencií
Kdesi som si prečítal, že 

staromestskí poslanci prija-
li uznesenie, podľa ktorého 
neslobodno v pešej zóne po-
užívať soľ. Preto ma prekva-
pilo, keď som minulý týždeň 
videl, ako v historickom jadre 
na niektorých uliciach a ná-
mestiach používali na sneh 
„sypké lopaty“. Na uliciach 
sú doslova tony chemického 
posypu, až za čerstva vrždí 
pod nohami namiesto sne-
hu. Neskôr som sa dozvedel, 
že spomínané uznesenie sa 
vzťahuje iba na tie verejné 
priestranstvá, o ktoré sa sta-

rá Staré Mesto, nie magis-
trát. Zdá sa mi dosť čudné, 
keď sú – obrazne poveda-
né – dva kohúty na jednom 
smetisku. Bežný smrteľník 
potom nevie, koho má chvá-
liť, ak je s údržbou spokojný, 
a naopak, na koho nadávať, 
ak sú ulice zanedbané. Ne-
viem, ako je to v iných eu-
rópskych metropolách, som 
si však istý, že ulice by mal 
mať v opatere buď magistrát, 
alebo mestské časti. Nepre-
hľadnosť totiž plodí neporia-
dok. Takto by bolo každému 
všetko jasné. (jk)
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti (MČ) Bratislava–Staré Mesto č. 10/2010 zo 14. 9. 2010
o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom

MČ Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších pred-
pisov, § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov a čl. 32 ods. 5 písm. b) Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodat-
kov č. 1 až 3, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
upravuje poskytovanie peňažnej a vecnej pomoci (ďalej iba „po-
moc“) obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej 
len „obyvateľ“) v čase hmotnej núdze, náhlej núdze a pri zabez-
pečovaní spoločného stravovania dôchodcov v určených zaria-
deniach verejného stravovania z rozpočtu mestskej časti Bratis-
lava-Staré Mesto.

§ 2
Výklad pojmov

(1) Obyvateľ pre účely tohto nariadenia je fyzická osoba 
s trvalým pobytom na území mestskej časti.

(2) Hmotná núdza pre účely tohto nariadenia je stav, keď prí-
jem obyvateľa a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posu-
dzujú, nedosahuje životné minimum1 a obyvateľ a fyzické oso-
by, ktoré sa s obyvateľom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu 
zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

(3) Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je náhly stav ne-
dostatku, spôsobený mimoriadnymi udalosťami, najmä
a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoloč-

ne posudzovaných fyzických osôb, ktorý spôsobil podstatný 
pokles príjmu,

b) náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dô-
sledku zvýšenia nákladov na zabezpečenie základných život-
ných potrieb, bývanie a zabezpečenie potrebnej starostlivos-
ti o člena rodiny,

c) nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, najmä na-
rodenie alebo úmrtie člena rodiny.

§ 3
Oprávnené osoby

Pomoc možno poskytnúť
a) obyvateľovi v hmotnej núdzi (§ 2 ods. 2), ktorému sa vypláca 
1 Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

dávka a príspevky podľa osobitného predpisu2,
b) obyvateľovi v náhlej núdzi (§ 2 ods. 3), ktorý nespĺňa pod-

mienky podľa písmena a), a ktorého príjem a príjem fyzických 
osôb, ktoré sa s ním v náhlej núdzi spoločne posudzujú, ne-
presahuje 1,5-násobok sumy životného minima1,

c) obyvateľovi, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky z dô-
chodkového poistenia a žiada príspevok na spoločné stravo-
vanie dôchodcov v určených zariadeniach verejného stravo-
vania, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním 
spoločne posudzujú, nepresahuje dvojnásobok sumy životné-
ho minima1 (ďalej len „oprávnená osoba“).

