
Staromestský
spravodaj 

Vydáva: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto        november - december 2010     číslo 11     ročník 2

Symbolicky – zažatím bez-
mála 30 metrov vysokého 
smre ka a rozsvietením via-
nočnej výzdoby v uliciach his-
torického jadra. K sviatočnej 
atmosfére prispela známa 
skupina Bukasový masív, kto-
rá odštartovala Zimnú prome-
nádu 2010 – kultúrny program 
pripravený počas celého trva-

nia vianočných trhov. Náv-
števníci ho môžu sledovať po-
poludní vždy v piatok, sobotu 
a v nedeľu a na záver v stre-
du 22. decembra.

Statný strom v súčasnos-
ti krášliaci priestor pred histo-
rickou budovou SND darova-
la mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto Zlatica Šimčíko-

vá z Valaskej Belej (okr. Prie-
vidza). Rástol pri jej dome 28 
rokov. K rozhodnutiu venovať 
ho Staromešťanom pri príle-
žitosti tohtoročných Vianoc 
dospela z obavy, že by tento 
krásny velikán mohol vo vetre 
poškodiť jej dom.

(Pokračovanie na str. 2)

Vo chvíli, keď prvé kusy tohto vydania 
Staromestského spravodaja vhodili brigádnici 
do poštových schránok obyvateľov Starého Mesta, 
otvoril starosta mestskej časti Andrej Petrek 
Vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí.

Pred divadlom žiari vianočný strom

Blumentál
si vládne sám
Po vyše dvoch rokoch 
bol ukončený projekt 
s názvom Revitalizácia 
oddychovej zóny 
Blumentálska.

Vnútroblokové verejné 
pries to ry zmenené na nepoz-
nanie odovzdal staromestský 
starosta Andrej Petrek 27. ok-
tóbra na základe uzatvorenej 
zmluvy občianskemu združe-
niu (OZ) Blumentál (www.blu-
mentaloz.szm.sk). To na seba 
pre vzalo povinnosť starať sa 
o ich čistenie a údržbu.

Slávnostnej chvíle sa zú-
častnili aj obyvatelia okolitých 
domov. Niektorí z nich pouká-
zali na problémy. „Nepáči sa 
mi, že na mňa z okien pokri-
kujú ľudia, keď idem na pre-
chádzku so psom. Ja po ňom 
upratujem,“ vyhlásila sympa-
tická blondínka. Inej obyva-
teľke sa nepáčilo, že sa novo-
založený trávnik polieval vo-
dou zo zdroja v dome. „Nie 
som ochotná to platiť,“ pove-
dala. „Uhradí sa to z peňa-
zí združenia,“ upokojoval ju 
Branislav Kvasnica, predseda 
združenia. Vysvetlil, že bolo 
dôležité zavlažovanie polože-
ného trávnatého koberca, aby

(Pokračovanie na str. 3)

Na verejne prístupnej ploche na Blumentálskej vzniklo pre staršie deti a dospelých športové ih-
risko s umelým trávnikom. Dá sa na ňom hrať hádzaná, minifutbal, basketbal, tenis a volejbal.

Staré Mesto je otvorené
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto skončila 
v hodnotení otvorenosti 100 najväčších samospráv 
na Slovensku na 6. mieste – za Šaľou, Banskou 
Bystricou, Martinom, bratislavskou Petržalkou 
a Rožňavou. V hodnotení Transparency 
International Slovensko (TIS) sa za Starým Mestom 
umiestnila Žilina, hlavné mesto Bratislava, Košice 
a Považská Bystrica.

Pre verejnosť sú najme-
nej otvorenými Zlaté Morav-
ce, Smižany a Krompachy 
a v poslednej desiatke sú aj 
bratis lavské mestské čas-
ti Devínska Nová Ves a Vra-
kuňa.

Výsledky TIS vyplýva-
jú z merania rozsahu pro-
tikorupčných opatrení, ale 
aj kvality informácií, ktoré 
mestá a mestské časti po-
skytujú na svojich interne-
tových stránkach a na zá-
klade žiadostí v zmysle zá-
kona č. 211/2000 o slobod-
nom prístupe k informáciám. 

Hodnotených bolo 11 oblas-
tí – od poskytovania informá-
cií, podielu verejnosti na roz-
hodovaní a verejnom obstará-
vaní, cez personálnu politiku, 
prenájom bytov a predaj ma-
jetku až po udeľovanie gran-
tov a dotácií. TIS meria kvali-
tu formálnych pravidiel na zá-
klade 112 ukazovateľov, ako 
napr. zavedenie elektronic-
kých aukcií, zverejňovanie zo-
znamu zmlúv a faktúr na we-
bových stránkach, existen-
cia etického kódexu zamest-
nancov obecných úradov či

(Pokračovanie na str. 2)

Poslanci schválili
rozpočet na rok 2011
Aj posledné rokovanie súčasného miestneho 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 2. novembra, 
bolo možné sledovať v priamom prenose 
na internetovej stránke mestskej časti (MČ) 
Bratislava-Staré Mesto www.staremesto.sk.

Poslanci na ňom v tajnom 
hlasovaní zvolili za kontroló-
ra mestskej časti na budúcich 
šesť rokov spomedzi troch 
uchádzačov Ing. Olivera Pa-
radeisera, súčasného pred-
nostu miestneho úradu Sta-
ré Mesto.

Poslanci schvá li li bež-
ný rozpočet MČ na rok 2011 
vo výške 17,364 mil. € (vyše 
523 mil. Sk) aj napriek vyslo-

veným pochybnostiam, či by 
tak nemalo spraviť až zastu-
piteľstvo zvolené 27. novem-
bra. Väčšina sa však stotožni-
la s názorom, že by nevyhnut-
né rozpočtové provizórium 
nebolo dobrým riešením. 
Staré Mesto by totiž v ja nuá-
ri a nasledujúcich mesiacoch  
až do schválenia rozpočtu 
mohlo minúť mesačne 1/12 

(Pokračovanie na str. 2)

Štvorročné volebné ob-
dobie, na ktoré ste ma zvo-
lili za starostu, sa končí. 
Som vám vďačný za dôve-
ru a za to, že ste mi umož-
nili robiť prácu, ktorá ma ba-
ví. Venoval som sa jej s pl-
ným nasadením. Moje záuj-
my išli bokom, čo považujem 
za normálne. Starostova-
nie v Starom Meste si vyža-
duje celého človeka. Nedá 
sa od neho „odskakovať“ do 
parlamentu alebo k podnika-
niu. Viem, aký široký záber 
má staromestská samosprá-
va. Dôverne poznám jej úlo-
hy, či už z pozície hlavného 
architekta mestskej časti, ria-
diteľa mestského pamiatko-
vého ústavu, poslanca miest-
neho a mestského zastupiteľ-
stva, alebo zástupcu starostu, 
z ktorej som pred štyrmi rok-
mi kandidoval na funkciu sta-
rostu. Starostovanie som vní-
mal ako poslanie a bol by som 
rád, keby to tak aj zostalo.

Zvládať úlohy mi pomáha-
li poslanci miestneho zastu-
piteľstva a ja im za to ďaku-
jem. Ruku k spoločnému die-
lu priložili aj stovky Staromeš-
ťanov. Tí, ktorí prišli na verej-
né zhromaždenie s návrhmi, 
podnetmi aj kritikou. Tí, kto-
rí vytvorili občianske združe-
nia, zobrali časť samosprá-
vy do vlastných rúk a budu-
jú svoje okolie podľa svojich 
predstáv. Som rád, že sa v ro-
dičovských centrách Prešpor-
kovo a Opice aktivizujú mladé 
rodiny s deťmi. A ďalšie, kto-
ré chcú vnútrobloky skultúrniť 
a upraviť tak, aby sa im v nich 
žilo dobre.

S hrdosťou vám oznamu-
jem, že sme mestskú časť ne-
zadlžili a vytvorili sme finan-
čné predpoklady na jej ďalšie 
slušné fungovanie.

Veľa z vás bralo v minu-
losti komunálne voľby váž-
ne. Chcem vás v mene všet-
kých kandidátov poprosiť, aby 
ste 27. novembra prišli voliť. 
Nenechávajte nič na náho-
du. Rozhodujete totiž o sebe 
a svojej budúcnosti.
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(Dokončenie zo str. 1)
Už vlani samospráva pri-

sľúbila, že na tohtoročný via-
nočný strom zadováži no-
vý trblietavý šat. Pri jeho vý-
bere pritom nezohľadnila len 
estetickú stránku, ale aj ener-
getickú náročnosť (LED-di-
ódy šetriace elektrinu) a ce-
nu. Novú vianočnú výzdobu 
obstarala formou elektronic-
kej aukcie za 32 000 € (nece-
lý 1 mil. Sk). V nej je zahrnu-
té aj osvetlenie v tvare sne-
hovej vločky nad križovatkou 
ulíc Laurinská, Rybárska brá-
na a Panská, kde sú vstupy 
do pešej zóny.

Pod spodnými konármi 
stromu nechýba drevený bet-
lehem, ktorého autorom je 
rezbár Peter Šranko z Veľké-
ho Lapáša. Bratislavčania sa 
z neho tešia od roku 2007. 
pripomeňme, že najväčšia 
postava betlehemu meria 
190 cm.

