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POZOR, ZMENA! VOĽBY 15.11.2014 len do 20.00
Ako sa kde voliť v komunálnych voľbách 2014? Pripravili sme pre vás zoznam kandidátov a tiež
volebný manuál. Čítajte v špeciálnej prílohe na stranách 7 - 9.

Stretnutia s občanmi
Každý pondelok
TeleCafé Medená 2
Od 16.00 hod.

Milí Staromešťania,
November je mesiac,
ku ktorému na začiatku patria spomienky
na tých, ktorí nás už
opustili a na konci prvé
dni adventu. Pre mňa
- a určite aj pre celú
moju generáciu - je
však november mesiacom, kedy sa nám pred
25 rokmi na námestiach spolu podarilo zlomiť
moc totality. Možno nám už medzitým vyprchali
z hláv spomienky na mrazivé večery na plnom
Námestí SNP, čo ale určite pretrvalo, je fakt, že
rozhodovať o vlastnej budúcnosti môžeme len
my sami. Revolúcia priniesla slobodu a nekonečnú možnosť výberu a to sa týka i verejného života. Pred 25 rokmi sme odmietli neobmedzenú
vládu jednej strany, ale aj bezcharakterných politikov. Nikto z nás netušil, čo bude v roku 2014,
no určite som si naivne nepredstavovala, že noví
ľudia, ktorí dostanú šancu pôsobiť vo verejnom
živote, budú dokonalí a nikdy neurobia chybu,
ale želala som si, aby sme mohli slobodne na
chyby poukazovať a vybrať si takých, ktorí svojimi skutkami dokážu chyby naprávať, preukážu
charakter a vôľu pracovať pre ľudí.
Milí Staromešťania, pred nami sú komunálne
voľby a my opäť budeme rozhodovať ako ďalej.
Dúfam, že každý z vás si nájde dôvod, aby počas
soboty 15. novembra prišiel do volebnej miestnosti a využil svoju možnosť rozhodovať - a podieľať sa na tom, aký život v Starom Meste bude.
Komunálna politika je najbližšie obyvateľom. Je
najmä na samospráve, ako bude vyzerať parčík
pri vašom dome. Ako sa rozhodnúť, si musí vedieť povedať každý sám, no verím, že to nebude
podľa toho, čo kde o ktorom kandidátovi počujete, ale podľa toho, aké výsledky má za sebou.

Posledné teplé októbrové dni prilákali deti do Grassalkovichovej záhrady na Staromestskú
šarkaniádu.						
FOTO – RASŤO MIŠÍK

Staré Mesto nemá žiaden dlh
Bratislavské Staré Mesto
bolo vyhodnotené v analýze
nezávislého inštitútu INEKO ako výborne hospodáriaca samospráva. Spomedzi
2930 obcí na Slovensku má

označenie „výborné finančné zdravie“ a dosiahlo 5,4
bodu zo 6. Staré Mesto
nemá žiadne dlhy a tiež
nemá žiaden úver. Pritom,
na porovnanie, priemerný

celkový dlh obcí na Slovensku je 25 percent, priemer
Starého Mesta je 0. Navyše,
v minulom roku hospodárilo Staré Mesto s prebytkom
1,5 milióna eur. (dot)

Voliť sa bude aj na gymnáziu
Voliči z okrsku č. 34 v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách nebudú voliť tak, ako
doteraz na ZŠ Grösslingova,
ale na gymnáziu Grösslingova. Týka sa to obyvateľov ulíc

Štúrova, Bezručova, Alžbetínska, Šafárikovho námestia, ale
i časti Dobrovičovej, Dunajskej a Gajovej či Grösslingovej a Sienkiewiczovej.
Voľby prebehnú v sobotu 15.

novembra od 7.00 do 20.00,
zvolíme si v nich starostu Starého Mesta a poslancov miestneho zastupiteľstva. Viac o
voľbách na stranách 7 – 9.
(dot)

Školu i park čaká veľká obnova
Na projekty v rámci Operačného programu Bratislavský
kraj sa Starému Mestu podarilo získať viac ako 1,7 milióna
eur. Vďaka nim sa začne na-

príklad s rekonštrukciou ZŠ
na Vazovovej za 900-tisíc eur,
revitalizáciou prejde i Kmeťovo námestie. Opraví sa fasáda
školy, opraví sa aj kanalizácia

a toalety, vymenia sa dvere,
obnovia stropy aj osvetlenie
v telocvični, škola sa zateplí
a dostane bezbariérový vstup.
Viac na 2. strane
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Opravia sa školy, škôlky i stacionár pre seniorov

Zaviedli sme inteligentné tlačivá

Staré Mesto uspelo v projekte Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti
(ISRMO) v rámci Operačného programu
Bratislavský kraj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na projekty obnovy
v zóne Blumentál sa podarilo získať viac
ako 1,7 milióna eur.

Staré Mesto patrí k lídrom elektronizácie služieb pre občanov. A
teraz ako vôbec prvá na Slovensku zavádza elektronické formuláre, ktoré uľahčia vybavovanie
na úrade. Stačí byť majiteľom
elektronického občianskeho preukazu. Ako táto služba funguje?
Na
portáliwww.slovensko.sk,
ako aj na webovej stránke Starého Mesta sú dostupné štruktúrované formuláre mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto. Občan,
alebo podnikateľ si vyberie tlačivo a po prihlásení prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s elektronickým čipom sa
mu tlačivo automaticky vyplní.
Následne sa formulár podpísaný
elektronickým podpisom odošle
do elektronickej schránky Starého Mesta. Vybavenie žiadosti si
nemusíte vyzdvihnúť na úrade,
ale opäť vám bude doručené do
schránky na ústrednom portáli, o
čom ste upovedomený mailom.
Je to obdoba normálnej pošty,
akurát prebieha elektronicky,

je, zateplí, vymenia sa okná, opravia terasy,
zmodernizuje sa kuchyňa, vymenia sa dvere,
dlažba. Revitalizáciou prejde aj dvor.
Obnovovať sa bude aj materská škola na Vazovoej, bude mať novú, modernú kuchyňu,
zrekonštruuje sa osvetlenie, rozvody a vymenia sa aj interiérové dvere.
Revitalizácia čaká aj Kmeťovo námestie.
Chystá sa úprava, výsadba a rozšírenie zelene, nahradenie zastaraného a poškodeného
mobiliáru, multifunkčné hracie a cvičiace

Najvyššia suma, približne 900 000 eur poputuje do rekonštrukcie budovy Základnej
školy Vazovova. „V rámci nej sa uskutoční

ZŠ Vazovova. FOTO - ARCHÍV

MŠ Vazovova. FOTO - ARCHÍV

Kmeťovo námestie. FOTO - ARCHÍV

rozsiahla rekonštrukcia vonkajších aj vnútorných priestorov – opraví sa kanalizácia
aj toalety, vymeníme dvere, zrekonštruujeme strop aj osvetlenie v telocvični, zateplíme strechu, fasády, uskutoční sa aj tepelná
izolácia, škola dostane bezbariérový vstup
a mnohé ďalšie,“ uviedla starostka Táňa
Rosová.
Tešiť sa môžu aj detičky z Materskej školy
Beskydská. Aj táto budova sa zrekonštruu-

prvky, a podobne. Asi stotisíc eur pôjde na
modernizáciu denného stacionára na Záhrebskej (obnova terás a časti fasády, izolácie, výmena dverí).
V rámci tohto projektu sa obnoví aj budova Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej 6,
ktorá je v správe župy.
S prácami sa začne ihneď po zazmluvnení
finančných prostriedkov.
Alexandra Obuchová, FOTO – archiv

Denný stacionár Záhrebská. FOTO - ARCHÍV
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Pon. - Pia: 9.00 - 18.00 Sobota: 9.00 - 12.00
Alexander Nagy: 0918 389 523
Krajčírstvo: Pondelok - Streda: 12.00 - 18.00
Iveta Nagyová: 0905 665 363

Nová pošta
pri Horskom parku
Slovenská pošta otvorí do
konca roka tri nové pobočky,
jedna z nich bude aj v Starom
Meste. ďalšie dve pribudnú v
nákupných centrách Eurovea
a Bory Mall v Lamači.

ilustračnÉ foto www.peterlevitan.com

bez potreby chodiť na úrad, alebo platiť za poštovné.
V súčasnosti tak môžu ľudia
prihlásiť psa do evidencie alebo
ohlásiť všeobecnú prevádzkovú dobu prevádzky. V príprave

je ďalších viac ako 120 tlačív.
Všetky tlačivá Starého Mesta
budú elektronizované do konca
roka 2014. Jediné, čo na službu
je potrebné, je nový občiansky
preukaz. (ao)

Pobočka na Lovinského ulici
v blízkosti Horského parku sa
bude otvárať už čoskoro, ukončujú sa tu stavebné práce. Stane
sa tak na základe rokovaní Slovenskej pošty a starostky Starého Mesta Táne Rosovej.
Pošta v okolí Horského parku
dlhodobo chýba, pobočka tu kedysi fungovala na ulici Západný
rad, ale bola zrušená. Kritické to
bolo najmä pre starších obyvateľov, ktorí si napríklad na poštu
chodia aj pre dôchodky. Po zrušení pobočky na Západnom rade
museli dochádzať na poštu buď
až na Hlavnú stanicu alebo na
Kramáre.
(r)

Pamiatka - dom na Dostojevského rade sa dočkala pomoci
Mestskej časti sa v spolupráci s občanmi po- prekryté živým plotom. Hrozilo totiž, že po
darilo dosiahnuť, aby sa dom, kultúrna pa- dokončení obnovy fasády domu nebude kam
miatka na Dostojevského rade č. 13 mohol kontajnery umiestniť.
zrekonštruovať. Obyvatelia, ktorí tu bývajú, „Toto umiestnenie kontajnerov bude – na
požiadali o pomoc starostku Táňu Rosovú a rozdiel od súčasného stavu – spĺňať
tá v spolupráci s mestskými poslancami do- všetky požiadavky, bude vyhovovať hygiesiahla, že pozemok pred domom, ktorý mal nickým, estetickým a protipožiarnym podv správe magistrát, dostane do správy Staré mienkam, pričom kontajnery nebudú vytváMesto. To umožní presunúť kontajnery spred rať prekážku na chodníku a nebudú zdrojom
Rosova-loga-Inz.STAROM.NOVINY-206X65
30.10.2014znečisťovania
14:13 Page 1 okolia,“ píšu obyvatelia.
domu a vybudovať tu civilizované stojisko,

Mestskí poslanci návrh Starého Mesta nakoniec schválili koncom októbra na svojom
poslednom zasadnutí v tomto volebnom období.
Staré Mesto by rado komunikovalo s miestnymi obyvateľmi o budúcom vzhľade verejného priestoru v okolí ich domu a tiež o tom,
ako by samospráva mohla prispieť k tomu,
aby tu bolo kultúrne prostredie.
(dot)
www.rosova.sk
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Oslávte 1. narodeniny Dobrého kina

Nový Stein vybuduje
spomaľovače i cyklopruh

Kino Film Europe, ktoré sídli na Štefánikovej 25 - bývalom Leninovom múzeu, oslavuje 1. narodeniny. V rámci toho pripravili pre
Staré Mesto dve bezplatne premietania pre
deti od 5 rokov. Predstavenia sa budú konať:

Občianske združenie Kmeťovo námestie
i Cyklokoalícia sa dohodli s investorom
Nového Steinu, ktorý plánuje výstavbu
medzi ulicami Blumentálska, Legionárska
a Kmeťovým námestím. Investor vyjde v
ústrety obyvateľom.