§ 4
Druhy pomoci

(1) Pomoc možno poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo kom-
binovanej forme ako
a) jednorazovú dávku v hmotnej núdzi2 oprávnenej osobe podľa 

§ 3 písm. a) tohto nariadenia,
b) príspevok v čase náhlej núdze oprávnenej osobe podľa § 3 

písm. b) tohto nariadenia,
c) príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov v určených za-

riadeniach verejného stravovania oprávnenej osobe podľa § 3 
písm. c) tohto nariadenia.
(2) Pomoc má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá 

oprávnená osoba právny nárok.
§ 5

Účel poskytnutia pomoci
Pomoc možno poskytnúť oprávnenej osobe (§ 3) najmä na

a) zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze (§ 2 ods. 3),
b) úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, zá-

kladné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb 
pre nezaopatrené dieťa,

c) úhradu mimoriadnych liečebných nákladov,
d) spoločné stravovanie dôchodcov v určených zariadeniach ve-

rejného stravovania.
§ 6

Výška pomoci
(1) Oprávnenej osobe (§ 3) možno poskytnúť pomoc (§ 4) cel-

kovo za kalendárny rok do výšky 1,5-násobku sumy životného 
minima1.

(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne 
2 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

príslušnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto možno oprávnenej osobe (§ 3) poskytnúť 
pomoc (§ 4) celkovo za kalendárny rok najviac do výšky trojná-
sobku sumy životného minima1.

(3) Oprávnenej osobe podľa § 3 písm. c) tohto nariadenia 
možno poskytnúť pomoc nasledovne:
1. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov 

s mesačným príjmom do 1,5-násobku životného minima prís-
pevok v sume 1,50 € na jeden obed;

2. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov 
s mesačným príjmom vo výške nad 1,5-násobok do dvojná-
sobku životného minima príspevok v sume 0,75 € na jeden 
obed.

§ 7
Konanie o poskytnutí pomoci

(1) Konanie o poskytnutí pomoci sa začína na základe písom-
nej žiadosti oprávnenej osoby (§ 3) o poskytnutie pomoci.

(2) Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiados-
ti o poskytnutie pomoci všetky doklady, preukazujúce opráv-
nenosť a opodstatnenosť poskytnutia pomoci, najmä potvrde-
nie o príjmoch oprávnenej osoby a potvrdenie o príjmoch fyzic-
kých osôb, ktoré sa s oprávnenou osobou spoločne posudzujú.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa môže začať 
konanie o poskytnutí pomoci aj bez predchádzajúcej písomnej 
žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie pomoci.

(4) Na konanie o poskytnutí pomoci sa primerane použijú 
všeobecné predpisy o správnom konaní3.

§ 8
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto č. 5/2008 z 24. júna 2008 o poskytovaní pe-
ňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stra-
vovania dôchodcov.

§ 9
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.

Andrej Petrek v.r.

3 Zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mes-
to sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej ra-
dy č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bra-
tislave v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobec-
ne záväznom nariadení:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) 
ustanovuje záväzné pravidlá umiestňovania reklamných, infor-
mačných a propagačných zariadení na území mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto.

§ 2
Základné pojmy

Pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) reklamným zariadením: akékoľvek technické zariadenie, 

konštrukcia, objekt, maľba alebo akýkoľvek nosič bez ohľa-
du na jeho technologické vyhotovenie, obsahujúce textové, 
obrazové alebo iné graficky stvárnené informácie sprostred-
kúvajúce priamu alebo nepriamu ponuku produktu1 s cieľom 
u platniť ho na trhu,

b) propagačným zariadením: akékoľvek technické zariade-
nie, konštrukcia objekt, maľba alebo nosič bez ohľadu na je-
ho technologické vyhotovenie, obsahujúce textové, obrazové 
alebo iné graficky stvárnené informácie upozorňujúce na ko-
nanie kultúrnych, športových, spoločenských podujatí alebo 
zhromaždení podľa osobitného predpisu2,

c) informačným zariadením: akékoľvek technické zariadenie, 
konštrukcia objekt, maľba alebo nosič, bez ohľadu na je-
ho technologické vyhotovenie, obsahujúce textové, obrazo-
vé alebo iné graficky stvárnené informácie o dostupnosti ale-
bo vzdialenosti určitej lokality, objektu, inštitúcie alebo in-
formáciu o obchodnom mene, sídle právnickej osoby, inštitú-
cie, názve a mieste podnikania fyzickej osoby alebo názve in-
štitúcie alebo prevádzkarne,

d) umiestňovaním: akýkoľvek technický, technologický alebo 
iný postup, pri ktorom je reklamné zariadenie, propagačné za-
riadenie alebo informačné zariadenie pevne spájané s pozem-
kom alebo stavbou alebo voľne postavené na pozemku alebo 
stavbe (miestnej komunikácii, chodníku ) bez potreby akým-
koľvek spôsobom upraviť miesto umiestnenia,

e) plochou zariadenia: plocha reklamného, propagačného a in-
formačného zariadenia bez prvkov konštrukcie,

f) zeleňou: vysadené alebo udržiavané rastliny, trávniky, záho-
ny kvetín, kríky, stromy a miesta určené na ich vysedanie,

g) inštitúciou: galéria, divadlo, múzeum, pošta, orgán verejnej 
správy,

h) kultúrnou inštitúciou: galéria, divadlo, múzeum,
i) územím mestskej časti: územie učené hranicami katastrálneho