Vyše 20 stánkov ponú-
ka do 23. decembra pochúť-
ky a remeselnícke výrobky 
charakteristické pre vianoč-
né sviatky. Trhy sú otvorené 
denne do 22. h. Následne sa 
do 23. h upratujú, aby sa tu 
dobre cítili návštevníci prichá-
dzajúci na ne ráno od 10. h.

(Dokončenie zo str. 1)
poskytnutie majetkového pri-
znania starostu na požiada-
nie.

Až 82 zo 100 najväčších 
slovenských samospráv ne-
dosiahlo ani polovicu maxi-
málneho počtu 100 bodov 
(Staré Mesto dosiahlo 60, 
Petržalka 65, hlavné mes-
to Bratislava 57, ale Vraku-
ňa len 28 a Devínska Nová 
Ves 25). Podľa TIS to ukazu-
je na vlažný postoj vedenia 
mnohých miest a mestských 
častí k transparentnosti a ot-
vorenosti voči občanom.

V súčasnosti na webovej 
stránke Starého Mesta pos-
tup ne nabieha sekcia eGo-
verment, ktorá ďalej spre-
hľadní činnosť samosprávy. 
V nastávajúcom volebnom 
období sa rozšíria aj infor-
mácie o všetkých poslancoch 
a volených funkcionároch za-
stupiteľstva, okrem iného 
o ročné majetkové priznania.

(Dokončenie zo str. 1)
tohtoročného bežného roz-
počtu. Ten je však vyšší než 
navrhovaný na budúci rok. 
Predstavuje 22,01 mil. € (vy-
še 663 mil. Sk), čo by zname-
nalo, že mesačne by bolo prí-
pustné minúť o 400 000 € (vy-
še 12 mil. Sk) viac, než na čo 
je nastavený rozpočet roku 
2011. Mohlo by to následne 
znamenať problémy vo finan-
covaní bežných výdavkov.

„Chceme vytvoriť čo naj-
lepšie podmienky pre štart 
do nového volebného obdo-
bia. Prijatie rozpočtu na rok 
2011 vnímam ako ochra-
nu. Navyše, budúcemu za-
stupiteľstvu nebude nič brá-
niť v tom, aby rozpočet zme-
nilo,“ vysvetlil starosta An-
drej Petrek. Novembrové 
rokovanie sa naopak neve-
novalo kapitálovému rozpoč-
tu (na investície) na budúci 
rok. O ňom už bude rozhodo-
vať a hlasovať nové zastupi-
teľstvo.

Poslanci schválili návrh 
zimnej údržby ciest, chodní-
kov a verejných priestrans-
tiev. Trvajú na tom, aby sa 
rovnako ako vlani v historickej 
časti Bratislavy nepoužíval 
posyp, ale sneh sa vyvážal. 
Ich rozhodnutie sa však vzťa-
huje len na tie ulice a námes-
tia, ktoré sú v správe mest-
skej časti. Hlavné mesto k ta-
kému kroku nemôžu zaviazať. 
Od dodávateľskej spoločnosti 
VEPOS Bratislava, ktorá udr-
žiava komunikácie, požadu-
jú, aby sa na území Starého 
Mesta používala ekologická 
soľ. „Tá je však raz tak drahá 
ako bežná, pričom poslanci 
na ňu neschválili peniaze,“ in-

formoval začiatkom tohto týž-
dňa člen štábu zimnej údržby 
Karol Pancza.

Zastupiteľstvo súhlasi-
lo s návrhom staromestskej 
matriky, aby sobášnymi dňa-
mi v roku 2011 neboli 1. 1., 
8. 1., 23. 4., 30. 7., 13. 8., 3. 9., 
29. 10., 26. 11., 24. a 31. 12.

Poslanci vzali na vedomie 
zámer elektronizovať služ-
by bratislavskej samosprá-
vy a schválili aj predaj viace-
rých pozemkov pod garážami 
v súkromnom vlastníctve.

Súhlasili s predajom 20 % 
podielu mestskej časti, kto-
rý má v spoločnosti TV Cen-
trum. Odkúpi ho majoritný 
vlastník Ing. Ján Stanek, a to 
za nominálnu cenu 1 328 € 
(40 000 Sk). J. Stanek pri-
stúpil na splátkový kalendár 
sumy, ktorú dlhuje mestskej 
časti za uplynulé roky. Za zo-
statkovú cenu stanovenú súd-
nym znalcom získa aj vysiela-
ciu techniku. Starosta Petrek 
tejto miestnej televízii prisľú-
bil prenajať ňou doteraz vy-
užívané priestory na Heydu-
kovej 25 za prijateľnú cenu. 
„Táto lokálna televízia mô-
že naďalej informovať o dia-
ní v Starom Meste slobodne 
a nezávisle. Bude môcť uzat-
várať zmluvné vzťahy, uchá-
dzať sa o granty, rozširovať 
a modifikovať skladbu vysie-
lacích programov podľa vlast-
ného uváženia,“ uviedol sta-
rosta. Odmietol fámy o jej zru-
šení.

O ďalších témach, ktoré 
odzneli na novembrovom ro-
kovaní zastupiteľstva, bude-
me informovať v budúcom vy-
daní staromestského mesač-
níka.

Pred divadlom žiari vianočný...

Odhalili pamätník 
Tomáša G. Masaryka

Pri príležitosti 92. výročia 
vzniku Československej re-
publiky odhalil 28. októbra 
starosta mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto Andrej 
Petrek dobudovaný Pamät-
ník československej štátnos-
ti. V priestore medzi Fajnoro-
vým a Vajanského nábrežím 
– pred budovou Slovenského 
národného múzea – nahradil 
plastiku leva vlani premiest-
nenú k soche M. R. Štefánika 
v novej štvrti Eurovea bron-
zový odliatok sochy prvého 
československého preziden-
ta Tomáša G. Masaryka.

Slávnostného aktu sa zú-
častnilo vyše 200 hostí vrá-
tane ľudí, ktorí svojimi finan-
čnými darmi prispeli doved-

na sumou 47 680 € (takmer 
1,5 mil. Sk) na zhotovenie od-
liatku sochy a jej osadenie. 
Dotvorenie pamätníka vráta-
ne celkových úprav si vyžia-
dalo náklady 157 000 € (vyše 
4,7 mil. Sk).

Predsedníctvo Masary-
kovho demokratického hnu-
tia v Prahe pri tejto príležitos-
ti udelilo A. Petrekovi Čest-
nú medailu T. G. Masaryka. 
Je výrazom vďaky za počin 
staromestskej samosprá-
vy, ktorá sa pred rokom roz-
hodla osadiť prvý raz v no-
vodobých dejinách Sloven-
skej republiky sochu prvého 
československého preziden-
ta T. G. Masaryka na území 
Bratislavy.

Staré Mesto
je otvorené

Poslanci schválili rozpočet...

Zimná služba
je pripravená

Za zimné obdobie vzťahu-
júce sa na údržbu ciest vráta-
ne chodníkov, schodov a ďal-
ších verejných priestran stiev 
sa v Bratislave považuje čas 
medzi 15. novembrom 2010 
až 31. marcom 2011.

Mestská časť (MČ) na to-
to obdobie vymenovala štáb 
zimnej služby v zložení:
Vedúci štábu: starosta MČ
Zástupcovia: Ing. Karol Panc-
za, Vladimír Glasa
Dispečing: Viliam Morár, Ivan 
Chlapík, Augustín Ferenčík, 
Vladimír Hudec
Telefón dispečingu:
52495698 a 0903617176

Zásah na komunikáciách 
III. a IV. triedy v dĺžke 63,5 km 
musí byť vykonaný do dvoch 
hodín od začiatku sneženia 
alebo vytvárania sa poľado-
vice. Zimná služba je zabez-
pečená zmluvne u dodávate-
ľa VEPOS Bratislava.

Komunikácie III. a IV. trie-
dy v MČ sú rozdelené do 8 
zásahových zón, schodis-
ká slúžiace ako komuniká-
cie pre peších sú rozdele-
né do dvoch zón (viac infor-
mácií je na www.staremesto.
sk, sekcia Poriadok a čistota). 
Chodníky pri nehnuteľnos-
tiach, ktoré sú v správe MČ, 
udržiava VEPOS Bratislava. 
Plní si tak zákonnom stanove-
nú povinnosť vlastníka ne hnu-
teľností priľahlých k chodníku 
v zastavanom území MČ, rov-
nako ako ostatní vlastníci ne-
hnu teľností v mestskej časti. 
MČ je ako správca ciest zod-
povedná aj za schodnosť prie-
chodov pre chodcov na ces-
tách III. a IV. triedy a čistenie 
uličných vpustí, čo zabezpe-
čuje prostredníctvom dodá-
vateľa.