8. novembra o 11.00 (sobota)
a 9. novembra o 16.00 (nedeľa)

Investor vybuduje v okolí Nového Steinu
sedem spomaľovačov, dve kontajnerové stojiská, vyznačí na Blumentálskej podfarbený
cyklopruh v každom smere a nainštaluje
cyklodopravné smerovníky na Floriánske
námestie a križovatku Blumentálska/Legionárska. Taktiež vybuduje cyklostojany pre
návštevníkov Nového Steinu a nainštaluje
dve kamery do okolia.
Opatrenia plánujú združenia realizovať v úzkej spolupráci so Starým Mestom. Rovnako
úprava projektu v prospech zníženia vplyvu
dopravy (úprava výjazdov v rámci plánovaného projektu) boli dohodnuté v úzkej koordinácii so Starým Mestom. (r)

Premietať sa bude rozprávka v českom dabingu Cesta za vianočnou hviezdou. Premietanie je ZDARMA pre deti zo Starého Mesta.
Nahlásiť sa je možné na tel. 0903 351 343
alebo na dorota.krakova@staremesto.sk.
Mimoriadne pútavý rozprávkový príbeh s
ohromujúcou filmovou výpravou a kostýmami sa odohráva v prekrásnej zasneženej
nórskej prírode. Začína sa v predvianočnom
čase, keď do malej dedinky dorazí dvanásťročná odvážna dievčina Sonja. Dedina je totiž zakliata, rovnako ako celé kráľovstvo. A
zmeniť sa to rozhodne práve malá Sonja. (r)

V uliciach fungujú nové parkomaty
Od októbra funguje v parkovacej zóne BPS Park nový systém.
Papierové karty nahradili parkovacie automaty.
Okrem toho, že sú k dispozícii
kedykoľvek a vždy na svojom
mieste, sú napríklad dobíjané
len solárnymi panelmi.
Pre ľahkú orientáciu vodičov sú
v ich blízkosti osadené informačné pútače.
Pre vodičov je pripravené jednoduché a tiež prehľadné ovládanie so širokým grafickým displejom.
Systém parkovacích automatov

disponuje softvérom pre zisťovanie prípadných chýb s diaľkovým dohľadom a cez bezdrôtovú
sieť GSM komunikuje s centrálnym dispečingom.
Automaty komunikujú v piatich
rečiach, okrem slovenčiny je k
dispozícii angličtina, nemčina,
maďarčina a francúzština.
S novými automatmi prichádza
aj nový systém - na parkovacích
automatoch sa zavádza voliteľná
dĺžka doby parkovania.
Po úhrade základných 30-tich
minút za 0,50 € (minimálna cena
parkovného) umožní automat

Spolu so Západoslovenskou energetikou a CITROËN SLOVAKIA predstavilo Staré Mesto unikátne elektroautíčko, ktoré môžu prevádzky v
centre využívať na zásobovanie. FOTO - RASŤO MIŠÍK

zvoliť si vlastnú dĺžku doby parkovania podľa hodnoty vhodených mincí.
V praxi to znamená, že za každých vhodených 10 centov pripočíta automat 6 minút parkovného.
Kým doteraz bola najnižšia
možná sadzba za parkovné v
centre iba za jednu hodinu, nový
systém prináša zmenu aj v tom,
že dnes sa dá parkovať aj na pol
hodinu - čiže kratšie a pri nižšej
sume. To podporuje obrátkovosť
áut.
(ao)
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Lavičky v oboch záhradách sú už opravené

Medická záhrada je opäť o niečo krajšia, obnova takmer 300
lavičiek je už ukončená. Mestská časť Staré Mesto sa na
spolupráci dohodla so Zborom
väzenskej a justičnej stráže,
lavičky začali v lete opravovať
odsúdení.
Odsúdení opravili 220 krátkych
a 61 dlhých lavičiek v Medickej
záhrade, pričom sami si zabez-

pečovali aj materiál.
So Zborom väzenskej a justičnej stráže Staré Mesto spolupracovalo už aj v minulosti a aj v
Medickej záhrade sa ukázalo, že
táto spolupráca je pre obe strany
prospešná.
V Medickej záhrade často bojujeme s vandalizmom, najmä so
sprejermi. Dôležité však je, aby
ľudia neboli voči tomu ľahostajní a takýto prečin okamžite

hlásili polícii. V záhrade prešli
obnovou aj verejné toalety, v
ktorých sú „protivandalské“ toalety aj umývadlá. Rekonštrukcia čaká aj chodníky, ktoré budú
mať mlátový povrch a tak budú
vhodné aj pre športovcov. V súčasnosti prebieha výber dodávateľa.
Na obnovu lavičiek prispela aj
spoločnosť Dell, s ktorou mestská časť dlhodobo spolupracuje,
a to sumou 4000 €.
Medickej záhrade poputuje aj
výťažok z tohtoročného Dell Family Run vo výške 2107 €.
Pracovníci mestskej časti Staré Mesto spravili aj opravu
všetkých päťdesiatich lavičiek
v Grassalkovichovej záhrade.
Rovnako ako v Medickej záhrade, aj v Grassalkovichovej
záhrade opravila mestská časť
verejné toalety.
(ao)
FOTO – RASŤO MIŠÍK

Pristavenie
kontajnerov
- 4.11.-5.11.: Nábr. arm. generála L. Svobodu 18, Timravina 6,
Grösslingova-Karadžičova, Tvarožkova-Smetanova
11.11.-12.11.:
Mudroňova-Broskyňová, Kubániho-Čerešňová,
Gajova-Alžbetínska,
Poštová-Nám. SNP
- 18.11.-19.11.: Rázusovo nábrežie 4, Súbežná-Matúšova, Múzejná-Tobrucká,
Dubová-Bohúňova ulica
25.11.-26.11.:
Západný
rad-Gaštanová, Drotárska cesta-Na Hrebienku, Záhorácka,
Žižkova 24
2.12.-3.12.:
Povraznícka-Anenská, Dunajská 2-4, Panská-oproti Bibiane, Fraňa Kráľa
1-Lermontovova
- 9.12.-10.12.: Žižkova-Lipová,
Havlíčkova-Prokopa Veľkého,
Radvanská-Medzierka, Vetvová

BRATISLAVA NEFUNGUJE.
POTREBUJE ZMENU!
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Ako bude vyzerať nová Bezručova? Príďte diskutovať
Projekt obnovy budov bývalej
nemocnice na Bezručovej sa
hýbe. V týchto dňoch podáva
investor žiadosť o vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu a nadstavbu prvej z
budov.
Predpokladaný začiatok prác je
na jar. „Našim zámerom je ukončenie rekonštrukcie v čo možno
najkratšom čase,“ povedal riaditeľ Matej Ceconík z Bezručova
Invest. Projekt rekonštrukcie
ráta s prinavrátením zdravotníckych služieb do lokality - lekári
budú na prvých dvoch podlažiach. „Veríme, že to Staromešťania ocenia.“
Na Lomonosovovej sa vybudujú
aj podzemné garáže, čo by malo
prispieť k odľahčeniu statickej
dopravy v okolí. V nových budovách budú taktiež byty a apart-

mány. Vedľajšia budova – Bezručova 5 nakoniec nebude hotel,

investor pôvodný zámer zmenil
a vrátil sa k tomu, čo tu bolo aj

kedysi – administratívna budova
vrátane reštaurácie s kaviarňou.
„Zachovávame zdravotnú funkciu objektu, na vrchných podlažiach budú priestory pre byty a
apartmány.“
Obe budovy sú funkcionalistickými pamiatkami z 30. rokov a
preto schvaľovanie obnovy podliehalo súhlasu pamiatkarov. Pôvodne boli budovy stavané pre
potreby poisťovne.
„Zámerom rekonštrukcie je
chátrajúcim budovám prinavrátiť pôvodnú architektonickú podobu,“ povedal riaditeľ.
Staré Mesto zorganizuje verejné
predstavenie zámeru dňa 12. novembra o 16.30, konať sa bude
v Staromestskej sieni v budove
miestneho úradu na Vajanského
nábreží 3. (dot)
VIZUALIZÁCIA – BEZRUČOVA INVEST

Z ulice naspäť do života
Denné integračné centrum pre
ľudí bez domova na Mýtnej,
známe aj ako DOMEC, oslávi v
decembri svoje prvé narodeniny.
V uliciach Bratislavy žijú viac
ako štyri tisícky bezdomovcov.
Kým donedávna bolo pre nich
jediným riešením len zopár
nocľahární, DOMEC je prvým
centrom, kde môžu tráviť čas aj
počas dňa. Okrem útočiska pred
dažďom a mrazmi im poskytuje možnosť najesť sa, obliecť,
osprchovať, vyhľadať pomoc lekára či poradiť sa.
„Poradenstvo v DOMCI je pre
ľudí bez domova veľmi dôležitá. Vďaka nej dokážeme po-

stupne zlepšovať aj ich sociálnu
situáciu,” hovorí Sergej Kára zo
združenia Vagus, ktoré za pro-

AKO ĎALEJ?

Parkovanie sa bude regulovať,
obnova čaká aj zeleň a cesty. S
revitalizáciou chce samospráva
začať už tento rok, financovaná
bude z ušetrených peňazí na obnovu vnútrobloku Slávia.
- Nová situácia ohľadom vysporiadania budovy Ymca by mohla
zlepšiť vymožiteľnosť poriadku
v tejto lokalite a umožní Starému
Mestu postupovať razantnejšie.

- Mestskí poslanci schválili zverenie pozemkov vnútrobloku
Krížna – Záhradnícka – Karadžičova Starému Mestu. O zverenie
žiadala starostka Starého Mesta
Táňa Rosová. Cieľom je zlepšiť
súčasný stav. Starému Mestu sa
sťažovali obyvatelia, že sa tu živelne parkuje, sú tu rozbité cesty,
zeleň je zanedbaná a je tu špina.
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jektom stojí. „Žiaľ, jedno takéto zariadenie pre 4 000 ľudí bez
domova nestačí.“ Mesto schvá-

Súd rozhodol, že Nadácia Intenda nie je právoplatným vlastníkom, ním je združenie YMCA na
Slovensku. Tým sa stali zmluvy
so súčasnými podnájomníkmi
ako klub Randall či Majestic
Music Club neplatnými.
- Kúpele Grössling v správe
hlavného mesta, by podľa zmluvy s plánovaným investorom
mali byť obnovené v roku 2017.

lilo združeniu 10-ročný prenájom budovy s tým, že priestory
obnoví. Pomohli dary, príspevky
nadácií či dotácie od vlád Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Z
nich sa financuje prevádzka - asi
87-tisíc eur ročne. „Projekt DOMEC považujeme za mimoriadne koncepčné riešenie problému
ľudí bez domova. Na Slovensku
je zároveň svojou podstatou aj
jedinečné,“ hovorí Martina Slezáková z Nadácie VÚB, ktorá
projekt spolufinancuje. O tom,
že DOMEC je životaschopný
projekt svedčí aj fakt, že si vďaka nemu našlo prácu už sto jeho
klientov. (am) FOTO - ARCHÍV
Podmienky zmluvy o nájme
však investor neplní, mestu neplatí. Vec je na súde.
- Zámer obnovy Kamenného
námestia, ktoré je v správe hlavného mesta, je v procese urbanistickej súťaže. Jedna z podmienok je zachovanie verejného
priestoru, a teda námestie nebude zastavané v takom rozsahu,
ako sa pôvodne uvažovalo. (dot)

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 23 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

Tatiana Rosová,

PhDr., 53 r., starostka, sociologička, Bratislava-Staré Mesto, Gajova 9, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
strana, SIEŤ, Občianska konzervatívna strana,
Strana zelených, Strana moderného Slovenska

Gábor Grendel,

Mgr., 34 r., novinár, Bratislava-Staré Mesto,
Vazovova 15, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
Konzervatívni demokrati Slovenska

Radoslav Števčík,

Mgr., 44 r., šéfredaktor Bratislavských novín,
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie
17, nezávislý kandidát

Miroslav Vetrík,

Kristián Straka,

Ing., 68 r., občiansky aktivista, Bratislava-Staré Mesto, Panská 29, nezávislý kandidát

Mgr., 39 r., manažér, Bratislava-Staré Mesto,
Kúpeľná 8, nezávislý kandidát

AKO VOLIŤ?
Voľby prebiehajú od 7.00 do
20.00.
Volič je povinný preukázať sa
pred hlasovaním preukazom totožnosti.
Po preukázaní totožnosti a po
zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie
prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej
časti a štyri hlasovacie lístky, a
to hlasovací lístok pre voľby primátora mesta, hlasovací lístok pre
voľby poslancov mestského zastupiteľstva, hlasovací lístok pre
voľby starostu mestskej časti a
hlasovací lístok pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích
lístkov vstúpi volič do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích
lístkov, t.j. na odovzdanie hlasu
vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla.