1 § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2 zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení ne-
skorších prepisov

územia3 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
j) pamiatkovou zónou: Pamiatková zóna Bratislava Centrálna 

Mestská Oblasť vyhlásená vyhláškou Okresného úradu Brati-
slava č. 1/92 zo dňa 18. augusta 1992 o pamiatkovej zóne Bra-
tislava – centrálna mestská oblasť, Bratislava-Dúbravka, Bra-
tislava-Lamač,

k) pamiatkovou rezerváciou: Pamiatková rezervácia Bratislava 
vyhlásená nariadením vlády SR o pamiatkových rezerváciách 
Bardejov, Bratislava, Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Ka-
pitula a Spišská Sobota v Zbierke zákonov č. 596/2001, čiast-
ka 231, uverejnená 30. decembra 2001.

§ 3
Pravidlá umiestňovania reklamných, propagačných
a informačných zariadení na území mestskej časti

(1) Na území mestskej časti je zakázané umiestniť reklamné, 
propagačné alebo informačné zariadenie:
a) v zeleni alebo na zeleni,
b) na šikmej streche stavby,
c) na mieste, na ktorom bráni vo výhľade na architektonickú do-

minantu územia,
d) rozmerov plochy zariadenia širšej ako 5,1 metra a vyššej ako 

2,4 metra, a to na pozemku, miestnej komunikácii alebo chod-
níku.
(2) Na území mestskej časti je zakázané umiestniť reklam-

né zariadenie:
a) na miestnej komunikácii a chodníku, ak sa v okruhu 50 m 

od miesta umiestnenia nachádza na miestnej komunikácii ale-
bo chodníku iné reklamné zariadenie,

b) na stĺpoch lámp verejného osvetlenia, stožiaroch elektrického 
vedenia a stĺpoch trolejového vedenia prostriedkov hromad-
nej dopravy.

§ 4
Pravidlá umiestňovania reklamných, propagačných

a informačných zariadení na území pamiatkovej zóny
(1) Na území pamiatkovej zóny je zakázané umiestniť re-

klamné, propagačné alebo informačné zariadenie:
a) rozmerov plochy zariadenia širšej ako 3 m a vyššej ako 2,3 m, 

a to na pozemku, miestnej komunikácii alebo chodníku,
b) na fasáde stavby tak, že prekrýva okná a tvaroslovné architek-

tonické prvky fasády stavby,
c) na bočných stenách stavby, s výnimkou bočných stien stavieb 

orientovaných do voľného priestoru, ktorý vznikol v dôsledku 
asanácie stavby stojacej medzi týmito stavbami,

d) na rovnej streche stavby, s výnimkou samostatne stojacich 
písmen, ktorých rozmery nepresiahnu výšku 2 m,

e) na oplotení bez ohľadu na jeho stavebno-technické vyhotove-
nie, s výnimkou oplotení staveniska,
f) ktoré by svojou veľkosťou, farebným a tvarovým vyhoto-

vením rušilo celkovú architektonickú kompozíciu stavby.
(2) Na území pamiatkovej zóny je povolené umiestniť propa-

3 § 3 ods. 8 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností 
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katas-
trálny zákon) v znení neskorších predpisov

gačné zariadenie len na čelnej fasáde stavieb kultúrnej inštitú-
cie na okraji stavby po celej výške čelnej fasády, vyhotovené for-
mou samostatne, kolmo do fasády ukotveného plagátu nepresa-
hujúceho šírku 1,5 m.