Európska sociálna sonda
Mestská časť Bratislava-

Staré Mesto bola náhodne 
vybratá a zaradená do celo-
európskeho prieskumu s náz-
vom Európska sociálna sonda 
2010. Informoval o tom Rasti-
slav Kočan, projektový ma-
nažér spoločnosti GfK Slova-
kia, ktorá bude prieskum rea-
lizovať. Jeho koordinátorom 
je Spoločenskovedný ústav 
SAV. „Cieľom prieskumu je 
zmapovať názory ľudí,“ uvie-
dol Mgr. Kočan s tým, že pro-
jekt sa uskutočňuje súbežne 
v 27 krajinách Európy. Má po-
môcť zistiť, aké názory, pred-
stavy a presvedčenie majú 

ich obyvatelia.
Anketári, ktorí Staromeš-

ťanov môžu navštíviť až 
do januára 2011, sa majú 
preukázať anketárskym do-
kladom a osobitným sprie-
vodným listom. Odpovede 
respondentov zaznamena-
jú do dotazníka. „Všetky in-
formácie sa budú považovať 
za prísne dôverné a v žiad-
nom prípade sa nebudú spá-
jať s menom ani adresou oso-
by, ktorá ich poskytla. S me-
nami respondentov sa bude 
zaobchádzať v súlade so zá-
konom o ochrane osobných 
údajov,“ uviedol R. Kočan.

Polícia varuje pred vreckármi
Čas vianočných nákupov je 

tu. Preto by sme nemali zabú-
dať ani na zlodejov, ktorí sú 
nám stále v pätách. „Vďaka“ 
nim sa naše výdavky môžu 
niekoľkonásobne zvýšiť.

Polícia preto odporúča:
o Venujte veľkú pozornosť 

svojej taške a kabelke najmä 
v nákupných centrách, na tr-
hoviskách, ale aj v MHD.

o Nenechávajte peňažen-
ku a doklady na vrchu kabel-
ky.

o Kabelku alebo tašku ne-

klaďte v obchodoch na pulty 
či do nákupných vozíkov.

o Nenoste so sebou veľa 
peňazí, ak robíte bežný ná-
kup.

o Využívajte platobné kar-
ty, na ktoré si však nepíšte 
PIN kód.

o Peniaze a osobné dokla-
dy noste oddelene.

Najviac vreckových krá-
deží je v historickom centre, 
kde sa zlodeji zameriavajú aj 
na zaparkované autá s cen-
nými vecami vnútri.

Krásne popoludnie
Nádherné popoludnie zaži-

li deti s rodičmi a ďalší oby-
vatelia z okolia vnútrobloku 
tvoreného ulicami Záhrebská 
a Björnsonova. Ako svorní su-
sedia pripravili a priniesli fan-
tastické občerstvenie. Nechý-
bali švédske stoly, sladkos-
ti pre malých, nealko nápoje 
a pre dospelých horúci punč. 
Šéfkuchárom bol Vladko Mar-

tinovič s manželkou, ďalej Zu-
zana Obertová, Dušan Mar-
tinček, Mila Vavrová a Peter 
Jakubiak.

Možno táto akcia inšpiru-
je aj ďalších Staromešťanov 
k zorganizovaniu podobnej.
Mladým, činorodým a ambi-
cióz nym ľuďom z celého srd-
ca ďakujem.

Marta Hancková
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Referát dopravy miestne-
ho úradu uskutočnil v dňoch 
4.-10. októbra monitorovanie 
všetkých ulíc III. a IV. triedy 
v 1. parkovacej oblasti. Rea-
goval tak na upozornenia, že 
v dopoludňajších hodinách, 
keď sa Staromešťania nezdr-
žiavajú doma, sú tieto miesta 
prázdne. Prieskum sa usku-
točnil v dvojhodinových inter-
valoch v pondelok, v stredu, 
vo štvrtok, v sobotu a v ne-
deľu vždy od 7. do 21. h. Te-
da v „silných“ dňoch, keď je 
o parkovanie obrovský záu-
jem, ale aj v dňoch pracovné-
ho pokoja, keď je tlak – najmä 
zo strany motoristov prichá-
dzajúcich do Starého Mesta – 
takmer nulový.

Od otvorenia 1. a 2. par-
kovacej oblasti sa na miest-
ny úrad MČ Bratislava-Sta-
ré Mesto denne obracajú ne-

staromestskí motoristi. Sú 
medzi nimi vlastníci nehnu-
teľností, nájomníci, návštev-
níci zdravotníckych zariade-
ní, štátnych orgánov a inštitú-
cií, zamestnanci firiem a pod. 
Tzv. voľné parkovacie boxy 
na staromestských uliciach 
III. a IV. triedy vo vyznače-
ných oblastiach kapacitne 
nepokrývajú ich potreby, pri-
čom sú sústavne obsadené. 
Nestačia na ne ani cesty I. 
a II. triedy vrátane chodníkov, 
ktoré spravuje hlavné mesto. 
Postupne sa zapĺňajú platené 
verejné parkoviská.

V záujme zvýšenia obrát-
kovosti parkovacích miest 
najmä v dopoludňajších ho-
dinách ich počet vzrastie 
v prospech návštevníkov Sta-
rého Mesta na uliciach Sasin-
kova, Strážnická, Moskovská, 
Justičná, Slovanská, Wilso-

nova, Kmeťovo nám., Berno-
lákova a Blumentálska. Na-
ďalej však až 62 % z celkovej 
parkovacej kapacity 1. oblas-
ti ostáva celodenne k dispo-
zícii rezidentom – občanom 
prihláseným na trvalý pobyt 
v Starom Meste.

Staromešťania s parkova-
cími kartami sú oprávnení od-
staviť vozidlo na ktoromkoľ-
vek voľnom boxe (prekríže-
nom aj neprekríženom). Ak 
na ulici v blízkosti ich byd-
liska nie je ani jedno mies-
to voľné, pričom na vyhrade-
ných (prekrížených) stoja vo-
zidlá bez karty, majú možnosť 
nonstop volať operačné pra-
covisko Mestskej polície (tel. 
č. 59246400), ktorá dá ta-
kéto vozidlo odtiahnuť. Poli-
cajná hliadka súčasne vyko-
ná kontrolu dodržiavania do-
pravných predpisov na celej 
ulici, resp. v jej okolí. Pripo-
meňme, že staromestská sa-
mospráva sa do vyznačova-
nia nových parkovacích ob-
lastí pustila s cieľom pomôcť 
Staromešťanom.

Prvú parkovaciu oblasť 
s vyhradenými rezidentský-
mi parkovacími miestami tvo-
ria tieto ulice III. a IV. triedy: 
Chorvátska, Justičná, Lužic-
ká, Moskovská, Poľná, Poľ-
ská, Sasinkova, Šoltésovej, 
Strážnická, Májkova, Fazu-
ľová, Školská, Slovanská, 
Blu mentálska, Bernolákova, 
Wilsonova, Kmeťovo nám. 
a Nám. M. Benku. 

Prieskum bude uskutočne-
ný aj v 2. parkovacej oblasti.

V súčasnosti sa vyznaču-
je 3. parkovacia oblasť. Za-
tiaľ je vodorovné a zvislé do-
pravné značenie dokončené 
na uliciach Galandova, God-
rova, Lýcejná, Konventná, 
Kozia, Panenská, Podjavo-
rinskej, Porubského, Svora-
dova, Škarniclova, Štetinova 
a Zochova V nasledujúcich 
týždňoch sa budú vyznačo-
vať – ak počasie dovolí – 
na ul. Flöglova, F. Kráľa, Gun-
duličova, Hlboká, Moyzeso-
va, Na brezinách, Puškinova, 
Sládkovičova, Somolického, 
Vratňanská a Tolstého.

Koľko voličov má Staré Mesto 
a na čo by ste ich chceli osobitne 
upozorniť?
- Údaje o počte voličov sú pohyblivé, 

denne sa menia. Možno ale povedať, že 
Staré Mesto má 36 600 voličov – obča-
nov SR – a asi 1 900 cudzincov, ktorí sú 
v mestskej časti prihlásení na trvalý po-
byt. Voľby v sobotu 27. novembra sa bu-
dú od predchádzajúcich líšiť v tom, že 
budú skrátené o dve hodiny. Voliči mô-
žu svoje volebné právo uplatniť od 7.00 
do 20.00 h, nie teda do 22.00 h ako zvy-
čajne!

Poradíte Sta ro meš ťa nom, ako majú 
správne voliť, aby ich hlasy nepre-
padli, resp. volebná ko mi sia ich ne-
zaradila medzi neplatné?

- Pripomeňme, že každý môže vo-
liť len vo svojom volebnom okrsku, teda 
tam, kde je zapísaný v zozname voličov. 
Preto sa aj voličské preukazy pre tieto 
voľby nevydávajú! Vo volebnej miestnos-
ti dostane občan po zaregistrovaní sa 
obálku a 4 hlasovacie lístky:
1. pre voľbu primátora hl. mesta SR,
2. pre voľbu poslancov mestského za-
stu piteľstva,
3. pre voľbu starostu mestskej časti,
4. pre voľbu poslancov miestneho zastu-
piteľstva v Starom Meste.

Volič prejde za zástenu, kde na hla-
sovacom lístku zakrúžkuje číslo kandi-
dáta, ktorému dáva hlas – jedného kan-
didáta na starostu a jedného na primá-
tora. Pokiaľ ide o kandidátov za poslan-
cov do miestneho a mestského zastupi-
teľstva, môže ich zakrúžkovať len toľko, 
koľko ich má byť v príslušnom volebnom 
obvode zvolených. Tento údaj je uvede-
ný na hlasovacom lístku. Ak nezakrúžku-
je nikoho, hlasovací lístok je neplatný.

Čo ak sa pomýli pri krúž kovaní?
- Potom sa treba obrátiť na volebnú 

komisiu a požiadať o vydanie nových 
hlasovacích lístkov. Zle upravené vrá-

ti, aby ich komisia bezodkladne znehod-
notila.