Na hlasovacom lístku pre voľby
poslancov obecného (mestského
alebo miestneho zastupiteľstva)
zakrúžkuje volič poradové čísla
jednotlivých kandidátov, avšak
najviac u toľkých kandidátov,
aký počet poslancov má byť vo
volebnom obvode zvolený.
Na hlasovacom lístku pre voľby
starostu obce (primátora mesta
alebo starostu mestskej časti) za-

krúžkuje volič poradové číslo len
jedného kandidáta.
Všetky hlasovacie lístky vloží volič do obálky v priestore určenom
na úpravu hlasovacích lístkov.
Volič hlasuje tak, že po opustení
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do
volebnej schránky.
Voličovi, ktorý sa neodobral do
tohto priestoru, komisia hlasova-

nie neumožní. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať
zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je
zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti.
V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi
dvoch svojich členov s prenosnou
volebnou schránkou, hlasovacími
lístkami a obálkou. Volič hlasuje
tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania. Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného
voliča, nie však člena okrskovej
volebnej komisie, aby za neho
hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
(r)

Námietková kancelária
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí SR, ktoré
sa budú konať dňa 15. novembra
2014 mestská časť Bratislava-Staré Mesto zriadila Námietkovú
kanceláriu, ktorá sa nachádza v
priestoroch Centra služieb obča-

nom na prízemí budovy Miestneho úradu na Vajanského nábreží 3.
Námietková kancelária svoju činnosť ukončí dňa 14. novembra
2014 kedy bude k dispozícii pre
občanov v čase od 7.30 hod do

13.00 hod. V prípade akýchkoľvek otázok sú pracovníci Námietkovej kancelárie k dispozícii na
telefónnom čísle: 02/59246421,
e-mail: namietkova@staremesto.
sk alebo osobne na pracovisku
č.11 – Centra služieb občanom.

Námietková kancelária je k dispozícií každý pracovný deň nasledovne:
Pondelok – Štvrtok od 7.30 hod
do 17.00 hod
Piatok od 7.30 hod do 15.00 hod
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ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV
Miestom konania volieb v
okrsku č. 1 je ZŠ, Škarniclova ul.
č.1pre voličov bývajúcich na uliciach a v
domoch:
Beblavého, Kozia – časť, Mikulášska, Palisády – časť, Pilárikova, Podjavorinskej,
Skalná, Soférove schody, Svoradova,
Škarniclova, Vodný vrch, Zámocká, Zámocké schody, Zochova, Židovská
Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je
ZŠ Škarniclova ul. č.1 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bartoňova, Bradlianska, Čelakovského,
Dankovského, Hlavatého, Koreničova,
Krakovská, Krátka, Nám. Alexandra
Dubčeka, Palisády – časť, Partizánska,
Smetanova, Strelecká, Šulekova – časť,
Tvarožkova, Vansovej, Zrinského		
		
Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je
ZŠ Podjavorinskej č.1pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Donovalova, Galandova, Godrova, Gunduličova, Kuzmányho, Maróthyho, Mateja Bela, Moyzesova, Na brezinách, Na
Štyridsiatku, Novosvetská- časť, Palisády
– časť, Porubského, Sládkovičova, Somolického, Štefánikova – časť, Šulekova
časť, Timravina, Tolstého, Vlčkova
Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je
ZŠ Podjavorinskej č.1 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Hodžovo nám., Kapucínska, Konventná,
Kozia – časť, Lýcejná, Palisády - časť,
Panenská, Staromestská, Suché mýto,
Štetinova, Veterná, Župné námestie
Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je
Gymnázium Grösslingová ul. č.18 pre
voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Drevená, Heydukova – časť, Hurbanovo
nám., Jedlíkova, Kollárovo nám., Mariánska, Obchodná, Poštová, Vysoká, Živnostenská
Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je
Gymnázium Grösslingová ul. č.18 pre
voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Dobrovského, Dunajská, Heydukova –
časť, Hollého, Kamenné nám., Kolárska,
Mariánska – časť, Námestie SNP, Rajská,
Špitálska – časť, Treskoňova
Miestom konania volieb v okrsku č. 7 je
Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova ul.
č.6 pre voličov bývajúcich na uliciach a
v domoch:
Baštová, Biela, Farská, Františkánska, Františkánske nám., Hlavné nám.,
Hviezdoslavovo nám., Kapitulská, Klariská, Klobučnícka, Kostolná, Laurinská,
Michalská, Na vŕšku, Nedbalova, Panská,
Podjazd, Prepoštská, Primaciálne nám.,
Radničná, Rudnayovo nám., Rybárska
brána, Sedlárska, Strakova, Uršulínska,
Úzka, Ventúrska, Zámočnícka, Zelená
		
Miestom konania volieb v okrsku č. 8 je
ZŠ Matky Alexie, Palackého ul. č.1 pre
voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Gorkého, Jesenského, Komenského nám.,
Kúpeľná, Lodná, Medená – časť, Mosto-

vá, Nám. Eugena Suchoňa, Nám. Ľudovíta Štúra, Palackého, Paulínyho, Rázusovo
nábr., Riečna, Rigeleho, Rybné nám.

- časť, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom
mlyne, Senická, Šípková, Topoľová, Úprkova, Valašská, Záhorácka, Západný rad

Miestom konania volieb v okrsku č. 9 je
Gymnázium Grösslingová ul. č.18 pre
voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Dobrovičova – časť, Fajnorovo nábr.,
Gondova, Medená – časť, Múzejná, Prešernova, Tallerova, Tobrucká, Vajanského
nábr.

Miestom konania volieb v okrsku č. 17 je
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 pre voličov bývajúcich
na uliciach a v domoch:
Bohúňova, Búdková, Dolná, Gorazdova,
Hroboňova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Langsfeldova, Laučekova, Lesná, Lovinského, Majakovského, Nekrasovova,
Prokopa Veľkého, Socháňova, Tablicova,
Tajovského

Miestom konania volieb v okrsku č. 10 je
Fakulta telesnej výchovy a športu UK v
Bratislave, Nábrežie armádneho generála
L. Svobodu č. 9 pre voličov bývajúcich
na uliciach a v domoch:
Buková, Dvořákovo nábr., Kráľovské
údolie, Lipová, Malá, Mlynská dolina –
časť, Na kopci, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nad lomom, Pod Bôrikom, Pod vinicami, Révová, Žižkova		
		
Miestom konania volieb v okrsku č. 11 je
ZŠ Mudroňova ul. č.83 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bôrik, Čmelovec, Fialkové údolie, Hradné údolie, Hrebendova, Inovecká, Jančova, Lubinská, Medzierka, Mudroňova 2
– 80, Pri hradnej studni, Radvanská, Riznerova, Slepá, Staroturský chodník, Strmá
cesta, Údolná, V záhradách		

Miestom konania volieb v okrsku č. 12 je
ZŠ Mudroňova ul. č. 83 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Broskyňová, Červeňova, Fándlyho, Francúzskych partizánov, Holubyho, Hummelova, Javorinská, Krmanova, Lichardova,
Mošovského, Mudroňova – časť, Myjavská, Na Baránku, Stará vinárska, Šulekova – časť, Žiarska			
Miestom konania volieb v okrsku č. 13 je
ZŠ Mudroňova ul. č.83 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Jurovského, Mlynská dolina – časť, Mudroňova časť, Slávičie údolie, Svetlá, Tichá, Vetvová, Vrchná		
Miestom konania volieb v okrsku č. 14 je
ZŠ Mudroňova ul. č.83 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bartókova, Drotárska cesta – časť, Haydnova, Mozartova, Mudroňova – časť, Na
Hrebienku, Rubinsteinova
Miestom konania volieb v okrsku č. 15 je
ZŠ Mudroňova ul. č.83 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Drotárska cesta- časť, Hriňovská, Korabinského, Martinengova, Matúšova,
Mlynská dolina – časť, Na stráni, Prvosienková, Sklenárska, Srnčia, Súbežná,
Šafránová		
Miestom konania volieb v okrsku č. 16 je
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 pre voličov bývajúcich
na uliciach a v domoch:
Brnianska, Cesta na Červený most – časť,
Čerešňová, Dubová, Gaštanová, Hýrošova, Jaseňová, Javorová, K lomu, K
železnej studienke, Kubániho, Kysucká,
Lamačská cesta – časť, Mlynská dolina