§ 5
Pravidlá umiestňovania reklamných, propagačných

a informačných zariadení na území pamiatkovej rezervácie
(1) Na území pamiatkovej rezervácie je zakázané umiestňo-

vať reklamné zariadenia.
(2) Na území pamiatkovej rezervácie je povolené umiestniť 

propagačné zariadenie len:
a) na okraji čelnej fasády stavby kultúrnej inštitúcie, po jej ce-

lej výške; vyhotovené formou samostatne ukotveného plagátu 
nepresahujúceho šírku 1 m,

b) vyhotovené formou voľne stojacich obojstranných obdĺžni-
kov v tvare písmena „A“ o rozmeroch nepresahujúcich šír-
ku 60 cm a výšku 120 cm, ktoré obsahujú textové informá-
cie o prevádzkarni4, ktorá nemá vchod situovaný do ulice; 
umiestnenie takéhoto propagačného zariadenia nesmie brá-
niť cestnej premávke, pohybu chodcov a osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.
(3) Na území pamiatkovej rezervácie je povolené umiestniť 

informačné zariadenie len na čelnej fasáde stavby maximálne 
do výšky parapetu okien druhého nadzemného podlažia (1. pos-
chodia), a to len formou nápisu, vývesného štítku alebo tabuľky. 
Nad parapetom okien druhého nadzemného podlažia (1. poscho-
dia) je povolené umiestniť len názov inštitúcie formou nápisu 
tvoreného samostatnými písmenami. Informačné zariadenie ne-
smie svojou veľkosťou, farebným a tvarovým vyhotovením ru-
šiť celkovú architektonickú kompozíciu stavby.

§ 6
Prechodné ustanovenia

(1) Vlastníci reklamných, informačných a propagačných za-
riadení, ktoré sú umiestnené v rozpore s týmto nariadením, sú 
povinní zosúladiť ich umiestnenie s týmto nariadením najneskôr 
do 31. decembra 2010. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sú 
vlastníci reklamných, informačných a propagačných zariadení 
povinní reklamné, informačné a propagačné zariadení na vlast-
né náklady odstrániť.

(2) Povinnosť uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na tých 
vlastníkov reklamných informačných a propagačných zariadení 
pevne spojených so stavbou alebo pozemkom, ktoré boli povo-
lené podľa osobitného predpisu5. Takéto reklamné, informačné 
a propagačné zariadenia ostanú umiestnené do skončenia plat-
nosti povolenia uvedeného v prvej vete tohto ustanovenia.

§ 7
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2010.
Andrej Petrek v. r.

4 § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov

5 § 71 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti (MČ) Bratislava-Staré Mesto č. 11/2010 zo 14. 9. 2010
o umiestňovaní reklamných, propagačných a informačných zariadení na území MČ Bratislava-Staré Mesto
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získalo 34 jednotlivcov.
V tomto roku k nim pribud-

li spisovateľ a dramaturg Emil 
Benčík, učiteľka ZŠ Dr. Mi-
lana Hodžu na Škarniclo-
vej ul. v Bratislave Mgr. Hy-
acinta Karlíková, Igor Sobota 
z firmy NASSO, s. r. o., a uči-
teľka SPŠE na Zochovej Pa-
edDr. Anna Varadinová.

Prvý z ocenených daro-
val knižnici DVD a CD s roz-
hlasovými hrami a literárny-
mi reláciami, ktoré knižnica 
použije pri rôznych akciách. 
Vďaka pani učiteľke Karlíko-

vej žiaci, ktorých učí, oboha-
cujú život knižničnej pobočky 
na Panenskej ulici. Len málo-
ktorí stredoškoláci majú vrúc-
ny vzťah ku knižnici – výnim-
kou sú študenti elektrotech-
nickej priemyslovky, čo je zá-
sluha A. Varadinovej. Staro-
mestská knižnica má ambíciu 
rozšíriť svoje priestory. Sú-
časná terasa sa aj zásluhou 
I. Sobotu zmení na ukážkové 
oddelenie pre deti a mládež. 
„Veľmi si vážim našich pod-
porovateľov, aj vďaka nim ve-
rím, že prežijeme aj ťažké ča-

sy,“ povedala riaditeľka kniž-
nice PhDr. Judita Kopáčiko-
vá. K diplomom, ktoré oce-
neným odovzdala, priložila 
aj kľúčenky. „Aby k nám na-
ši priatelia bez problémov tra-
fili,“ vysvetlila. Dúfa, že pria-
telia knižnici zachovajú svoju 
priazeň a rady ocenených sa 
o rok opäť rozšíria.