Na čo by nemal volič zabudnúť, 
ak pôjde voliť?
- Ak občanovi s trvalým bydlis-

kom na území Starého Mesta nebo-
lo do schránky doručené oznámenie 
o mieste a termíne konania komunálnych 
volieb, môže si do piatka 26. novembra 
v úradných hodinách v námietkovej kan-
celárii na Vajanského nábreží 3 osobne 
alebo telefonicky (č. 59246420) overiť, či 
je zapísaný v zozname voličov.

V deň volieb musí volič po príchode 
do volebnej miestnosti preukázať svoju 
totožnosť občianskym preukazom alebo 
povolením na pobyt. Ak sa však zo zá-
važných, najmä zdravotných dôvodov 
nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, 
môže vopred požiadať námietkovú kan-
celáriu o sprostredkovanie voľby do pre-
nosnej urny. V deň volieb sa s tou istou 
žiadosťou môže obrátiť napr. prostred-
níctvom susedov, ktorí idú voliť, na okrs-
kovú volebnú komisiu, ktorá to násled-
ne zariadi. Pozor, musí to byť však len 
v územnom obvode volebného okrsku 
voliča.

(Dokončenie zo str. 1)
sa zakorenil. Ďalšej oby-
vateľke sa nepozdáva, že 
za parkovanie vo vnútroblo-
ku bude treba zaplatiť. „Do-
teraz to nebolo treba, zmes-
tíme sa sem všetci,“ tvrdí. 
Jestvuje však aj opačný ná-
zor. Najmä mladší obyvate-
lia dotknutých domov, ktorí 
sa na pozvanie starostu An-
dreja Petreka v lete 2008 zú-
častnili verejného zhromaž-
denia v Staromestskej sieni, 
označili za nevyhnutné riešiť 
nepriaznivú situáciu v parko-
vaní. V rukách mali už vte-
dy vlastný projekt, podľa kto-
rého by sa do obytnej zóny 
cez rampu dostali iba tí, kto-
rí tu žijú. Najmä po nedáv-
nom vyznačení parkovacích 
boxov na Blumentálskej uli-
ci sa do vnútrobloku s vozid-
lami „nasťahovali“ mimobra-
tislavskí motoristi. Zhotove-
nie rampy, vyznačenie par-
kovacích plôch či dopravné 
značenie si vyžiadajú nákla-
dy, ktoré však už bude hradiť 
združenie Blumentál.

Mestská časť dala zrevi-
talizovať vnútroblok na Blu-
mentálskej za vyše 218 000 € 
(takmer 6,6 mil. Sk). Na ve-
rejne prístupnej ploche vznik-
lo športové ihrisko s umelým 
trávnikom. Dá sa na ňom hrať 
hádzaná, minifutbal, basket-
bal, tenis a volejbal. Najmlad-
ší obyvatelia tejto lokality sa 
zabavia na detskom ihris-
ku s obrovskou preliezačkou. 
V priestore je osadených 16 
lavičiek, 3 koše na odpadky, 
verejná tabuľa, kde budú vy-
vesované informácie pre oby-
vateľov. Pribudli 4 nové stro-
my, líniová a popínavá zeleň, 
chodníky z betónovej dlaž-
by atď. V časti, kde je multi-
funkčné ihrisko, sa v krátkom 
čase ráta s vybudovaním pr-
vých podzemných kontajne-
rov na domový odpad s mož-
nosťou separovania na úze-
mí Starého Mesta. Mali by za-
brániť nekontrolovateľnému 
znášaniu harabúrd do v sú-
časnosti múrikom ohrade-
ného priestoru vyhradeného 
na kontajnery.

Ihrisko s preliezkami a šmykľavkou pre najmenších.

Blumentál si vládne sám

Voliť možno len do ôsmej večer
Už len pár dní nás delí 
od komunálnych volieb, 
v ktorých si Staromešťania 
zvolia svojho starostu, 17 
miestnych poslancov a tiež 
primátora a štyroch z celkového 
počtu 45 mestských poslancov. 
Viac informácií nám poskytol 
šéf staromestského volebného 
štábu Ing. Karol Pancza.

Pribudnú voľné parkovacie miesta
Na základe prieskumu využiteľnosti vyhradených 
parkovacích boxov pre rezidentov v 1. parkovacej 
oblasti sa samospráva mestskej časti (MČ) 
Bratislava-Staré Mesto rozhodla zvýšiť počet 
tzv. voľných parkovacích miest pre návštevníkov.

Zlepšili podmienky bývania
Seniorcentrum – domov 

dôchodcov na Podjavorin-
skej 6 – slúži najstaršej ge-
nerácii Staromešťanov od ro-
ku 1946. Jeho prevádzka je 
náročná a vyžaduje si sú-
stavnú pozornosť samosprá-
vy. V tomto roku sa zamera-
la na obytné priestory na tre-
ťom poschodí. Od júna sa tu 
rozbehli práce, ktorých cie-
ľom bolo zlepšiť a spríjemniť  
chvíle ľuďom, ktorí sa v nich 
zdržiavajú 24 hodín denne. 
Výsledkom sú vymenené ok-
ná, dvere a nábytok. Prehliad-
nuť nemožno prácu maliarov, 
vodoinštalatérov, elektrikárov 

či podlahárov. Kúpeľne a to-
alety sú po úpravách bezba-
riérové.

Rekonštrukcia stála vyše 
44 000 € (viac ako 1,3 mil. Sk), 
z toho 33 750 € (1 mil. Sk) za-
platila mestská časť, zvyšok 
bol hradený z darov súkrom-
ných osôb. Na slávnostnom 
odovzdaní vynovených pries-
torov do užívania 19. novem-
bra sa v mene klientov poďa-
kovala starostovi Andrejovi 
Petrekovi a miestnym poslan-
com za pochopenie a podpo-
ru Mgr. Marta Hokinová, riadi-
teľka staromestského Se nior-
centra.

Kam miznú 
kontajnery?

Obyvatelia domov na Šol-
tésovej 9, 11, 13 a 15 sa ob-
racajú na občanov, aby im 
pomohli nájsť zlodejov, kto-
rí si zrejme z kradnutia kon-
tajnerov urobili slušný biz-
nis. Od júla do novembra im 
totiž zmizlo 12 kusov 120-lit-
rových čiernych plastových 
kontajnerov. Páchateľmi mô-
žu, ale nemusia byť pracov-
níci OLO (Odvoz a likvidá-
cia odpadu), ktorí, ktovie pre-
čo, vyprázdnené kontajne-
ry neukladajú vždy tam, kam 
patria. Informáciu, ktorá by 
viedla k odhaleniu, zavolajte 
na 0903936645. (rn)
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Medzi prvé kroky, kto-
ré som ako starosta urobil, 
patrila pasportizácia majet-
ku mestskej časti, aby sme 
vedeli, čo nám reálne patrí 
a o čo sa máme starať. Ná-
sledne sme všetok nehnuteľ-

ný majetok (pozemky, byty 
a nebytové priestory, komu-
nikácie a pod.) Starého Mes-
ta zverejnili na internete, aby 
informácie o ňom prestali byť 
obchodným artiklom. V máji 
2007 sme prijali zásady, kto-
rými sme stanovili spôsob na-
rábania s majetkom Staré-
ho Mesta. Princípy v nich za-
kotvené sa o dva roky neskôr 
premietli do parlamentom pri-
jatého zákona o nakladaní 
s obecným majetkom. Mimo-
vládna organizácia Transpa-
rency International Slovensko 
ocenila prijatie týchto zásad 
ako novátorský čin v trans-
parentom nakladaní s majet-
kom.

Krátko po nástupe som 
zistil, že na miestnom úra-
de nie je centrálna evidencia 
zmlúv. Zmenil som to. Vydal 
som rozhodnutie o obehu do-
kumentov, aby sa nič dôleži-
té nestratilo, alebo sa nedalo 
dodatočne dopĺňať.

V spravovaní staromest-
ských financií som sa riadil 
zásadou efektívnosti. Roz-
počtovú organizáciu Vepos, 
ktorá zabezpečovala verej-
noprospešné služby, sme 
zrušili. Nahradili sme ju vy-

súťaženou firmou, ktorá uro-
bí viac a je o tretinu lacnej-
šia. Ošetrovanie, orezávanie 
drevín a ich výsadbu, čo ro-
bil tiež staromestský Vepos, 
už vykonáva vybratá odbor-
ná firma.

Mojou snahou je naďalej 
skvalitňovať starostlivosť 
o verejnú zeleň a čistotu 
v Starom Meste predovšet-
kým dobudovaním systému 
kontroly a dodržiavaním 
harmonogramu vykona-
ných prác vrátane výraznej-
šieho zapojenia občianskej 
verejnosti.

Oslobodili sme staromest-
ské školy, škôlky a zariadenia 
od v minulosti uzatvorených 
nevýhodných zmlúv na do-
dávku tepla.

Vystúpili sme z obchod-
ných spoločností, kde sme 
mali menšinový podiel, vrá-
tane TV Centrum, ktorá 
od svojho vzniku v roku 2006 
produkovala stratu. Ale ne-
zrušili sme ju, ani jej nebráni-
me v ďalšom vysielaní, ako to 
bolo mediálne prezentované. 
Pokiaľ nájde spôsob na eko-
nomické oživenie, môže na-
ďalej slobodne a nezávisle 
prinášať informácie aj o Sta-
rom Meste, ako sme jej to 
umožňovali doposiaľ.