Miestom konania volieb v okrsku č. 18 je
ZŠ Hlboká cesta č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Andreja Plávku, Boženy Němcovej, Břeclavská, Dohnalova, Flöglova, Havlíčkova,
Havrania, Hlboká cesta – časť, Lermontovova, Mišíkova, Na Slavíne, Novosvetská- časť, Pažického, Podtatranského,
Schillerova, Urbánkova, Vlčkova- časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 19 je
ZŠ Hlboká cesta č. 4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Banícka, Čapkova, Malinová, Na Kalvárii, Okánikova, Ostravská, Pod Kalváriou,
Podhorského, Pražská, Sokolská, Za sokolovňou
Miestom konania volieb v okrsku č. 20 je
ZŠ Hlboká cesta č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Čajkovského, Fraňa Kráľa, Hlboká cesta – časť, Križkova, Leškova, Puškinova,
Spojná,
Štefánikova – časť, Vratňanská
Miestom konania volieb v okrsku č. 21 je
ZŠ Jelenia ul. č.16 pre voličov bývajúcich
na uliciach a v domoch:
Bukureštská, Holekova, Jozefa Kronera,
Kýčerského, Murgašova, Námestie Franza Liszta, Šancová – časť, Štefanovičova,
Žabotova, Žilinská – časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 22 je
ZŠ Jelenia ul. č.16 pre voličov bývajúcich
na uliciach a v domoch:
Beskydská , Čajakova – časť, Dobšinského, Jelenia, Karpatská, Ľadová, Palárikova, Smrečianska – časť, Šancová – časť,
Železničiarska
Miestom konania volieb v okrsku č. 23 je
ZŠ Vazovova ul. č. 4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Americké nám., Banskobystrická, Belopotockého, Benediktiho, Fazuľová,
Floriánske nám., Imrich Karvaša, Jozefská, Májkova, Mickiewiczova, Námestie
1.mája, Námestie slobody, Radlinského
- časť, Slovanská, Školská, Škovránčia,
Vazovova – časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 24 je
ZŠ Vazovova ul. č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Anenská, Björnsonova, Lehotského,
Povraznícka – časť, Záhrebská, Žilinská časť
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Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva
Miestom konania volieb v okrsku č. 25 je
ZŠ Vazovova ul. č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Mýtna – časť, Povraznícka – časť, Šancová – časť, Tabaková		
Miestom konania volieb v okrsku č. 26 je
ZŠ Vazovova ul. č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bernolákova, Blumentálska – časť, Kmeťovo nám., Legionárska – časť, Mýtna
– časť, Radlinského – časť, Vazovova –
časť, Wilsonova		
Miestom konania volieb v okrsku č. 27 je
ZŠ Vazovova ul. č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Blumentálska – časť, Krížna – časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 28 je
ZŠ Vazovova ul. č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Justičná, Karadžičova – časť, Nám. Martina Benku, Poľská, Záhradnícka – časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 29 je
ZŠ Vazovova ul. č.4 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Chorvátska, Lužická, Moskovská, Odborárske nám., Sasinkova, Strážnická, Šoltésovej		
Miestom konania volieb v okrsku č. 30 je
ZŠ Grösslingová ul. č.48 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Cintorínska, Cukrová, Dunajská – časť,
Ferienčíkova, Francisciho, Janáčkova,
Lazaretská – časť, Špitálska – časť, Ul.
29. Augusta – časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 31 je
ZŠ Grösslingová ul. č.48 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Dunajská – časť, Grösslingová, Klemensova – časť, Lazaretská – časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 32 je
ZŠ Grösslingová ul. č.48 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bottova, Čulenova, Dostojevského rad –
časť, Chalupkova, Karadžičova – časť,
Košická, Landererova, Malý trh, Mlynské
nivy – časť, Olejkárska – časť, Poľná –
časť, Pribinova – časť, Továrenská – časť,
Ul. 29. Augusta - časť
Miestom konania volieb v okrsku č. 33 je
ZŠ Grösslingová ul. č.48 pre voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Dobrovičova – časť, Dostojevského rad –
časť, Gajova – časť, Grösslingová – časť,
Jakubovo nám., Klemensova – časť, Lomonosovova		
Miestom konania volieb v okrsku č. 34 je
Gymnázium, Grösslingová ul. č.18
pre voličov bývajúcich na uliciach a v
domoch:
Alžbetínska, Bezručova, Dobrovičova
– časť, Dunajská – časť, Gajova – časť,
Grösslingová – časť, Sienkiewiczova, Šafárikovo nám., Štúrova		

Vo volebnom obvode číslo 1:
1.
Wanda Adamík Hrycová, Mgr., 36 r., producentka, Beblavého 4, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
2.
Ľubomír Burgr, Mgr. art., 50 r., organizátor
kultúrnych podujatí, Kuzmányho 12, Sieť, SDKÚ-DS,
OKS, SZ, SMS
3.
Katarina Hanzelová, Mgr. art., 56 r., hudobníčka, Tolstého 4, Smer-SD, SZS
4.
Štefan Holčík, PhDr., 70 r., historik, Čelakovského 3, Nezávislé fórum
5.
Adriana Horníková, doc. Mgr. Ing., PhD., 40
r., docent, Palisády 25, Strana TIP
6.
Viera Jašková, Mgr., 53 r., manager pre soc.
oblasť, Zochova 22, Strana občianskej ľavice
7.
Alexander Kurtanský, MUDr., 66 r., lekár-VŠ
učiteľ, Zochova 18, Smer-SD, SZS
8.
Vladimír Palko, Mgr., 33 r., historik, Medená
21, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
9.
Oľga Paučová, Ing., 58 r., rastlinolekárka,
Bartókova 2, Slovenská národná strana
10.
Marián Rovný, Ing., 56 r., ekonóm, Záhrebská
13, Smer-SD, SZS
11.
Jozef Sivák, Mgr., CSc., 69 r., vedecký pracovník, Laurinská 19, EDS
12.
Ján Ševčík, 43 r., staviteľ, SZČO, Kozia 21,
KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
13.
Ján Tréger, 44 r., umelec v slobodnom povolaní, Dankovského 4, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
14.
Milan Weissabel, 58 r., režisér, PRÁVO A
SPRAVODLIVOSŤ
15.
Tomáš Ziegler, Ing., 35 r., ekonóm, Rybárska
brána 9, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
Vo volebnom obvode číslo 2:
1.
Miroslava Babčanová, Mgr., 44 r., historička,
Heydukova 19, Smer-SD, SZS
2.
René Baranyai, Ing. arch., 39 r., architekt,
Smetanova 13, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
3.
Jozef Bihary, Ing., 55 r., správca majetku,
Heydukova 3, SMER - sociálna demokracia, Strana zelených Slovenska
4.
Vladimír Daniš, Mgr., 39 r., učiteľ, konateľ
spoločnosti, Palisády 46, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ,
SMS
5.
Ivan Haverlík, doc. RNDr., CSc., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Škarniclova 2, Sieť, SDKÚ-DS,
OKS, SZ, SMS
6.
Helena Kurucová, Ing., 63 r., chemická inžinierka, Štefánikova 31, EDS
7.
Peter Osuský, MUDr., CSc., 61 r., lekár, vysokoškolský pedagóg, Palisády 32, KDH, Most-Híd,
NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
8.
Michal Pintek, Ing., 35 r., ekonóm, Björnsonova 9, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
9.
Kristián Straka, Ing., 68 r., občiansky aktivista, Panská 29, nezávislý kandidát
10.
Peter Tatár, MUDr., 61 r., lekár, Palisády 34,
KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
11.
Andrej Trnovec, RNDr., 51 r., mediátor, Drevená 6, Slovenská ľudová strana
Vo volebnom obvode číslo 3:
1.
Ľubomír Boháč, Ing. arch., 57 r., architekt, Na
vŕšku 4, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
2.
Viliam Denko, Ing., 64 r., ekonóm, Kúpeľná
10, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
3.
Jozef Hromada, MUDr., 58 r., lekár, Vajanského nábrežie 15, Strana demokratického Slovenska,
Národ a Spravodlivosť - naša strana
4.
Martina Králiková, Dr., 37 r., pedagóg FJ,
Gorkého 1, SMER – SD, SZS
5.
Halka Ležovičová, MUDr., 60 r., lekárka, primárka, Zelená 1, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO,
KDS
6.
Emília Šteffeková, 53 r., knihovníčka,
Hviezdoslavovo nám. 16, EDS
7.
Ladislav Štibrányi, doc. Ing., CSc., 68 r.,
vysokoškolský pedagóg, Lubinská 6, Sieť, SDKÚ-DS,
OKS, SZ, SMS
8.
Roland Teöke, Ing., 44 r., manažér, Laurinská

11, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
9.
Matej Vagač, Ing., 46 r., nezávislý aktivista
Bratislava otvorene, Dobrovičova 10, Sieť, SDKÚ-DS,
OKS, SZ, SMS
Vo volebnom obvode číslo 4:
1.
Oľga Adamcová, JUDr., 61 r., právnička, Tichá 9, SMER – SD, SZS
2.
Oliver Andrásy, PhDr., 57 r., producent, Porubského 12, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
3.
Alan Arpai, Bc., 25 r., projektový manažér,
Na kopci 34, LEPŠIA ŠTVRŤ
4.
Jana Artnerová, Mgr., 50 r., riaditeľka, Tichá
28, Smer-SD, SZS
5.
Michal Balberčák, Mgr., 26 r., ekológ, Špitálska 59, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
6.
Ivan Bútora, Bc., 32 r., aktivista, vodič MHD,
Lubinská 6, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
7.
Andrea Čierniková, Ing., 36 r., inžinierka
chémie, Na Hrebienku 3, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS,
OĽaNO, KDS
8.
Ján Kopas, 52 r., bezpečnostný pracovník,
Bartókova 4, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
9.
Renáta Minová, 49 r., choreografka, Dobšinského 30, EDS
10.
Viktor Muránsky, 53 r., inv. dôchodca, Lubinská 32, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
11.
Jana Španková, Ing., 50 r., ekonómka, Drotárska cesta 9, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
12.
Matúš Štefanovič, Mgr., 37 r., politológ, Mozartova 14, Smer-SD, SZS
Vo volebnom obvode číslo 5:
1.
Michal Bucek, MUDr., 59 r., lekár, Havlíčkova 26, Demokratická strana
2.
Štefan Bučko, doc. Mgr. art., 57 r., herec,
pedagóg, Koreničova 3, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS,
OĽaNO, KDS
3.
Ján Drinovský, 23 r., bankový pracovník,
Mlynská dolina 33, Smer-SD, SZS
4.
Róbert Grožaj, Ing. arch., 38 r., architekt Naša Bratislava, Martinengova 1, Nezávislé fórum
5.
Barbora Oráčová, PaedDr., PhD., 42 r., pedagogička, Wilsonova 2, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
6.
Peter Petrička, Ing., 35 r., podnikateľ, Novosvetská 49, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO,
KDS
7.
Ladislav Potoczký, 66 r., technik, Mateja Bela
2, EDS
8.
Nataša Procházková, Mgr., 40 r., prekladateľka, Búdková 4, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
9.
Peter Sádovský, Ing., 46 r., manažér, Tichá 4,
Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
10.
Tatiana Štefunková, 48 r., živnostník, Poľná
17, Smer-SD, SZS
11.
Martina Uličná, Mgr., 40 r., učiteľka, Železničiarska 3, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
Vo volebnom obvode číslo 6:
1.
Svetlana Borodinová, 52 r., predavačka, Palisády 42, EDS
2.
Marta Černá, RNDr., 78 r., predsedníčka Fóra
spotrebiteľov, Na Kalvárii 7, Nezávislé fórum
3.
Ondrej Dostál, Mgr., 43 r., sociológ, právnik,
Beskydská 8, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
4.
Peter Dráb, Mgr., LL.M., 32 r., právnik - Naša
Bratislava, Bukureštská 3, Nezávislé fórum
5.
Slavomír Frešo, 36 r., informatik, Murgašova
2, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
6.
Juraj Horváth, JUDr., 48 r., právnik a manažér, Za sokolovňou 1, Smer-SD, SZS
7.
Martin Kormúth, 21 r., študent VŠ, Sokolská
18, Smer-SD, SZS
8.
Milan Lopašovský, PharmDr., 51 r., podpredseda Asociácie na ochranu práv pacientov, Fraňa Kráľa 1,
Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
9.
Ján Mičík, Ing., 39 r., podnikateľ, Štefánikova
33, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
10.
Lucia Nicholsonová, 37 r., novinárka, Poľská
2, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS

11.
Marián Pukač, Ing., 42 r., ekonóm, Fraňa
Kráľa 12, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
12.
Albín Štofila, Ing., PhD., 65 r., strojný inžinier, Pražská 5, Smer-SD, SZS
13.
Dagmar Tkáčová Vanečková, Mgr., 51 r., redaktorka, Jelenia 3, Slovenská národná strana
Vo volebnom obvode číslo 7:
1.
Stanislav Cintavý, Ing., 32 r., manažér, Fazuľová 1, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
2.
Miloš Domorák, 44 r., ortopedický protetik,
Koreničova 3, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO,
KDS
3.
Ivan Figuľa, Ing., MBA, 32 r., ekonóm, Strážnická 2, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
4.
Martin Gajdoš, Ing. arch., 36 r., architekt,
Májkova 1, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
5.
Jozef Hanus, Mgr., 37 r., podnikateľ, Šancová
68, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
6.
Miloslav Hoschek, Ing., PhD., 54 r., ekonóm,
Záhrebská 10, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
7.
Lívia Hrašková, Mgr., 51 r., historik, Záhradnícka 37, Smer-SD, SZS
8.
Boris Kábele, 49 r., živnostník, Záhrebská 9,
Ľudová strana Naše Slovensko
9.
Darina Kaščáková, Ing., 53 r., ekonómka, Žilinská 16, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
10.
Miroslav Kollár, Ing., 65 r., vysokoškolský
pedagóg, občiansky aktivista, Moskovská 25, nezávislý
kandidát
11.
Jozef Košičiar, Mgr., 50 r., učiteľ, Školská 14,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
12.
Ján Krta, Ing., 40 r., ekonóm, Belopotockého
2, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO, KDS
13.
Peter Marejka, JUDr., 27 r., právnik, Justičná
11, Nezávislé fórum
14.
Soňa Párnická, 68 r., nezávislá aktivistka
Bratislava otvorene, Björnsonova 2, Sieť, SDKÚ-DS,
OKS, SZ, SMS
15.
Sven Šovčík, Mgr., 44 r., politológ, Björnsonova 5, EDS
16.
Fedor Šrobár, Ing., 48 r., manager, Mickiewiczova 18, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
17.
Branislav Világi, Ing., 37 r., IT manažér, Záhradnícka 3, Smer-SD, SZS
18.
Peter Žarnovický, Ing., 45 r., referent VO,
Karadžičova 49, Smer-SD, SZS
Vo volebnom obvode číslo 8:
1.
Ľubica Blašková, PhDr., 59 r., vysokoškolský
pedagóg, Grösslingová 8, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
2.
Martin Borguľa, Ing., 37 r., komunálny aktivista, Chorvátska 2, Smer-SD, SZS
3.
Dušan Franců, Ing., 48 r., manažér, Ul. 29. augusta 38, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
4.
Vladimír Hudec, JUDr., 60 r., právnik, Odborárske nám. 6, Strana demokratického Slovenska, Národ
a Spravodlivosť - naša strana
5.
Dušan Kozovský, Ing., PhD., 41 r., vysokoškolský pedagóg, Šoltésovej 13, Smer-SD, SZS
6.
Slavomír Krekovič, Mgr., PhD., 37 r., vysokoškolský pedagóg, Továrenská 6, Sieť, SDKÚ-DS,
OKS, SZ, SMS
7.
Mário Ležovič, RNDr., PhD. MPH, 33 r., vysokoškolský pedagóg, Zelená 1, KDH, Most-Híd, NOVA,
SaS, OĽaNO, KDS
8.
Štefánia Macháčová, Mgr., 44 r., pedagogička, Senická 4, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO,
KDS
9.
Veronika Remišová, Mgr. art., M.A. ArtD.,
38 r., vysokoškolská pedagogička, občianska aktivistka,
Karadžičova 1, KDH, Most-Híd, NOVA, SaS, OĽaNO,
KDS
10.
Beáta Rokusová, RNDr., 55 r., matematik (informatik), Beskydská 6, EDS
11.
Viera Satinská, MUDr., 58 r., lekárka, Dunajská 60, Sieť, SDKÚ-DS, OKS, SZ, SMS
12.
Milan Štefanec, Ing., 59 r., finančný manažér,
Dunajská 66, Smer-SD, SZS
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poslanci

Letná čitáreň Medická záhrada 2014

Letná čitáreň poskytovala svoje služby bezplatne od 20. 6. do 31. 8. 2014

Staromestská knižnica prispela v roku 2014 do ponuky Staromestského letného festivalu
najmä prevádzkou letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorej
hlavným poslaním bolo umožniť
bezplatne využívať jej služby prečítať si dennú tlač, časopisy,
informačné a propagačné materiály, vypožičať si knihy či využiť bezplatné wifi pripojenie na
internet.
Z dôvodu zníženia rozpočtu bola
knižnica nútená služby počas víkendu riešiť pomocou dobrovoľníkov, bez ich výpomoci by nemohla byť otvorená sedem dní v

týždni. Prevádzku čitárne v tomto roku opäť finančne podporil
Bratislavský samosprávny kraj.
Letná čitáreň pfungovala od 20.
6. do 31. 8. denne od 10.00 hod.
do 18.00 hod., t.j. 73 dní. Služby
počas pracovných dní zabezpečovali externí pracovníci a aktivační pracovníci cez Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, počas
víkendov dobrovoľníci z firmy
Dell, Ústrednej knižnice SAV a
občianski dobrovoľníci.
Návštevníkom bolo k dispozícii 45 študijných miest, 73 titulov denníkov a časopisov v 79
exemplároch. Počas letnej sezóny využilo služby letnej čitárne
4 457 návštevníkov, ktorí realizovali 11 312 výpožičiek, z toho
925 kníh.
Priemerná denná návštevnosť
bola 44 čitateľov.
Veľkej obľube sa tešil Staromestský knižný kolotoč. Návštevníci mali k dispozícii knihy
vyradené z fondu a dary. Knihy
si mohli zadarmo vypožičať,
po prečítaní vrátiť alebo si ich
ponechať. Novinkou boli dve
knižné búdky typu little free
library, realizáciu ktorých podporila mestská časť Staré Mesto

navýšením finančného rozpočtu
knižnice. Jedna bola inštalovaná v priestoroch čitárne a bude
v prevádzke po celý rok, druhú
sme umiestnili na kúpalisku
Mičurin. Knižnica tiež spolupracovala pri prevádzke Libresa u
Zichyho.
V rámci letnej čitárne bolo 19
sprievodných podujatí – stretnutia so spisovateľmi, osobnosťami kultúrneho a spoločenského
života, autorské čítania, divadelné predstavenia Bratislavského
bábkového divadla, cestovateľskú videoprojekciu, výstavy,
výtvarné práce detí, v spolupráci
s Bibianou výstavu ilustrátorov
BIB 2013. Novinkou boli Tvorivé dielničky pre deti v spolupráci s firmou DELL.
Pre prevádzku letnej čitárne je
nevyhnutná existencia obslužného zázemia – miesta, kam sa po
skončení otváracieho času odkladajú periodiká, deky. K dispozícii bol minimálny náhradný priestor (v minulých rokoch
bola možnosť materiál odkladať
do samostatnej uzamykateľnej
miestnosti v priestore domčeka v Medickej záhrade, ktorý v
tomto roku prešiel obnovou a

návštevníkom je tu k dispozícii
kaviareň). Náhradný priestor
bol vytvorený na medziposchodí verejných toaliet, ktorý určite
môže byť len dočasný. Pre zabezpečenie kvalitnej prevádzky
čitárne je pre budúci rok dôležité
vyriešiť zázemie čitárne trvale.
Počas prevádzky čitárne boli
odcudzené dve deky, dvakrát
poškodené zámky v „služobnom
priestore“, poškodené dve kovové stoličky. Trvalým problémom
je neexistujúca ochrana verejného poriadku v Medickej záhrade prostredníctvom strážnej
služby, ktorá tu v minulosti bola.
Taktiež neudržiavaný chodník v
priestore čitárne neprispieva ku
komfortu návštevníkov.
Napriek týmto „drobným“ nedostatkom sa čitáreň najmä vďaka
obetavému a profesionálnemu
prístupu pracovníčok Staromestskej knižnice teší veľkej pozornosti a obľube.
Vyslovujem veľké uznanie a
vďaku p. riaditeľke Kopáčikovej
a zamestnancom knižnice, že už
8. sezónu pripravili Letnú čitáreň na vysokej úrovni. MUDr.
Halka Ležovičová, predsedníčka Komisie pre kultúru

si nové hobby, keď zostanú na
dôchodku. Pomôže im to nájsť
nový zmysel života. Aj v prípade, že ste od seba vzdialení veľa
kilometrov a je to zložitejšie, v
dnešnej technickej dobe to nie
je až taký problém. Zaobstarajte im mobilné telefóny a v rámci špeciálnych ponúk ich to nič
nebude stáť a vy budete s nimi
naďalej vo veľmi úzkom kontakte. Na trhu sú dostupné špeciálne mobilné telefóny určené pre
seniorov, ktoré dokážu prostredníctvom SOS tlačidla okamžite
privolať pomoc v prípade núdze, majú jednoduché ovládanie
a displej s veľkými písmenami
a číslicami. Nielen vhodnou
voľbou telefónu, ale predovšet-

kým vhodnou voľbou volacieho programu vyjdete starým
rodičom v ústrety a pomôžete
im ušetriť náklady. Ak ste príliš
zaneprázdnení, neváhajte využiť
služby odborníkov. Starým rodičom môžete napríklad pomôcť
tým, že im objednáte pomoc na
upratovanie. Upratovacie firmy
vyčistia a upracú celý dom za
pár hodín a ich služby nie sú astronomicky drahé. Pomôcť môžete aj s nákupmi. Supermarkety
už ponúkajú objednávky tovaru
cez internet a donášku do domu.
Nezabúdajte, že to, čo dáte, sa
vám vráti. Každý totiž raz bude
starý a bude potrebovať pomôcť.
Mário Ležovič, poslanec, predseda sociálnej komisie

POSLANCI

Park bude osviežením návštevníkom i obyvateľom
Milí spoluobčania, Staromešťania, práve som dobehla domov
z parku, kde sme s pracovníkmi
životného prostredia a záhradným architektom riešili druhové
zloženia stromov v navrhovanej
výsadbe v parku na Belopotockého. Chceme, aby bol priehľadný a zároveň poskytoval tieň a
osvieženie návštevníkom. Navezená hlina pomaly sadá a cez
zimu si zem oddýchne a bude
pripravená na výsadbu. Väčšine
ľudí sa nový projekt páči a veľmi dúfam, že znovunavrátením
parku sa zmení celkové prostredie v tejto lokalite Starého Mesta. Ľudia už strašne dlho žili na
stavenisku. A ja mám radosť, že
som mohla k tomto stavu prispieť spolu s ďalšími kolegami
a samozrejme s občanmi, s ktorými som úzko spolupracovala.
Mňa osobne držal pri aktivite
pocit zodpovednosti voči občanom, ktorí ma s dôverou podporovali a ľútosť nad nezmysel-