Staromestský spravodaj - vydáva mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1. Kontakt: tel. +421(2)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.

Rad Bobríka – knihovníka
Staromestská knižnica udelila 2. decembra 
po siedmy raz svoje výročné ocenenie – Rad 
Bobríka – knihovníka. Za nezištnú pomoc 
a podporu aktivít knižnice ho v uplynulých rokoch 

Rodinné centrum Prešpor-
kovo otvorilo Prešporkov-
skú knižnicu. Pokrstilo ju po-
hladenie detskou rúčkou. 
Na slávnostnú udalosť prišli 
okrem mamičiek s deťmi dar-
covia, zástupcovia vydavateľ-
stva a kníhkupectva.

S návrhom na jej zriade-
nie prišla Petra Slašťano-
vá. Z rozhovorov vyplynu-

lo, že hoci je v Bratislave via-
cero knižníc, nie vždy doká-
žu uspokojiť potreby matiek. 
Niekde nie je možné dostať 
sa s kočíkom, chýba detský 

kútik, prebaľovací pult, či kú-
tik pre dojčiace matky. Naj-
mä tieto dôvody nás podnietili 
k budovaniu vlastnej knižnice. 
Rozhodli sme sa, že na za-
čiatok sa zameriame na do-
kumentáciu zo štyroch ob-
lastí. Mamičky sa zaujímajú 
o výchovu a vzdelávanie svo-
jich potomkov. Tí, čo radi maj-
strujú, radi siahnu po návo-
doch zameraných na tvorbu 
s deťmi. Niektoré si so záuj-
mom s deťmi zašportujú, ale 
telesná výchova prospeje aj 

tým, čo majú bolestivú chrb-
ticu. No a, samozrejme, ne-
mohli sme zabudnúť na na-
šich najmenších návštevní-
kov, pre ktorých sme pripra-
vili detskú literatúru. Napriek 
pesimistickým záverom vý-
skumov venujúcich sa číta-
niu a využívania knižničných 
služieb si myslíme, že ponú-
kame zaujímavé knihy. Dúfa-
me, že raz z našich ratolestí 
vyrastú pravidelní návštevní-
ci knižníc.

V budúcnosti plánujeme 
rozširovať ponuku kníh – od-
borných pre rodičov aj det-
ských. Zoznam kníh s krátky-
mi anotáciami máme v úmys-
le zverejniť aj na našej webo-
vej stránke. Rady by sme or-
ganizovali spoločné čítania 

detských knižiek. Potešia nás 
dobré nápady návštevníkov 
centra. Môžu ich poslať mai-
lom na adresu presporkovo@
gmail.com.

Ďakujeme našim sponzo-
rom – vydavateľstvu Svojt-
ka & Co. A kníhkupectvu Pú-
čik, ale aj darcom 2 % z dane 
z príjmu. Bez nich by sme ne-
mohli uskutočniť naše záme-
ry. Za knižný dar ďakujeme aj 
novozvolenej starostke Tatia-
ne. Rosovej.

(mg)

Prešporkovo má knižnicu

Zmena 
výpožičného času

Staromestská knižnica 
upozorňuje svojich čitate-
ľov a návštevníkov na zme-
nu výpožičného času počas 
vianočných sviatkov. Všet-
ky pobočky knižnice bu-
dú 23. decembra otvorené 
od 10. do 15.30 h. Na Silves-
tra 31. decembra bude knižni-
ca zatvorená.

Policajti
budú učiť 
žiakov
Cieľom projektu 
Správaj sa normálne 
je predchádzať 
kriminalite detí 
a mládeže. Jeho 
dvanásty ročník sa 
uskutoční v šiestich 
zá kladných školách 
na ú zemí mestskej 
čas ti Bratislava-
Staré Mesto.

Policajti Okresného 
riaditeľstva Policajného 
zboru Bratislava 1 budú 
navštevovať štyri školy, 
do zvyšných dvoch budú 
chodiť mestskí policajti.

Projekt je určený 
pre žiakov 5. ročníkov 
základných škôl. Policajti 
v rámci neho v škole učia 
deti, ako sa bezpečne 
správať v rôznych, čas-
to až v rizikových situá-
ciách, s ktorými sa môžu 
v živote bežne stretnúť. 
Je rozdelený do desia-
tich častí. Deti získavajú 
zábavnou formou infor-
mácie o činnosti polície 
a z oblasti dopravy.