Všetky tieto, ale aj ďalšie 
zmluvy v plnom znení sú zve-
rejnené na internetovej strán-

ke mestskej časti www.stare-
mesto.sk.

Len pred pár týždňami 
vyhodnotila Transparen-
cy International Slovensko 
mestskú časť Staré Mes-
to za transparentnosť vo 
verejnom obstarávaní, na-
kladaní s majetkom, roz-
počtom a otvorenosť ako 
6. najlepšiu spomedzi 100 
najväčších samospráv 
na Slovensku. Mojím pria-
ním je dosiahnuť 1. miesto, 
predovšetkým však posky-
tovať našim občanom kom-
pletné informácie o všet-
kom, čo sa deje v mestskej 
časti.

Nelichotivá vizitka sa spá-
jala so Starým Mestom v sú-
vislosti s návštevami „piv-
ných“ turistov z anglicky ho-
voriacich krajín. Dostali sme 
ich pod kontrolu vďaka inten-
zívnej spolupráci so štátnou 
a cudzineckou políciou. Rov-
nako sme z centra vytlači-
li žobraním obťažujúcich ob-
čanov prichádzajúcich k nám 
z Rumunska. Mestská polí-
cia asistuje už dva roky pra-
videlne  v sobotu a v utorok 
pri rozdávaní stravy bezdo-
movcom pred hlavnou stani-
cou a vo štvrtok na Smrečian-
skej ulici. Presadil som zria-
denie okrskárov Mestskej po-
lície v pešej zóne, Horskom 

parku, na Slavíne a v lokalite 
medzi hlavnou stanicou a Ná-
mestím slobody.

Mojím cieľom je zvýšiť 
počet okrs károv v Starom 
Meste a skvalitnením spät-
nej väzby zvýšiť efektivi-
tu mestskej polície pri za-
bezpečovaní verejného po-
riadku a postihoch za poru-
šovanie všeobecne záväz-
ných nariadení.

V roku 2008 po verejnej 
diskusii s občanmi zastupi-
teľstvo Starého Mesta schvá-
lilo parkovaciu politiku Staré-
ho Mesta (proti boli poslan-
ci SDKÚ-DS a Smer-SD). 
Jej základnou tézou je, že 
Staromešťania majú parko-
vať na území mestskej čas-
ti zadarmo. Návštevníci majú 
za parkovanie platiť, aby bo-
li motivovaní čím skôr uvoľ-
niť miesta pre Staromešťa-
nov. Zaviesť platené parko-
vanie pre abonentov však bu-

de aktuálne až po zmene zá-
kona, ktorá všetkým obciam 
na Slovensku umožní inka-
sovať poplatky za parkovanie 
na ich území. V snahe chrá-
niť Staromešťanov sme zatiaľ 
zaviedli vyhradené parkova-
nie s rezidentskými parkova-

cími kartami, ktoré postupne 
rozširujeme.

Po zdĺhavých neúspeš-
ných rokovaniach s parkova-
cou spoločnosťou BPS Park 
v snahe realizovať ciele sta-
novené v parkovacej politi-
ke sme sa rozhodli obrátiť 
na súd. Ten už vytýčil dva ter-
míny pojednávania, BPS Park 
na ne však neprišla. V prípa-
de, že budeme v spore úspeš-
ní, rozšírime rezidentské par-
kovanie aj v centre Bratislavy.

V budúcnosti chcem roz-
šíriť rezidentský systém 
parkovania na všetky ko-
munikácie dané do sprá-
vy mestskej časti. Po zme-
ne cestného zákona umož-
níme v čase, keď parkova-
cie boxy nie sú vyťažené 
rezidentmi, poskytnúť ich 
za poplatok abonentom.

Od marca 2009 má Staré 
Mesto spracovaný Plán hos-
podárskeho a sociálneho roz-
voja (PHSR), na ktorý nad-
viazal Komunitný plán sociál-
nych služieb – v Bratislave ho 
máme iba my. Zaoberá sa se-
niormi, zdravotne postihnutý-
mi a rodinami s deťmi vyža-
dujúcimi si osobitnú starost-
livosť.

Sme spoluzriaďovateľom 
Domova pre osamelé rodi-
ny so sídlom na Smrečian-
skej a Karpatskej ulici. Je-
ho súčasťou je Krízové cen-
trum. Služby zariadenia vy-
užívajú najmä osamelé matky 
s deťmi, ale aj tehotné ženy, 
ktorým poskytujeme ochra-
nu, ubytovanie, poradenstvo 
a starostlivosť. Na sociálne 
oddelenie prešli kompeten-
cie posudzovania zdravotné-
ho a sociálneho stavu. Podľa 
stupňa odkázanosti prostred-
níctvom Seniorcentra, kto-
ré sme zriadili v roku 2008, 
Staromešťanom poskytujeme 
opatrovateľskú službu v do-
mácnosti, keďže sa snažíme 
ponechať klienta čo najdlhšie 
v známom domácom prostre-
dí, ďalej denný stacionár, čo 
je vlastne „škôlka pre se nio-
rov“, a tri zariadenia opatro-
vateľskej služby (ZOS) s ka-
pacitou 43 lôžok. Staré Mes-
to je jednou z dvoch mest-
ských častí, ktoré majú svo-
je domovy dôchodcov. Ten 
náš je súčasťou Seniorcen-
tra a má kapacitu 70 lôžok. 
Asi 70 se nio rom zabezpe-
čujeme denný rozvoz stravy, 
ďalším pos ky tujeme obedy 
v šiestich spoločných jedál-
ňach v cene do 3 € (90 Sk). 
Prispievame na ne z rozpoč-
tu sumou 1,5 € (45 Sk) alebo 
0,75 € (22,50 Sk) – podľa výš-
ky príjmu.

Jednorazové príspevky až 
do výšky trojnásobku život-

Čo sme urobili, čo plánujeme 
Nevybudoval som žiadny monument, ktorý 
by pripomínal obdobie môjho pôsobenia 
vo funkcii starostu. Štyri roky som sa snažil 
o riešenie bežných problémov Staromešťanov 
od jaseľského veku až po seniorsky. Stretával 
a radil som sa s nimi, počúval ich inšpirujúce 
názory, zosúlaďoval ich predstavy a požiadavky 
s možnosťami Starého Mesta a názormi 
poslaneckého zboru. Rešpektoval som 
kompetencie miestneho zastupiteľstva a štatút 
Bratislavy upravujúci vzťahy medzi hlavným 
mestom a jeho mestskými časťami. Kde si to 
situácia vyžadovala, prijímali sme všeobecne 
záväzné nariadenia, zásady a uznesenia, 
ktorými sme vymedzili pravidlá platné 
pre správanie sa na území Starého Mesta.

Andrej Petrek, starosta

Upratovanie Hviezdoslavovho námestia.

Aj nová elektronická úradná 
tabuľa na Medenej ul. zjed-
nodušuje občanom prístup 
k informáciám a orientáciu 
v nich.

Otvorenie 1. parkovacej ob-
lasti 30. júla t. r.: Výraznú 
prednosť pri parkovaní ma-
jú Staromešťania.
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urobiť v nasledujúcom období

ného minima pre sociálne od-
kázaných Staromešťanov po-
skytujeme vo finančnej alebo 
vecnej forme (predplatením 
ubytovne, alebo cez školu – 
denný pobyt, strava, školský 
klub). Úzko spolupracujeme 
s nocľahárňami Depaul a Do-
mov pre každého a s mimo-
vládnymi organizáciami Pro-
ti prúdu, Rodiny v kríze a Dro-
govo závislí, a tiež so zväzmi 
zdravotne postihnutých.

V Starom Meste je 5 klubov 
dôchodcov, v ktorých sa pra-
videlne stretáva 8 klubových 
samospráv.

Ďalšie skvalitnenie slu-
žieb seniorom by malo pri-
niesť 50-lôžkové sociál-
ne zariadenia, ktoré chce-
me vybudovať na Dobšin-
ského ulici. Financie na to 
máme. Chcem ho odovzdať 
staromestským užívateľom 
a pokračovať v rozširovaní 
služieb pre nich.

Sme jediná mestská časť 
prevádzkujúca dvoje obecné 
jasle. Máme 18 materských 
škôl a 8 základných škôl. Zre-
konštruovali sme budovu jas-
lí na Javorinskej ulici a vyt-
vorili v nej trojtriednu mater-
skú školu. Jedna nová trieda 
vznikla v MŠ na Karadžičovej 
ulici a dve ďalšie v MŠ na Šu-
lekovej. Od budúceho roku 
však budeme konfrontovaní 
s požiadavkou na znižovanie 
obložnosti tried, preto chcem 
zvýšiť kapacitu MŠ na Goraz-
dovej ul., kde sme už urobi-

li čiastočné stavebné úpravy.
Budovy škôl a predškol-

ských zariadení sme od štá-
tu prevzali v katastrofálnom 
stavebno-technickom sta-
ve, preto sme sa sústredi-
li na ich opravy. Vymeni-
li sme rozpadávajúce sa ok-
ná za nové, opravili sme za-
tekajúce strechy, kotolne, so-
ciálne zariadenia, telocvične. 
Obnovili sme ihriská v are-
áloch škôl na Škarniclovej 
a Grösslingovej a vybudova-
li nové na Hlbokej a Mudro-

ňovej. Nové ihriská s hrací-
mi prvkami má väčšina ma-
terských škôl a obidvoje jasle.