Žijeme v rýchlej dobe a nájdu sa
takí mladí ľudia, ktorí tých starších môžu vnímať ako príťaž.
To je však veľký omyl a nedo-

nou likvidáciou zelene. Okrem
ochrany prírody je mojou témou
aj zachovanie verejných priestorov, kde sa ľudia môžu stretávať
a dobre cítiť. Patrí medzi ne aj
téma trhovísk. Hoci Staré Mesto
zrevitalizovalo trh na Poľnej,
pripravuje sa nové trhovisko Naš
markt na Poštovej, srdcovou záležitosťou nielen mňa, je Trhovisko na Žilinskej. Trhovisko je

kultúrny a spoločenský fenomén
zachovávajúci tradície obchodu
ale iným, osobným spôsobom.
Skúste sa v nákupnom centre
porozprávať s predavačom aké
je to, čo vlastne predáva, ako sa
pripraví baklažán, prečo ste ho
už dlhšie nevideli, alebo on vás.
Alebo vidíte ako beží čas podľa
toho, čo sa vám na stoloch ponúka a zistíte, že je treba ísť na hrí-

by, lebo hubárky zo Záhoria už
majú pred sebou kopy špičiek,
kuriatok alebo suchohríbov.
Ľudia milujú takúto atmosféru a
preto by neradi stratili čo i len
jedno z nich. Dúfam, že s podporou Starého Mesta a dohodou
s majiteľmi dospejeme k výsledku, ktorý očakávajú ľudia nielen
z okolia. Petíciu za jeho záchranu podpísalo vyše 4000 ľudí.
Takýchto vecí na riešenie čaká
v Starom Meste veľa a bola by
som rada, keby sa zasa dala niektorá vyriešiť tak, ako náš park
na Belopotockého, cez ktorý
som sa stala poslankyňou.
Popritom sa ako ochranárka a
aktivistka iniciatívy Bratislava
otvorene venujem poradným aktivitám pre občanov a kauzám,
ktoré poškodzujú históriu mesta
a životné prostredie. Som tiež
členkou iniciatívy za zachovanie
trhoviska Žilinská.
Soňa Párnická, poslankyňa
MZ MČ Staré Mesto

Obnovená PIETA na Kalvárii bola posvätená

Starí rodičia – poklad rodiny
rozumenie. Práve úzky kontakt
mladých rodín so staršími členmi môže byť tým pravým a potrebným obohatením. Kedysi žili
tri až štyri generácie pod jednou
strechou. Pre deti bolo dôležité
konfrontovať sa so starobou a
tiež nasávať príbehy a múdrosti
od starších.
Podľa psychológov sú dôležité
pravidelné návštevy a zapájanie
starých rodičov do života rodiny.
Je dobré, aby si uvedomili, že sú
pre niekoho stále dôležití. Pre
starých rodičov je dôležité zostať v kontakte s mladými ľuďmi
– s deťmi a vnúčatami. Pomáha
ich to udržiavať v lepšej mentálnej kondícii. Snažte sa ich udržať aktívnych. Pomôžte im nájsť
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Keď ma občianske združenie
PETRA, ktoré sa stará o záchranu kultúrnych pamiatok, požiadalo o pomoc pri obnove historickej sochy PIETA na Kalvárii,
neváhal som.
PIETA je významnou pamätihodnosťou Bratislavy. Ide o
dielo neznámeho autora z roku

1814, tento rok teda uplynulo
dvesto rokov od jeho vytvorenia.
Dnes sa môžeme už len domnievať, kto a pri akej príležitosti
túto sochu postavil. Socha bola
ešte donedávna v havarijnom
stave. Iniciatívy zachrániť ju
sa chopilo občianske združenie
PETRA, ktoré sa v spolupráci
s farským úradom Na Kalvárii pustilo do práce. V júni ma
predsedníčka združeni, Oľga
Paučová, oslovila so žiadosťou
o pomoc, najťažšie bolo zozberať dostatok finančných prostriedkov. Farský úrad vyhlásil
zbierku, reštaurátori sa rozhodli
poskytnúť svoju prácu ako benefícium, to však nestačilo. Bol
som preto nesmierne rád, keď
sa mi podarilo prostredníctvom

sponzora zabezpečiť dar, ktorý
pokryl najväčšiu časť nákladov
na obnovu. Obnovu realizovali reštaurátori Richard Grega a
Martin Orth. Pri reštaurovaní
bola použitá nová metóda - prvýkrát boli použité armatúry, ktoré
predstihli doteraz používané v
kvalite aj životnosti. 22. októbra
sa konalo slávnostné posvätenie
obnovenej sochy za účasti apoštolského nuncia na Slovensku,
Mons. Maria Giordana. Vďaka
patrí všetkým, ktorí prispeli k
tomu, že tento projekt mohol
byť zrealizovaný, či už finančne,
alebo svojím záujmom, nasadením a obetavou prácou. Som rád,
že sa nám spolu podarilo zachrániť túto významnú pamiatku.
Martin Borguľa, poslanec

mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto

Oľga Paučová, riaditeľka OZ Petra
a Martin Borguľa, poslanec za Staré Mesto.

Rodinné centrum Prešporkovo počas jesene pracovalo najmä na úprave dvorčeka, ktorý prechádza rekonštrukciou, a kde pribudne nový
komunitný priestor pre tvorivé dielne i hranie sa, ale tiež drobnými stavebnými úpravami vnútra. Napríklad pribudla plávajúca podlaha do
jednej z miestností, čo umožňuje organizovať viacero kurzov pre mamičky s deťmi naraz. Zároveň sa v kúpeľni robili aj vodoinštalatérske
práce a premiestnilo sa staré umývadlo, čo sa udialo vďaka pomoci poslanca M. Borguľu.

KULTÚRA / dobrovoľníctvo

Poznaj Staré Mesto má za sebou štyri ročníky
Úspešný projekt Poznaj Staré
Mesto, ktorého štvrtý ročník sa
v októbri uzavrel, má za sebou
desiatky podujatí a tisícky účastníkov.
V októbri sa uzavrel ďalší ročník populárneho projektu Poznaj
Staré Mesto, ktorého partnerom
je Nadácia VÚB. V rámci tohto
ročníka boli novinkou napríklad
stretnutia a diskusie so známymi
Staromešťanmi, ale absolvovali
sme spolu aj jedinečné prehliadky skrytých zákutí mesta. Prehliadku Slavína so vstupom do
podzemia absolvovalo takmer
sto ľudí a záujem o návštevu
Zimného prístavu s mimoriadne
fundovaným výkladom niekoľkonásobne presahoval kapacity
autobusu. Prehliadku hradieb absolvovalo tiež približne sto ľudí,
ktorí sa dostali aj na miesta bežne neprístupné verejnosti.
Opäť sa konali aj prehliadky v
spolupráci so sprievodkyňou

Helenou Navrátilovou a tiež
prednášky, ako napríklad o histórii Modrého kostolíka alebo o
exteriéri Dómu sv. Martina, ktorú robil mons. Jozef Haľko.
Školskú časť uzavrel TV kvíz,
v ktorom zvíťazili žiačky zo ZŠ

Dubová, na jeseň tiež absolvovali svoju víťaznú plavbu loďou
do Čunova, spojenú s návštevou
areálu vodných športov, štvrtáci zo ZŠ Hlboká. Tí zvíťazili v
projektovej časti o histórii svojej
školy.

Loďou Propeler sa odviezlo spolu viac ako sedemtisíc Staromešťanov. Staré Mesto tiež stihlo
založiť novú verejnú knižničku
Poznaj Staré Mesto, ktorá je k
dispozícii v priestoroch TeleCafé
na Medenej 2. Jej súčasťou sú
knihy o histórii Starého Mesta.
Za štyri roky existencie projektu
sa konalo spolu takmer 80 podujatí, s mimoriadnym záujmom sa
stretali napríklad prednášky historika Štefana Holčíka. Zapojilo
sa približne dvetisíc žiakov zo
staromestských základných škôl,
z ktorých všetci absolvovali minimálne jednu prehliadku centra
mesta s výkladom. Takmer 400
detí sa prihlásilo do tematického denného tábora počas letných
prázdnin.
Súčasné vedenie Starého Mesta
plánuje v projekte pokračovať aj
v ďalšom roku.
Dorota Kráková
FOTO – RASŤO MIŠÍK

Les nie je smetisko

Začalo sa to tým, že som sa pred
časom prechádzal so svojim synom v kočíku v lesoparku v Petržalke. Pamätám si ho ako nikým neporušený a neznečistený
kus lesa. Vtedy na prechádzke
som nadobudol pocit, že les je
akýsi spotrebný kôš obyvateľov.
V spoločnosti Johnson Controls
International s.r.o. kde pracujem,
vykonávame pravidelne viaceré
dobrovoľnícke činnosti. V rámci tohto projektu sme obdrža-

li finančnú podporu. Ako prvý
prototyp info panela sme sa po
konzultácii so Starým Mestom
rozhodli umiestniť ho do Horského Parku. Veľká vďaka patrí
mojim kolegom.
Panel informuje o čase rozkladu
jednotlivých predmetov vo voľnej prírode. Napríklad čas ohryzok sa, v závislosti od teploty,
rozkladá 7 – 20 dní, noviny 2 – 5
mesiacov, batéria za 260 rokov,
gumová pneumatika za 265 ro-

kov, odpad z polystyrénu nikdy,
sklo až 4000 rokov. Samozrejme,
tento čas je aktuálny pre odpad
voľne pohodený, predmety v
zemi sa rozkladajú rýchlejšie. Ak
ide o skládku, rozklad je dlhší.
Odpadom v lese škodíme nielen
sebe, ale aj prirodzeným obyvateľom lesa - zvieratám, ktorých
môžu ostré predmety zraniť. Odpad často obsahuje nebezpečné
chemikálie, ktoré môžu taktiež
znečistiť podzemné vody.
V súčasnosti sa vyrábajú potraviny a predmety na jedno použitie,
pričom ľudia často odhodia odpadky tam, kde sa práve nachádzajú. Mám pocit, že výchovou
a informovanosťou môžem prispieť k ochrane malého kúska
prírody, ktorú radi využívajú
návštevníci na relaxáciu, oddych
a šport. Každá veľká vec sa rodí
z maličkostí. Verím, že Info Panel osloví aj iné mestské časti a
podobný umiestnia aj na svojom
území. Dušan Oravský

Poďte s nami
do divadla!
Tak ako každý rok organizuje aj
ku koncu tohto roka Staré Mesto
predstavenie pre staromestské
deti. Konať sa bude dňa 9. novembra o 11.30 v Bratislavskom
bábkovom divadle na Dunajskej
36, vstup je voľný! Záujem o
lístky je nutné vopred potvrdiť
na:
katarina.halasova@staremesto.sk alebo na 02/52946273.
Príbeh hry je určený všetkým,
ktorí majú radi klasické ľudové
rozprávky, vôňu dreva a šťastné
konce, v ktorých dobro víťazí
nad zlom. Je o tom, ako rýchlo
sa môže život človeka zmeniť,
keď daruje hrsť múky... Drevo v
rukách herca ožíva v málo známej baladickej rozprávke, ktorú
spísal významný zberateľ ľudových rozprávok Samuel Czambel
s rozprávačom Jánom Kaščákom
v roku 1904. Pre deti od 5 rokov.
(r)
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SENIORI

Klub Luna: nový priestor pre seniorov

V našej pravidelnej rubrike o
združeniach, ktoré pôsobia na
území Starého Mesta tentokrát
predstavíme činnosť Klubu
Luna. Krásne nové priestory
pre seniorov, kde sa môžu stretávať a kde budú prebiehať
podujatia, vedie pani Lívia Matulová Osvaldová.
Kedy vznikol Klub Luna a s
akým cieľom?
„Klub Luna vznikol už v roku
2006, ale v tomto roku sa jeho
zameranie zmenilo a v súčasnosti zastrešuje dve občianske
združenia a to Klub Luna Senior
Friendly, o.z. čiže priateľský
k seniorom a Kreatívny Klub