Nemenej zaujímavé sú 
témy týkajúce sa manipu-
lácie so zábavnou pyro-
technikou, krádeží, van-
dalizmu, alkoholizmu, 
drogových závislostí či 
zničujúceho hráčstva.

Policajti sa na hodi-
nách s deťmi venujú i veľ-
mi aktuál nej téme – nási-
liu, diskriminácii a rasiz-
mu.

Na konci školského ro-
ka získajú žiaci osvedče-
nie o absolvovaní projek-
tu. (sb)

Slovenské národné múzeum – 
prednáškové pásma
spojené s premietaním
9. 1.
Život v divočine
Mohutná Amazonka

Povodie rieky Amazon je 
obrovské. Z jeho ústia ply-
nie neuveriteľná pätina sve-
tových zásob sladkej vody 
na Zemi a 1 600 km proti prú-
du je rieka stále široká 12 km. 
V tomto diele sa zoznámi-
me so životom adaptovaným 
na tento vodný svet.
30. 1.
Úžasná planéta
Bizarné stvorenia

Aké tajomstvá ukrýva-
jú najpodivnejšie stvorenia 
na svete? A ktoré to vlastne 
sú? Čo takto chvíľu pozoro-
vať obrneného pásavca, dú-
hového chameleóna či vtáko-
pyska? Existujú druhy, ktoré 
porušujú pravidlá, o ktorých 
sa učíme od detstva. Alebo 
je vari súboj dvoch rýb v blate 
bežná vec?
20. 2.
Život v divočine
Laplatská nížina

Laplatská nížina je tvore-
ná rozľahlými pláňami, plný-
mi neobvyklej krásy a neob-

vyklých živočíchov, akými sú 
mravenčiare, pásavce, kapy-
bary alebo jaguáre či anakon-
dy. Spoznajte tento obvivu-
hodný svet a jeho obyvateľov.
6. 3.
Úžasná planéta
Zvierací inžinieri

Medzi zvieratami nájde-
me pravých majstrov v archi-
tektúre a dizajne. Zvieratá si 
budujú domy, priehrady, tu-
nely a výškové stavby. Pou-
žívajú všetky dostupné suro-
viny, a keď potrebný materiál 
nie je na dosah, vyrobia si ho 
samy. Pri zháňaní potravy sa 
z nich stávajú kapacity v rie-
šení hlavolamov, a kde nesta-
čí schopnosť jedinca, pripra-
via premyslenú tímovú stra-
tégiu.

Premietania sú vždy 
o 15.00 v Objavovni, 3. po-
schodie, Prírodovedné mú-
zeum, Vajanského nábre-
žie 2.
Lektor: Andy Popovič 
+421904467942
www.ekovylety.sk

Zlodeji na Vianočných trhoch
Tohtoročné Vianočné trhy si bude spájať s ne-
príjemným zážitkom istý Staromešťan. Vybral 
sa do centra mesta, aby sa potešil sviatočnou 
atmosférou.

Cestou domov sa chcel 
zastaviť v lekárni pri Redu-
te. Predtým však ešte zišiel 
do blízkych verejných WC. 
„Postavil sa tu ku mne mla-
dý Róm. Odstúpil som od ne-
ho a prešiel k inej mušli, on 
ma však nasledoval. Keďže 
v takých podmienkach ne-
viem vykonať potrebu, vyšiel 
som von. Róm mi bol stále 
v pätách. Pridal som do kro-
ku smerom domov. Pri vcho-
de však vložil nohu do dverí, 
takže som nemohol zamknúť. 
Začal ma biť a pýtal 20 eur,“ 
opísal svoj zážitok.

V rýchlosti zvážil svo-
je možnosti. Napokon sia-
hol do peňaženky po bankov-
ku. Keď však útočník zbadal, 
že v nej sú aj ďalšie, rozpú-
tal súboj o peňaženku. „Za-
čal som volať o pomoc. Po-
čul ma neznámy muž, ktorý 
mi pomohol vytiahnuť násilní-
ka z vchodu domu. Spýtal sa, 
či chcem volať políciu, alebo 
to má urobiť on. Nebol som 
v tej chvíli schopný nič urobiť. 
Róm totiž tvrdil, že som ho 
obťažoval, a keďže on nemá 
15 rokov, pôjdem do basy. Že-
by analógia s kauzou františ-
káni? Musím uznať, že banda 
zlodejov má dobre vymysle-

nú taktiku na zastrašovanie,“ 
konštatoval okradnutý.