V budúcnosti nás čaká 
generálna oprava strechy 
na Hlbokej ulici, oddrená-
žovanie MŠ na Podjavorin-
skej a revitalizácia tamoj-
šieho ihriska. Pokiaľ sa si-

tuácia zmení a bude možné 
sa uchádzať o financovanie 
takýchto akcií z grantov, 
sme na to pripravení.

V Zichyho paláci sme zria-
dili Galériu Cypriána Ma-
jerníka s prezentáciami sú-
časného výtvarného ume-
nia. V tomto objekte sme ot-
vorili aj malú výtvarnú školu 
pod vedením profesionálnych 
výtvarníčok.

Obnovili sme pravidelné 
výstavy v galérii F7 na Fran-
tiškánskom námestí. V su-
sedstve má naše priestory 
k dispozícii Divadlo GUna-
GU. K vyhľadávaným pohybo-
vým kurzom v zariadeniach 
na Gaštanovej a Školskej uli-
ci pribudla letná tanečná ško-
la (súčasný tanec) v Medic-
kej záhrade. Do povedomia 
verejnosti sa dostal výstavný 
priestor s novým projektom 
Viki Janouškovej na Školskej 
ulici.

Pokračujeme v obľúbe-
ných detských táborových 
pobytoch, jazykových kur-
zoch zameraných na menej 
frekventované jazyky. Nap-
ríklad novogréčtina sa učí len 
u nás.Spolupracujeme s mi-
moriadnymi skupinami ob-
čanov, napr. zdravotne han-
dicapovanými (Medzinárod-
ný fotomaratón pre nepoču-
júcich). Tradíciou sa stávajú 
petangové turnaje v Grassal-
kovichovej záhrade, podob-
ne letná čitáreň a koncer-
ty v Medickej záhrade v ré-
žii Staromestskej knižnice. 
Tá vo svojich priestoroch or-
ganizuje aj počítačové kurzy 
pre seniorov, kultúrne vystú-
penia a výstavy, napr. každo-
ročne detí z internátnej školy 
pre slabozrakých.

Kultúrnych podujatí je 
v Bratislave našťastie dosť. 
Preto mojím cieľom je pos-
kytovať priestor na prezen-
táciu tej časti kultúry, kto-
rá stojí na okraji záujmu, 
ale oslovuje predovšetkým 

Staromešťanov – či už ako 
konzumentov alebo pro-
tagonistov. Rozbehli sme 
prípravné práce na dostav-
bu hlavného objektu Staro-

mestskej knižnice na Blu-
mentálskej ulici. Jej realizá-
ciu považujem za čiastočné 
splatenie dlhu za jej mno-
horočnú kultúrno-osveto-
vú činnosť. Nevzdal som sa 
zámeru vytvoriť v Pisztory-
ho paláci (bývalé Leninovo 
múzeum) na Štefánikovej 
ulici nové kultúrno-spolo-
čenské centrum.

V oblasti stavebného po-
riadku je najúčinnejším a, 
bohužiaľ, jediným nástro-
jom podrobná územnopláno-
vacia dokumentácia. Tá je-
diná dokáže zabrániť nekon-
trolovateľnému stavebnému 
zahusťovaniu územia. Sta-
ré Mesto je jediná mestská 
časť, ktorá má takúto doku-
mentáciu – územné plány 
zón – spracovanú na väčši-

nu územia (v Petržalke ju ma-
jú len na Pravobrežné cen-
trum, v Novom Meste dve lo-
kality, ostatné mestské čas-
ti nemajú žiadnu reguláciu). 

V tomto období sme zabez-
pečili spracovanie a preroko-
vanie troch zonálnych plánov: 
ÚPNZ Mudroňova-Palisády, 
CMO Severovýchod a ÚPZ 
Chalúpkova. Z nich prvá je aj 
schválená, schválenie dvoch 
ďalších bolo zablokované ro-
kovaniami mestského zastu-
piteľstva o zmenách a dopln-
koch územného plánu hlavné-
ho mesta.

Bezprostredne po zís-
kaní stanoviska Krajského 
stavebného úradu Bratisla-
va predložím ÚPZ Chalúp-
kova a CMO Severovýchod 
na schválenie miestnemu 
zastupiteľstvu. Územný-
mi plánmi zón chcem regu-
lovať výstavbu aj vo zvyš-
ných lokalitách Starého 
Mesta, a tak ochrániť verej-
nú zeleň a genia loci Staré-
ho Mesta.

Kultúra v Medickej záhrade sa stáva tradíciou: koncerty, 
letná čitáreň, pohybové a iné kurzy...

Vlasta Ilavská (so šerpou) sa stala Starou mamou Starého 
Mesta 2010.

Najdrahšia bude generálka strechy v škole na Hlbokej. Čierne stavby sú problémom aj v Starom Meste.

Olympijský beh v Horskom parku.
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Pavol Lomen a Ján Ištvan-
čin možno ani nevedia, koľ-
kým ženám zdvihli seba-
vedomie. Súťaž Stará ma-
ma Starého Mesta, ktorej sú 
krstnými otcami, vyburcova-
la mnohé seniorky. Niektoré 
mali čo robiť s vlastnou ostý-
chavosťou, napokon ju zakryli 
svojou prirodzenosťou a lás-
kavosťou. Neúnavná Iveta 
Gályová sa s barlami vydala 
na výlet do Rakúska! Nemoh-
la sklamať svojich verných, 
pre ktorých pripravila nejeden 
zájazd, pochod, prednášku či 
cvičenie. Alebo Miroslav Lu-
bojacký či Anna Biacovská... 
Vedno s ďalšími pri príležitos-
ti oslavy Mesiaca úcty k star-
ším, na ktorú ich pozval sta-
rosta Andrej Petrek a okresná 
organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska Bratislava 1, 
prevzali v Zichyho paláci oce-
nenia za ich dlhoročnú aktív-
nu prácu. Vyznamenania sú 
o to hodnotnejšie, že ich do-
stali k 20. výročiu založenia 
Jednoty dôchodcov.

Pamätný list dostal 
MUDr. Mi roslav Lubojacký.

Vyznamenanie I. stup-
ňa prevzali Elena Hrčková, 
Mgr. Iveta Gályová, Jolana 
Flórová a Ing. Milota Musilo-
vá.

Vyznamenanie II. stup-
ňa získali Anna Kuzmiaková, 
Magdaléna Revajová, Ele-
na Kaplanová, Alžbeta Čer-
ňanská, prof. Blanka Kolibia-
rová, CSc., a Magda Menky-
nová.

Vyznamenanie III. stup-
ňa si z oslavy odniesli Emí-
lia Uhrinová, Viera Kamenic-
ká, doc. MUDr. Oľga Blaško-
vá, CSc., Ľubica Števlíková, 
Dr. Ján Ištvančin, Želislava 
Mitevová, Terézia Kotrecová, 
Ing. Elena Vohnoutová, Má-
ria Lásková, Ing. Vlasta Ilav-
ská, Doc. PhDr. Pavol Lo-
men, CSc., Ing. Milota Mu-
silová, Mgr. Iveta Gályová, 
Marta Krúžiková, PhMr. Ve-
ronika Schlosserová, Mária 
Valéria Theizlová, Jozefína 
Kristová, Blanka Ondrejková, 

Ing. Vlasta Ilavská, Ing. An-
na Biacovská, Miloslava Tor-
dová, PhDr. Veronika Woh-
landová, Ing. Herlinda Nová-
ková, PhDr. Oľga Ostrožlíko-
vá a Miroslav Nemec.

Jeho zatvorenie si vy-
žiadala druhá etapa rekon-
štrukcie sčasti vnútorných, 
ale najmä dvorových pries-
torov. Vlani sa uskutočnila 
prvá etapa zameraná na in-
teriér – vymenili sa dlážky, 
okná, obnovila sa maľovka, 
zrekonštruovala sa kuchyn-
ka, sociálne zariadenie, za-
kúpené bolo nové vybave-

nie klubových priestorov. 
Celkové náklady na práce 
vykonané počas dvoch ro-
kov predstavujú 65 000 € 
(takmer 2 mil. Sk).

V zadnej časti klubu ob-
rátenej do dvora je tera-
sa. Pos lankyňu Soňu Do-
čolomanskú dlhý čas škrel 
výzor dvora pripomínajúci 
džungľu. Navrhla vybudo-

vať z neho zelenú oázu, kto-
rú by mohli okrem klubistov 
využívať aj obyvatelia bytov 
v dome na Karadžičovej 1, 
keďže sú spoluvlastníkmi 
tohto priestoru. Tak sa aj 
stalo. Počas letných mesia-
cov sa z vnútrobloku ohra-
ničeného budovou a muro-
vaným plotom vyviezli fú-
ry zeminy, terén sa vyrov-
nal a čiastočne zatrávnil. 
Dnes ho pretínajú vy dláž-
de né chodníky, pri plote je 
vysadený brečtan a divý vi-
nič, pod košatými koruna-
mi stromov sú liatinové la-
vičky. Mestská časť tu da-
la vybudovať aj petangové 
ihrisko. O jeho využití se-
niorom, ktorí sa zúčastnili 
slávnostného otvorenia, po-
rozprával Vladimír Šedivý, 
donedávna prezident Slo-
venských petangistov, v sú-
časnosti stále aktívny hráč. 
Vďaka dvom súpravám pe-
tangových gúľ, ktoré prinie-
sol starosta Andrej Petrek, 
pán Šedivý názorne pred-
viedol, ako si členovia klu-
bu môžu spríjemniť svoj po-
byt v zariadení.