Luna, o.z. Cieľom klubu je vytvoriť miesto pre pravidelné
stretávanie sa aktívnych seniorov, ktorí sa aj napriek veku cítia
mladí a nemajú záujem navštevovať kluby dôchodcov, ale
chcú zmysluplne a zaujímavo
tráviť svoj voľný čas a obohatiť sa o nové poznatky a vedomosti. Veríme, že sa nám podarí napomôcť stretávaniu ľudí s
podobnými záujmami, prispieť
k vzniku nových priateľstiev a
sociálnych kontaktov.“
Aké aktivity plánujete?
„Známy výrok hovorí, že nikto z
nás nie je schopný zastaviť starnutie, ale nikto sa nemusí stať

starým. V klube preto chceme
napomôcť zvyšovať povedomie
seniorov o riešení problémov,
ktoré sa ich týkajú, organizovať
tematické stretnutia s renomovanými odborníkmi z oblasti
sociálnej, medicíny a zdravia,
výživy, životného štýlu, pohybovej aktivity, ale aj psychológie, práva a iných zaujímavých
oblastí. Ďalšou aktivitou, ktorú
pripravujeme sú stretnutia so zaujímavými osobnosťami. Chceli
by sme sa zamerať aj na aktivizačný a preventívny program určený aktívnym seniorom. Keďže
v jednej časti Klubu Luna pôsobí
aj kreatívny klub, v ktorom ponúkame príjemné prostredie pre
tvorivú činnosť, vybavenú pomôckami a materiálom na tvorenie, chceme aj tento priestor
tvorivej dielne poskytnúť seniorom. Radi by sme ďalšiu činnosť
klubu orientovali na medzigeneračné stretnutia.“
Kde Vás môžu záujemcovia
nájsť?
„Sídlime na ul. 29. augusta 34, v
historickej budove a aj zariadenie klubu sme tomu prispôsobili, nábytok navodzuje atmosféru
starej Bratislavy. Kontaktovať
nás môžu telefonicky na čísle:
0948603872, mailom na : info@

VSTUP VOĽNÝ
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Tešíme sa na Vás
26. novembra o 19:00 v Kine Film Europe!
Čaká Vás vynikajúci film

TOTO NIE JE KALIFORNIA
a následne diskusia s Jurajom Kušnierikom
a hosťami Ivanom Štrpkom, básnikom
a textárom a Sveťom Korbelom, gitaristom
skupiny Slobodná Európa
ORGANIZÁTORI PROJEKTU

PARTNERI PROJEKTU

MEDIÁLNi PARTNERi

klubluna.sk alebo v priestoroch
klubu v utorok a vo štvrtok 1618.00. Na jednotlivé klubové
akcie sa treba prihlásiť vopred.
Informácie o klubovej činnosti
nájdu záujemcovia aj na www.
klubluna.sk.“
Dorota Kráková
FOTO - ARCHÍV O.Z.

Zoznam
PREVÁDZOK KartA
staromeStského
seniora
Lístky na podujatia organizované mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto – 20 percent zo
vstupného
1 plavba Propelerom zdarma (rezervácia tel. 0903 351 343)
Káva za 1 euro v TeleCafé, Medená 2
Pro senior, Zámocká 24 - pri
nákupe nad 150 eur zľava 10
percent, pri nákupe nad 30 eur
darček
Oprava obuvi, Panská 8 – 10%
zľava na opravu pätníkov
Domček Medická – 10% zľava
Falcon line s.r.o. - kľúčová služba, Medená 33 – 10% na výrobky značie FAB, Hobes, Tokoz,
Komas, Richter, 15% zľava na
všetky druhy kľúčov, 5% zľava
na výrobky ostatných výrobcov
Staromestská knižnica – 20 percent z ročného registračného poplatku
Staromestské centrum kultúry
a vzdelávania, Školská ulica 14
– 20 percent zo vstupného na
podujatia
Staromestské centrum kultúry a
vzdelávania, Františkánske nám.
7 – 20 percent zo vstupného na
podujatia
Staromestské centrum kultúry a
vzdelávania, Gaštanová 19 – 20
percent zo vstupného na podujatia
Staromestské centrum kultúry a
vzdelávania, Ventúrska 9 – 20
percent zo vstupného na podujatia
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PROGRAM

Kultúrny program na mesiac november
Každý pondelok, 9.30 h DRAMATICKÉ
TVORIVÉ DIELNE PRE SENIOROV,
pod odborným vedením Mgr. Ivety Žákovej. Rozširujeme členskú základňu, bližšie
informácie na č.: 0911 238 714, Zichyho
palác, Ventúrska 9

10. 11., 15.00 h TANEČNÁ ZÁBAVA PRE
SENIOROV V HOTELI CARLTON,
do tanca hrá Milá spoločnosť, tanečný hosť
Bratislavské združenie country a dobových
tancov, vstupné: 2 €, predpredaj a predaj
vstupeniek na tel. č.: 0911 238 714.

1. 11., 11.00 h VÝSTAVA PSOV, rasa:
pekinský palácový psík, vstup pre členov
klubu PPP, Gaštanová 19

10. 11., 19.00 h ZAPLAVENIE, divadlo
TICHO a spol., groteskná feéria pre 4 hercov a čas, autori: Miloš Janoušek - Viki Janoušková, hrajú: J. Lieskovská, P. Plevčík,
Ivan Martinka, Michal Jánoš. Školská 14

2. 11., 19.30 h IN DA HOUSE (Žúrka v
Londýne), autor: Viliam Klimáček, hrajú:
Darina Abrahámová, Barbara Kelíšková,
Petra Polnišová/Zuzana Maurery, Zuzana
Porubjaková, réžia: Karol Vosátko, Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
3. 11., 19.00 h IZRAFEL ALEBO CÚVANIE DO PAMÄTI, divadlo TICHO a spol.,
divadlo bá-snenia, scenár napísala Viki
Janoušková, hrajú: Judita Hansman, Dano
Heriban, Michal Jánoš, Pavol Plevčík, réžia: Róbert Horňák, Školská 14
3. 11., 19.30 h MODELKY II (Krása neni
šetko), autor: Karol Vosátko, hrajú: Miroslava Dríňová/Lucia Molnárová Bugalová,
Zuzana Šebová, Tomáš Palonder, Fany &
modelky, réžia: Karol Vosátko. Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
4. 11., 15.30 h DETSKÝ ÚSMEV, slávnostná akadémia, účinkujú: deti MŠ Búdkova, vstup na pozvánky! Gaštanová 19
5. 11., 13.30 h INFOSERVIS SENIORA,
aktuality pre seniorov, vstup pre členov
ZZPO III. Gaštanová 19
5. 11., 19.00 h DÉJÀ VU, divadlo TICHO
a spol., groteskná feéria pre dvoch hercov
a kúzla, autori: Miloš Janoušek - Viki Janoušková, hrajú: J. Lieskovská, P. Plevčík a
A. Geričová, réžia: R. Horňák. Školská 14
6. 11., 15.00 h SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VÝROČNEJ CENY STARÉHO MESTA – CENA RICHTÁRA JAKUBA, koncert. Vstup voľný do naplnenia
sály! Zichyho palác, Ventúrska 9
6. 11., 19.00 h HRA NA ZUZANKU, autor: Miloš Macourek, réžia: Jana Krčmářová. Školská 14
6. 11. – 29. 11. 2014 MESIAC FOTOGRAFIE – MAGNUS CEDERLUND:
Pictures of Me, Víťaz / Winner Portfolio
Review Bratislava 2013, Galéria F7, Františkánske námestie 7
8. 11., 19.30 h MODELKY II (Krása neni
šetko), autor: Karol Vosátko. Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
9. 11., 17.00 h OTVOR SVOJ HLAS,
hlasový workshop, vedie: Anka Repková.
Otvorený a pevný hlas je cestou k lepšiemu
sebavyjadreniu, väčšiemu sebavedomiu a
prináša nám radosť, informácie a prihlášky:
wwww.ankarepkova.sk. Školská 14

10. 11., 19.30 h UNDERGROUND (Historky z bratislavského metra), autor: Viliam
Klimáček, hrajú: Viktor Horján, Aniko
Vargová, Martin Meľo, réžia: Viliam Klimáček. Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
10. 11. – 10. 12. VÝROČNÁ VÝSTAVA
FOTOKLUB B&W, otvorené pondelok –
piatok, 9.00 - 20.00 h. Školská 14
11. 11., 13.30 h CIVILIZAČNÉ CHOROBY, zdravotná prednáška, lektor: ÚVZ,
vstup pre členov ZZPO I. Gaštanová 19
11. 11., 17.00 h ČERVENÉ MAKY, vernisáž výstavy obrazov Márie Šefferovej venovanej Dňu červených makov – Deň veteránov. Trvanie výstavy: do 28. 11. 2014,
Zichyho palác, Ventúrska 9
11. 11., 19.30 h DÍLERI (Všetko je na
predaj), autor: Viliam Klimáček. Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
12. 11., 19.00 h BARTIMEJOVE PAŠIE,
zoskupenie Med a prach, monodilema o
pravde a strachu pre jedného herca, kontrabas a perkusie, autori: Andrej Kalinka
– Ivan Martinka, hrajú: Ivan Martinka, Michal Mikuláš a Andrej Kalinka. Školská 14
12. 11., 19.30 h UNDERGROUND (Historky z bratislavského metra), autor: Viliam
Klimáček. Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
13. 11., 18.00 h SONÁTOVÝ VEČER –
Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms,
hrajú: Milan Paľa – husle, Ladislav Fančovič – klavír, vstupné: 3 a 2 €, Zichyho
palác, Ventúrska 9

26. 11., 14.00 h PIRÁTISLAVA, interaktívne divadelné predstavenie, účinkuje: Divadlo Dunajka, vstupné: 2 €, 1.50 € - nad
10 ľudí. Gaštanová 19

16. 11., 19.30 h SHARON STONE LET
ME GO, Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

28. 11., 14.00 h PIATKOVÝ KLUB, Katarínska zábava pre skôr narodených, v
spolupráci s KS G19, účinkuje: Funny
Fellows, do tanca hrá G-old boys, Vstup so
zlatou stuhou na ruke! Gaštanová 19

18. 11., 19.30 h REMIX (The best of Gunagu 1985-2014), autor: Viliam Klimáček,
klipový kabaret s pesničkami, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
19. 11., 14.00 h GULLIVEROV DENNÍK,
divadelné predstavenie na motívy románu,
Jonathana Swifta Gulliverove cesty, účinkuje: Divadlo Hotel Mária, vstupné: 2 €
/1.50 € - nad 10 ľudí/. Gaštanová 19
19. 11., 19.00 h OSTROV, divadlo TICHO
a spol., paralelný skorokomický protestsong, autori: Athol Fugard, John Kani a
Winston Ntshona, hrajú: Vlado Jedľovský
a Dano Heriban, réžia: R.Horňák. Školská
14
19. 11., 19.30 h ČAKANIE NA GOTTA
(Godot nikdy neprišiel ale iní prichádzajú
stále), Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
20. 11., 19.00 h MIZANTROP, autor: Moliére, réžia: Jana Krčmářová. Školská 14
21. 11., 16.00 h ŽIVOTNÉ KONŠTELÁCIE, workshop so psychologičkou Vierou
Dieškovou. Podujatie prebieha skupinovou formou pod vedením skúsenej lektorky. Termín prihlásenia sa do 19.11. 2014
na adrese: vdieskova@gmail.com , alebo
mkcg@mail.t-com.sk, bližšie informácie:
0944/407064. Vložné: 15 €, Gaštanová 19
21. 11., 18.00 h SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE STAROMESTSKÝCH VIANOČNÝCH TRHOV, Hviezdoslavovo námestie

14. 11., 19.00 h BRAŇO KŠIŇAN, BORIS ČECHVALA (SR) a PEPA NOS (ČR),
koncert. Ticho a spol., Školská 14