„Ak sa niekto ocitne v po-
dobnej situácii – má pocit, 
že ho niekto sleduje, urči-
te by sa nemal vydať tmavý-
mi uličkami domov. Naopak, 
mal by sa zdržiavať na osvet-
lených miestach, kde je ve-
ľa ľudí, alebo si zájsť do baru 
či reštaurácie na kávu,“ radí 
por. Sylvia Brliťová, referent-
ka špecialistka zaoberajú-
ca sa prevenciou na Okres-
nom riaditeľstve Policajného 
zboru Bratislava 1. Obetiam 
takýchto násilných činov ra-
dí, aby sa obrátili na Policaj-
ný zbor (volať 158). Nemali by 
sa zľaknúť ani vyhrážky o ob-
ťažovaní, ku ktorej sa uchýlil 
údajne ani nie 15-ročný Róm. 
Na Vianočných trhoch sú po-
licajné hliadky pripravené po-
skytnúť pomoc. Ak sa sta-
ne incident vo verejných WC, 
treba požiadať tamojšiu služ-
bu, aby zavolala políciu. Do 
sporu nezasahuje, aby neo-
hrozila seba samú.

Podľa vyjadrenia Krajské-
ho riaditeľstva Policajného 
zboru v Bratislave sa nepotvr-
dila úvaha napadnutého, že 
by na trhoch pôsobila orga-
nizovaná skupina násilníkov. 
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Divadlá

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

17., 18. 1., 19.30
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA
(čierna komédia o bielom prášku)

19. 1., 19.30
Viliam Klimáček
DÍLERI

20., 21., 30. 1., 19.30
Viliam Klimáček
JOHN LENNON JE MŔTVY 
A JA SA TIEŽ NECÍTIM 
NAJLEPŠIE
(Groupies)

22. 1., 19.30
Gian Maria Cervo
VOĽNÝ ČAS
(bez elegancie by nebolo chlapcov 
z eskortservisu)

24. 1., 19.30
Karol Vosátko a kolektív
MODELKY II
(krása neni šetko)

25. 1., 18.00
Diskusia časopisu .týždeň
(vstup voľný)

27. 1., 19.30
Viliam Klimáček
IN DA HOUSE
(žúrka v Londýne)

28. 1., 19.30
CELKOM INÝ BEAT
Revue s Mariánom Jaslovským, 
Benem a ich hosťami

29. 1., 19.30
ODTIAĽ – POTIAĽ
Komediálna talk-show Viktora 
Horjána. Viktor, jeho hostia a skupina 
Big Bastard Beat Band

31. 1., 19.30
Viliam Klimáček
SOM HOT DOG
(true story of my facebook)

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

13. 1., 19.00
Jiří Suchý, Ivan Vyskočil
FAUST, MARGARÉTA, SLÚŽKA 
A JA

20. 1., 19.00
Slawomir Mrožek
RADOSTNÁ UDALOSŤ

27. 1., 19.00
Ivan Vyskočil
CESTA DO ÚBIC

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14

mkc.skolska@mail.t-com.sk
Rezervácie na č. +421(2)52496822

16. 1., 15.00 – derniéra
PAŤA A PASTIERI 
Povianočné divadelné stretnutie Pati 
a jej priateľov z Domova sociálnych 
služieb Prima.

30. 1., 19.00
Katarína Lesayová
METLOVÝ TANEC

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

Pre deti
19. 1., 14.00
ELA HOP
Hrá: divadlo PIKI

27. 1., 14.00
PYŠNÁ PRINCEZNÁ
Hrá: divadlo Rád červených nosov

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

18. 1., 18.00
GALA MLADÝCH UMELCOV 
u Zichyho
Koncert študentov katedry spevu 
VŠMU v Bratislave

27. 1., 9.00, 10.15
VÝCHOVNÉ KONCERTY 
pre 9. ročník ZŠ
Putovanie za populárnou hudbou

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
17. 1., 19.00
TROJKA
ZUZANY HOMOLOVEJ
Folkový koncert
Hrajú: Zuzana Homolová,
Samo Smetana, Miloš Železňák
Hosť: Anna Hlaváčová

24. 1., 19.00
ZUZANA SUCHÁNKOVÁ
A MIROSLAV ZÁHRADNÍK
ALEC CARTER (GB)
A HOSTIA
Bluesový dvojkoncert

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

do 31. 1 2011
IVAN KENÉZ a IGOR ČOMBOR 

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

14. 1. – 26. 2.
Bratislavské konfrontácie
1961-1965
Vernisáž: 14. 1., 18.00
Na vernisáži na deň presne
50 rokov od prvej Bratislavskej 
konfrontácie, bude pokrstená 
rovnomenná publikácia Sabiny 
Jankovičovej a Juraja Mojžiša.