Okrem staromestských 
seniorov sa v klube stre-
távajú po maďarsky hovo-
riaci se nio ri a viacero sku-
pín zdravotne postihnutých 
Staromešťanov. Pri príleži-
tosti tohtoročného Mesia-
ca úcty k starším im mest-
ská časť darovala masáž-
ne lôžko.

Spojiť dva predmety do jed-
nej zaujímavej besedy sa po-
darilo na predmete Mediálna 
výchova a Človek a svet práce 
dvom JOJkárom – Hanke Gal-
lovej, moderátorke Prvých no-
vín, a Adamovi Zavřelovi, re-
daktorovi Krimi novín. Do Zá-

kladnej školy na Jesenské-
ho 6 prišli 9. novembra na be-
sedu o práci v médiách.

Zaujímavým otázkam a eš-
te zaujímavejším odpovediam 
nebolo konca kraja. Zážitky 
z detstva, školské časy (Adam 
navštevoval túto ZŠ), ale hlav-
ne priblíženie ich profesio-
nálnej práce oslovilo žiakov 
7. ročníka. Najzaujímavejšie 
odpovede boli z práce v teré-
ne, z reportáží, kde išlo o zá-
chranu ľudského života pri do-
pravných nehodách. Redaktor 
sa rozhovoril o tom, aké ťaž-
ké je vidieť dopravné neho-
dy, aká ťažká na psychiku je 
záchranná služba. Deti zaují-
malo, ako vznikajú komentá-
re, dozvedeli sa, aké sú služ-
by v redakciách, ako správne 
hovoriť a tváriť sa na kameru, 
čo sú to tzv. „čítačky“, prípra-
va „do konzervy“, ale aj ako sa 
technicky spracúvajú a vyrá-
bajú reportáže do vysielania. 
A keďže mali so sebou psíka 
Maxa, bolo jasné, že Hanka 
má kladný vzťah k zvieratám. 

Otázky smerovali aj na jej prá-
cu v nadácii, ktorá organizuje 
detské tábory.

Rozhovory boli reálnym oži-
vením zaujímavých predme-
tov. Cieľom stretnutia boli ko-
munikačné zručnosti, tvori-
vé myslenie, rozvíjanie slov-

nej zásoby. Budúce spoločné 
stretnutie sa uskutoční for-
mou exkurzie na Kolibe, v ate-
liéroch a vo vysielacom štúdiu 
TV JOJ, odkiaľ ich môžeme 
vidieť na televíznych obrazov-
kách. Žiaci dostanú možnosť 
oboznámiť sa s odbornou prá-
cou nielen moderátorov na te-
levíznej obrazovke, ale aj s os-
tatnými profesiami v zákulisí.

Moderátori TV JOJ Hanka 
Gallová (s psíkom Maxom) 
a Adam Zavřel.

Klub dôchodcov opäť ožil
Koncom októbra bol po trojmesačnej prestávke 
sprístupnený Klub dôchodcov na Karadžičovej 1.

Seniori sa vo vynovenom klube dobre zabavili.

Ocenili najaktívnejších seniorov
Sú to obdivuhodní ľudia. Akoby desaťročia 
prebehli okolo nich. Telesnú schránku síce 
poznačili, ale chuť tvoriť, vymýšľať, tešiť sa 
a robiť šťastnými druhých im ostala. A pritom, ak 
im chcete vzdať úctu, mávnu rukou. Veď to nič 
nebolo, čítate im v očiach.

Mediálna výchova
s JOJkármi

Seniori na Karadžičovej dostali od starostu dve petangové sú-
pravy, pravidlá petangu ich učil Vladimír Šedivý.

Trhovisko
zo Žilinskej
na Žilinskú

Existencia trhoviska na Ži-
linskej ulici je ohrozená. Vie 
sa o tom už niekoľko ro-
kov. Pred štyrmi rokmi sa té-
ma rozoberala na verejnom 
zhromaždení zvolanom sú-
časným starostom. Ten vte-
dy sľúbil, že počas jeho vo-
lebného obdobia bude toto 
trhovisko zachované.

Najnovšie prišiel s návr-
hom na riešenie.

„Rokoval som s generál-
nou riaditeľkou Slovenské-
ho rozhlasu Miloslavou Zem-
kovou o možnom presťaho-
vaní trhoviska na pozemok 
za budovou rozhlasu. Je to-
muto riešeniu naklonená,“ 
informoval starosta Andrej 
Petrek.

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto už pripravuje 
prekládku inžinierskych sietí.
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Ako povedal Stanislav 
Marinov, ktorý stál pri zrode 
tejto súťaže a dodnes je jed-
ným z jej sponzorov, nejde 
o to, aby malí huslisti od út-
leho veku až do dospelos-

ti hrali Paganiniho, ale o to, 
aby mali motiváciu k ďalšie-
mu cvičeniu, zlepšovaniu sa 
a najlepší aby pokračovali 
na konzervatóriu.

Táto súťaž bola spočiat-
ku určená pre žiakov v Sta-
rom Meste. Dnes má do-
sah na celý západosloven-
ský región, pričom pozván-
ky išli aj za hranice. Na sú-
ťaži sa objavili už päťroční 
huslisti a tiež muži, ktorí ma-
li vyše 20 rokov. Spoločný 

bol pre nich záujem o husle 
a zmysluplné využívanie voľ-
ného času venovaného hud-
be a umeniu. Spomedzi do-
terajších víťazov spomeňme 
najlepších, ktorí dnes študu-
jú na vysokých školách do-
ma i vo svete: Lucia Kopso-
vá, Silvia Baráthová, Silvia 
Petrášová, bratia Jánoškov-
ci, Tibor Bertók (z Komárna 
– víťaz dvoch ročníkov).

Tohtoročná súťaž sa usku-
toční v sobotu 27. novembra 
od 9. h v Hudobnej sieni Zi-
chyho paláca na Ventúrskej. 
Koncert víťazov bude v ne-
deľu 28. novembra o 15. h 
v Pálffyho paláci na Zámoc-
kej ulici, kde sa predstavia 
ocenení súťažiaci a na zá-
ver Silvia Petrášová a tohto-
ročný predseda poroty Ale-
xander Jablokov. Predse-
da poroty je každý rok iný 
– zvyčajne významný inter-
pret alebo pedagóg. Všet-
ky vystúpenia po oba dni sú 
prístupné verejnosti, vstup 
je voľný. Súťaž podporili fi-
nančne Ministerstvo kultúry 
a cestovného ruchu SR, Na-
dácia VÚB a spoločnosť Do-
wina.

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.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v zmysle § 4 záko-
na č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vy-
hlasujew

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy – 

Óvoda
Ul. 29. augusta 6 v Bratislave

s predpokladaným nástupom 1. januára 2011
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vyso-

koškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného študij-
ného odboru požadovaného pre príslušný druh a stu-
peň školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie pod-
ľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa usta-
novujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikač-
né požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov – pre kate-
góriu učiteľ

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy (rozsah 

2 strany)
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti 

Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
• doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia do-

kladu)
• potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi
• štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných úda-

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

• vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
• doklad o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti 

na výkon pedagogickej činnosti

Prihlášky žiadame zaslať do 7. decembra 2010 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
oddelenie školstva
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava 
alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej čas-

ti Bratislava-Staré Mesto v zatvorenej obálke s označením 
pre „MŠ – Óvoda, Ul. 29. augusta 6 – výberové konanie, ne-
otvárať“.

Termín, čas a miesto výberového konania bude ozná-
mené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením 
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Bratislave 10. novembra 2010

Andrej Petrek, starosta, v. r. 

Tri výtvarníčky – Beáta Tar-
jányiová, Monika Laceko-
vá a Babula Frešová – pra-
cujúce s textilom predsta-
vujú svoje diela do 30. no-
vembra v Galérii Sloven-
ského rozhlasu na Mýtnej 
1. Prvá z nich (na snímke) 
je vedúcou oddelenia kultú-
ry v Bratislave-Starom Mes-
te a na výstave ponúka ko-
lekciu obrazov na hodvábe. 
Charakterizuje ich istá linka 
skúsenej výtvarníčky, citlivá 
a prepracovaná farebnosť a 
najmä jednotiaci element – 
hravosť, vtip, veselosť, ale 
aj dávka recesie najmä v 
názvoch jej diel.

Prešporský Paganini
Mladým amatérskym huslistom – žiakom 
základných umeleckých škôl – je venovaný 
14. ročník súťaže Prešporský Paganini, ktorý sa 
uskutoční koncom novembra.

Výstavy 
v knižnici

Pri príležitosti Mesiaca fo-
tografie sprístupnila Staro-
mestská knižnica vo svojej 
pobočke na Západnom ra-
de 5 v dňoch 4. až 19. no-
vembra výstavu fotografií Mi-
roslava Zaťka a Jána Steska 
s názvom Severské inšpirá-
cie. V spolupráci s Goetheho 
inštitútom otvorí 22. novem-
bra výstavu obrazových pub-
likácií Súčasná nemecká fo-
tografia. Potrvá do 10. de-
cembra.

V pobočke na Ka ra dži čo-
vej 1 každoročne v novem-
bri, t. r. po piatykrát vystavu-
je výtvarné práce nevidiacich 
a slabozrakých detí – žiakov 
Základnej školy internátnej 
pre nevidiacich a slabozra-
kých na Svrčej ulici. Výstavu 
Zastretý farebný svet si mož-
no pozrieť do 30. novembra. 
Finančne ju podporila Pois-
ťovňa Wüstenrot.

Všetky výstavy sú prístup-
né v čase výpožičných hodín. 
Bližšie na www.starlib.sk. (jk)

Prešporkovo pozýva

Rodinné centrum Prešporkovo sídliace v priestoroch Základ-
nej školy na Grösslingovej ulici pripravilo na december tento 
zaujímavý program:

Mikulášske posedenie pre nepočujúcich
3. 12., 16.00-18.00 h
Workshop „Zdravý úsmev pre celú rodinu“
7. 12., 10.00-11.00 a 16.00-17.00 h
Workshop „Zdravý úsmev pre celú rodinu“
9. 12., 10.00-11.00 h
Vianočné záverečné vystúpenie detí z kurzu
„Folklór v srdci“
14. 12., 17.15-18.00 h
Vianočné divadielko
15. 12., 16.15 h.
Okrem toho sa 2. a 9. 12. od 10. do 10.30 a 8. 12. od 16.15 

do 16.45 h konajú otvorené hodiny kurzu pre najmenších ta-
nečníkov (od 1,5 do 3 rokov) Minifolklór. (dz)

Ocenia
darcov krvi

Bratislavská organizácia 
Slo venského Červeného krí-
ža usporiada 23. novem-
bra Slávnostný večer darcov 
krvi spojený s odovzdáva-
ním plakiet prof. MUDr. Jana 
Janského a prof. MUDr. Já-
na Kňazovického. Medzi oce-
nenými sú aj Staromešťania.

Bronzovú plaketu prebe-
rú novinár a miestny posla-
nec Radoslav Števčík, mest-
ský policajt Mgr. Patricius 
Zelenák, RNDr. Lotrant Šán-
dor, Ing. Michal Kolík, kon-
zultant Ing. Tomáš Ostatník, 
pracovník VÚC Mgr. Roman 
Markusek. Striebornú pla-
ketu dostane farmaceutická 
laborantka Zuzana Heilero-
vá, a živnostníci Alexander 
Tolkunov, František Fecko 
a Peter Antalík.
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Staromestská kultúra v decembri 2010
Divadlá
Divadlo GUnaGU
Františkánske nám. 7
www.gunagu.sk
e-mail: gunagu@gunagu.sk
tel.: +421(2)54433335

10., 11., 16. 12., 19.30 h
Viliam Klimáček
JOHN LENNON JE MŔTVY 
A JA SA TIEŽ NECÍTIM 
NAJLEPŠIE (Groupies)

12. 12., 19.30 h
Karol Vosátko
SEX, MOBIL, ROCK´n ROLL
13. 12., 19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
MODELKY II (krása neni šetko)

14. 12., 19.30 h
Viliam Klimáček
IN DA HOUSE (žúrka v Londýne)

15., 19. 12., 19.30 h
Viliam Klimáček
BAR ARGENTÍNA
(čierna komédia o bielom prášku)

17. 12., 19.30 h
Gian Maria Cervo
VOĽNÝ ČAS
(bez elegancie by nebolo chlapcov 
z eskortservisu)

18. 12., 19.30 h
BIG BASTARD BEAT BAND
20., 22. 12., 19.30 h
Karol Vosátko a kolektív
TELENOVELA
21. 12., 19.30 h
Viliam Klimáček
DÍLERI

28. 12., 18.00 h 
Diskusia časopisu .týždeň 
31. 12., 17.00 h
ODTIAĽ- POTIAĽ
Silvestrovská talkshow Viktora 
Horjána, jeho hostí a skupiny Big 
Bastard Beat Band

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

2. 12., 19.00 h
David Harrower
NOŽMI DO SLIEPOK
9. 12., 19.00 h
Miloš Macourek
HRA NA ZUZANKU
16. 12., 19.00 h
TRIKRÁT KOĽAJNICE
BETLEHEMCI

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

Pre deti
8. 12., 14.00 h
PRÍBEH OCEÁNOV
Hrá: Divadlo Zanzara

9. 12., 14.00 h
AKO VLKA ROZBOLELI ZUBY
Hrá: Divadlo Bez opony

9. 12., 16.00 h
ČARO VIANOC
Hrajú: Deti z MŠ Búdkova

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

5., 19. 12., 19.00 h
PAŤA A PASTIERI – 1. premiéra
Vianočné divadelné stretnutie Pati 
a jej priateľov z Domova sociálnych 
služieb Prima, spojené s ponukou 
originálnych vianočných darčekov.

13. 12., 19.00 h
MARIÁN GEIŠBERG 
A SKUPINA UMK – PIATE 
ROČNÉ OBDOBIE
Recitál na motívy lyrickej novely M. 
Geišberga Panta Rei

Pre deti
12. 12., 15.00 h
NESIEM VÁM NOVINU
Hrá: Teatro Neline

Koncerty
Centrum hudby 
Zichyho palác
Ventúrska 9

21. 12., 18.00 h
GALA MLADÝCH UMELCOV 
u Zichyho
Koncert študentov Konzervatória 
v Bratislave

Centrum divadla, 
literatúry a vzdelávania, 
Školská 14
6. 12., 19.00 h
DURA & BLUES CLUB
VETERÁNI ZO SALON DORE
Bluesový dvojkoncert

17.12., 19.00 h
JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE 
A HOSTIA

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

do 5. 12.
DANUTA BINDEROVÁ
A OLEG FINTORA
9. 12. 2010 – 31. 1 2011
IVAN KENÉZ a IGOR ČOMBOR 
Vernisáž: 9. 12., 18.00 h

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

2. 12. 2010 – 8. 1. 2011
Marian Krampl: OBRAZY
Vernisáž : 2. 12., 18.00 h

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

do 18. 12.
Rodinná zbierka 1930 – 2010

Zimná promenáda 2010
počas Vianočných trhov

Hviezdoslavovo 
námestie
19. 11., 15.30 h
Bukasový masív
Známa hudobná skupina, ktorá 
využíva v textoch dialekt.

20. 11., 15.00 h
Detský folklórny súbor 
Kobylka
Zvyky slovenských folklórnych 
oblastí a pôvodného chorvátskeho 
obyvateľstva Devínskej Novej Vsi.
Petra Kepeňová
Účastníčka druhej série speváckej 
súťaže Slovensko hľadá Superstar.

21. 11., 15.00 h
Stretnutie na promenáde 
s rodinou
Zábavné popoludnie s výtvarnými 
aktivitami ,divadlom Zanzara 
a speváčkou Simonou Hegerovou.

26. 11., 17.00 h
Aneta Mihályová, Juraj Havaj – 
spev, Dušan Šujan – klavír
Opera, opereta, ale najmä krásne 
melódie.
27. 11., 15.00 h
Detský folklórny súbor Dolina
Detský temperament a krása Vianoc.
Ľudová hudba folklórneho 
súboru Ekonóm
Hudobná zložka známeho 
folklórneho súboru.

28. 11., 15.00 h
Peter Ťažký a Chlapi z Dolnej 
Lehoty
Známe piesne v autentickej 
interpretácii speváckej skupiny.

30. 11., 10.00 h
Spevácky zbor ZŠ Vazovova.
3. 12., 17.00 h
5. medzinárodný festival 
adventnej a vianočnej hudby.
Koncert zborov.

4. 12., 14.00 h
Odovzdávanie cien 

5. medzinárodného festivalu 
adventnej a vianočnej 
hudby a galakoncert 
ocenených domácich a najmä 
zahraničných speváckych 
zborov.

5. 12., 15.00 h
Romano Stilo
Temperament, vášeň, virtuozita.

10. 12., 17.00 h
Marián Bango
Krásne a známe melódie v podaní 
slovenského Andrea Bocelli.

11. 12., 15.00 h
Detský folklórny súbor 
Studienka
Rezké tance, melodické piesne, 
tematické zvykoslovné pásma.
Peter Šrámek
17-ročný účastník súťaže Môj najmilší 
hit.

12. 12., 15.00 h
Samo Smetana Band

Skupina pod vedením skúseného 
primáša hrá melódie z celého 
Slovenska.
17. 12., 17.00 h
Traditional Club Bratislava
Tradičný jazz pre všetkých.

18. 12., 15.00 h
Detský folklórny súbor 
Madovec
Pôsobí pri združení Madovec a ZŠ 
internátnej na Hrdličkovej ulici 
v Bratislave, vznikol v roku 2002 
a združuje nepočujúce deti a mládež 
vo veku 9-18 rokov.
Koledníci
Najkrajšie a najznámejšie koledy.

19. 12., 15. 00 h
Krupanská zabíjačka
Folklórne pásmo.

22. 12., 15.00 h
Dychová hudba Spojár
Jedna z najstarších dychových 
hudieb.

• víkendy a sviatky • pracovné dni