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

do 8. 1.
Marian Krampl: OBRAZY

11. – 29. 1.
Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar:
OBRAZY
Vernisáž : 11. 1., 18.00
Hudobný hosť: Monika Nagyová

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
do 31. 1.
Výročná výstava
fotoklubu B&W

Staromestská kultúra v januári 2011

• víkendy a sviatky • pracovné dni

Ticho namiesto a.ha. na Školskej
Priestor na Školskej 

doteraz pomenovávalo 
Divadlo a.ha. V priebehu 
jesene 2010 ho vystriedalo 
Ticho a spol. založené 
profesionálnymi 
divadelníkmi v spolupráci 
s literátmi či bluesovými 
a folkovými pesničkármi.

K jednotlivým líniám:

1. DivaDlo poézie a DivaDlo 
faktu
Našim zámerom je 

jednak divadlo, ktoré 
sa na Slovensku síce 
už začína pestovať, 
no zriedka. Ide o témy 
a materiál dokumentárneho 
charakteru, ktorý stojí 
na začiatku tvorby (akási 
dokudráma, vychádzajúca 
z oral history, či iného 
dokumentárneho 
materiálu).

Druhý smer, ktorým by 
sme sa chceli vydať, je 
divadlo poézie. Už dlhšie 
pociťujeme v Bratislave 
absenciu priestoru 
podobného pražskej Viole, 

no v modernejšom vydaní, 
divadla poézie, hudby, ale 
(na rozdiel od Violy) i faktu 
a reflexie...

Čiže zameranie divadla 
cítime od poézie až 
k dokumentu, v netypických 
žánroch, no samozrejme, 

komorných. Táto línia 
sa začne rozvíjať 
až od nového roku, 
na realizáciu inscenácií sú 
totiž nutné granty.

2. pesničkárska scéna
Na Slovensku neexistovala 
skutočná pesničkárska 
scéna a jej absencia bola 
kontraproduktívna pre tento 
žáner. O scénu sa dnes 
delia folkoví a bluesoví 
pesničkári. O dramaturgiu 
folkovej línie sa stará Miloš 
Janoušek (dramaturg 

niekdajšej folkovej línie 
Divadla a.ha.) a o bluesovú 
Slovenská bluesová 
spoločnosť s Jánom 
Liteckým Švedom ako 
prezidentom.

3. literárna kaviareň

Túto líniu tvoria 
Vydavateľský klub 
(predstavovanie 
tém a edícií malých 
vydavateľstiev – 
v septembri sme mali 
Vydavateľstvo Fragment, 
na február je pripravený 
Marenčin PT) a Klub 
dramatikov, čo je akýsi 
scénický časopis 
o súčasnom dramatickom 
písaní a divadle vôbec. 
V rámci tejto línie 
sme založili databázu 
slovenských pôvodných 

divadelných hier, ktorú 
pomaly napĺňame, viď 
www.tichoaspol.sk/
databazahier.

záver
Dôvodom, prečo sme 

sa pre toto smerovanie 
rozhodli, je, že vypĺňa 
biele miesta na mape 
bratislavského kultúrneho 
diania, a okrem iného 
je dôvodom aj priestor 
Školskej, ktorý je esenciou 
priestoru, kde sa dobre 
vedie dialóg a nahráva 
tak vyššie spomínaným 
žánrom.

Divadelný (a iný) klub 
založený profesionálnymi 
divadelníkmi v spolupráci 
s literátmi, či bluesovými 
a folkovými pesničkármi.

Viki Janoušková
Centrum divadla,
literatúry a vzdelávania
Školská 14
811 07 Bratislava
tel. (rezervácia lístkov): 
+421(2)52496822
tichoaspol@gmail.com