21. 11., 19.00 h ZAPLAVENIE, divadlo
TICHO a spol., groteskná feéria pre 4 hercov a čas, autori: Miloš Janoušek - Viki
Janoušková, hrajú: Jana Lieskovská, Pavol
Plevčík, Ivan Martinka, Michal Jánoš; réžia: Róbert Horňák. Školská 14

14. 11., 19.30 h KILL HILL (Pochovajte
ma s mojimi rolexkami), Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7

21. 11., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT
(Nejem, nežijem, nemilujem). Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

15. 11., 19.30 h CAFE SESSION č. 0, divadlo TICHO a spol. / Noc divadiel, nultý
večer v improvizovanej kaviarni v srdci divadla... 9.30 h Jam session: Pavol Plevčík
– ústna harmonika, Marek Wolf – gitara,

24. 11., 19.00 h KONKURZ, Prešporské
divadlo, autorské predstavenie I.Blahúta a
Prešporského divadla, hrajú: Judita Hansman, Daniel Fischer, Štefan Richtárech,
hudba/réžia: I. Blahút. Školská 14

13. 11., 19.00 h SALOME, autor: Oscar
Wilde, réžia: Jana Krčmářová. Školská 14

Súťažte o lístky do divadla

avizovaná hosťka Jana Lieskovská – spev...
ale aj neavizovaní muzikanti sa môžu pridať. 1.00 h O „tichu“ – voľné rozprávanie
na danú tému pretkané trailermi z inscenácií, júnového festivalu Arteterapia a fotosúťaže na rovnomennú tému. 2.00 h Čo mám
rád/rada – prineste svoju „naj“ knihu, resp.
pustite „naj“ CD. Školská 14

17. 11., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT
(Nejem, nežijem, nemilujem). Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
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•

29. 11., 9.00 h 18. ročník súťaže pre mladých huslistov PREŠPORSKÝ PAGANINI, podujatie podporili Nadácia VÚB
a MK SR, vstup voľný! Zichyho palác,
Ventúrska 9
29. 11., 19.00 h SOM NAJLEPŠIA - premiéra, Prešporské divadlo, inscenácia
vzniká v rámci širšieho projektu: „Nevidíme? Nepočujeme? Nehovoríme? Mali by
sme!“ hrajú: Judita Hansman, Elena Kolek-Spaskov, námet, scenár, réžia: Judita
Hansman, Ivan Blahút. Školská 14
29. 11., 19.30 h KRVÁK, premiéra len na
pozvánky, autor: Viliam Klimáček, réžia:
Karol Vosátko. Divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
30. 11., 15.00 h 18. ročník súťaže pre mladých huslistov PREŠPORSKÝ PAGANINI, KONCERT VÍŤAZOV, podujatie
podporili Nadácia VÚB a MK SR, vstup
voľný! Pálffyho palác, Zámocká ul.
30. 11., 19.30 h KRVÁK, autor: Viliam
Klimáček, réžia: Karol Vosátko. Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
KURZY A ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY,
Školská 14 - angličtina, nemčina, taliančina, novogréčtina, španielčina, portugalčina, francúzština, ruština, latinčina; info: lucia.doubravova@staremesto.sk. Pohybové
kurzy: joga, hathajoga, pilakalajoga, powerjoga a chrbtové svaly, kondičné cvičenie
pre dámy, bodybalance; ranné kurzy: joga,
joga pre seniorov, či kung, prihlasovanie
a bližšie info: beata.greksakova@staremesto.sk. Krúžky: dramatický krúžok pre
deti, detské baletné štúdio; viac info: lucia.
doubravova@staremesto.sk.
KURZY, KLUBY A ZDRUŽENIA,
Gaštanová 19 - Každý štvrtok, 9.30 h
JOGA V DENNOM ŽIVOTE, relaxačné
cvičenie, vedie: Viera Diešková, vstupné: 4
€ /seniori 2 € /. Klub seniorov – pondelok a
štvrtok od 12.30 – 16.30 h, AkSen – utorok
a štvrtok od 10.00 – 12.00 h. Jednota dôchodcov – štvrtok 13.30 h – cvičenie. Gitara - pondelok - štvrtok, Pilates – pondelok a
štvrtok, Body balance – pondelok a streda,
Tai-chi chuan – utorok a štvrtok, Joga –
streda, kondičné cvičenie pre ženy – štvrtok, Etikoterapia – utorok a štvrtok

3. 11. pondelok 11:00 – 11:30 hod.

Z BRUŠKA DO NÁRUČE

27. 11., 19.00 h TAKÁ STRATA KRVI,
autor: Jiří Suchý, réžia: Jana Krčmářová.
Školská 14

Info o Kurze správnej manipulácie s bábätkom
podľa E. Kiedroňové.

•

18. 11. utorok 16:30 – 18:30 hod.

TVORÍME S iNEX-OM DARČEKy
pRE KliENTOV DSS iNTEgRA
Zlupovacie obrázky na okno.

•4. 11. utorok 17:00 – 18:00 hod.

•

Urobme si dopravné ihrisko.

Diskusia s logopedičkou.

•

•

MAJSTROVNÍČEK

19. 11. streda 16:30 hod.

lOgOpéDiA, TýKA SA TO AJ NÁS?

5. 11. streda 10:00 hod.

STAROSTliVOSť O ciTliVú DETSKú
pOKOžKU

19. 11. streda 17:30 – 19:30 hod.

Z BRUŠKA DO NÁRUČE
Kurz pre prihlásených.

Nivea BABY. Diskusia.

• 5. 11. streda 17:00 – 18:00 hod.

Divadlo Ticho a spol. pripravilo
pre čitateľov súťaž. Výhrou sú
štyri lístky na jedinečné predstavenie Ostrov, ktoré sa bude hrať
19. novembra o 19.00 v Centre
kultúry na Školskej ulici 14. Stačí správne odpovedať na otázku:

Vymenujte, v ktorých inscenáciách Divadla TICHO a spol.
môžete vidieť hrať herca Dana
Heribana. Správnu odpoveď píšte do 12. novembra na dorota.
krakova@staremesto.sk alebo na
0903 351 343. (r)

Zdravo a chutne!
Viac ako 18 000 návštevníkov
vlani navštívilo podujatia kampane Zdravo a chutne. Tentoraz
sa 7. ročník maratónu ochutnávok, merania, prípravy jedál
či poradenstva začína v Starom
Meste. Organizátori sa na vás tešia v piatok i sobotu, 28. a 29.
novembra od 15.30 do 19.30 v
Primaciálnom paláci. Okrem

24. 11. - 28. 11

MAJSTROVNÍČEK

ZBiERKA pRE SlOVENSKé úTUlKy
- pRE ZViERATÁ SAOZ

•

•

25. 11. utorok 17:00 – 18:00 hod.

•

26. 11. streda 10:00 – 11:00 hod.

Brigáda na dvorčeku.

(Slovenská aliancia ochrancov zvierat)

7. 11. piatok 9:00 – 10:00 hod.

TVORiVé DiElNiČKy
pRE ŠiKOVNé RUČiČKy

Plávajúce sviečky v orechových škrupinách.

•

11. 11. utorok 16:30 – 18:30 hod.

TVORÍME S iNEX-OM DARČEKy
pRE KliENTOV DSS iNTEgRA

ČÍTAME, hRÁME SA A TVORÍME
S VyDAVATEľSTVOM Svojtka&co
pREŠpORKOVSKý BABiNEc

Zlupovacie obrázky na okno.

ČAS PrE DámY. Účesy nielen pre dámy,
ale aj malé slečny. Profesionálna kaderníčka
michaela vám poradí.

•

•

26. 11. streda 17:00 – 18:00 hod.

Poklady skríň starých materí.

ČÍTAME, hRÁME SA A TVORÍME
S VyDAVATEľSTVOM Svojtka&co

•

•

28. 11. piatok 16:00 – 18:30 hod.

12. 11. streda 17:30 hod.

ČARO fOlKlóRU

stretnutí s odborníkmi vás čaká
výber toho najkvalitnejšieho, čo
aktuálne nájdete na slovenskom
trhu, novinky pre celiatikov, diabetikov či športovcov. Dozviete
sa ako zvládnuť nedostatok vlákniny, správne dávkovať energiu,
čítať obaly potravín a rozoznať
nekvalitné potraviny. Návštevníkov čaká i Bod zdravia. (r)

•

13. 11. štvrtok 17:00 hod.

MOJA OBľúBENÁ ROZpRÁVKA

Čítanie pre deti predškolského veku.
Číta: Eva Sabolová.

•

pÁRAČKy

Tvorivé dielne pre mamičky - Adventné vence.

15. 11. sobota 10:00 hod.

VýlETNÍČEK

OČAmI hOrE. Prechádzka po historickom meste
pre deti predškolského veku. Stretneme sa
na Primaciálnom námestí.

Na všetky organizované aktivity je potrebné prihlásiť sa cez online
prihlášku Organizovaný program. Ďakujeme.
www.presporkovo.sk
facebook.com/rodinnecentrum.presporkovo
RC Prešporkovo, Grösslingova 48, Bratislava – Staré mesto

Z programu Staromestskej televízie
Staromestskú TV, ktorá rozširuje svoje vysielanie do pravidelných vysielacích blokov,
si diváci môžu naladiť na UPC v kolónke
Regionálna TV 4.
Publicistická relácia Pressburger prináša
informácie z diania v Starom Meste. Ďalšou reláciou, ktorá reflektuje každodenné
problémy Staromešťanov je Káva so starostkou. Pripravujeme ju každý druhý týždeň v
našom štúdiu.
Rovnako raz za dva týždne si môžete pozrieť
premiéru diskusnej relácie Res publica – v
ktorej, ako už sám názov napovedá, sa riešia
veci verejné. Moderátorkou relácie je Gabika Pirošková. Staré Mesto má najväčší počet
obyvateľov v seniorskom veku. Pre jubilantov je každý mesiac pripravený kultúrny
program v novootvorenom TeleCafe na Medenej 2.

Mnohí jubilanti prejavili záujem, pozrieť si
relácie z podujatí, na ktoré boli pozvaní .
Aby sme im vyšli v ústrety, zaradili sme do
vysielania reprízy stretnutí s jubilantmi.
Od tohto mesiaca máme v programovej
štruktúre aj novinky – začíname s vysielaním pre deti – trikrát denne – raz dopoludnia,
raz popoludní a raz podvečer sa môžu tešiť
na Rozprávočku. Prvá bude z rodinného centra Prešporkovo a bude ju čítať obľúbený herec Lukáš Latinák.
V ďalších týždňoch plánujeme rozšíriť vysielanie pre deti postupne na celú hodinu.
Pozitívne ohlasy na rozhovor s jubilujúcou
teatrologičkou Soňou Šimkovou nás podnietil k tomu, aby sme do vysielania zaradili
Portrét Staromešťana. Prvý budeme vysielať
od 9. 11. a v našom štúdiu bude hosťom Evy
Siskovej akademik SAV, člen korešpondent

ČSAV, vysokoškolský profesor MUDr. Ján
Štefanovič, DrSc. zakladateľ slovenskej
imunológie.
Ako úplnú novinku sme do vysielania zaradili dva koncerty týždenne vo večerných hodinách – začíname v týždni od 2.11. vystúpením kapely Korben Dallas a po Pressburgeri
ju vystrieda záznam z nášho pravidelného
koncertu v TeleCafe pod názvom Klasická
streda – bude to zoskupenie ZOE.
Nasledovať bude Martin Valihora a Vlado
Vizár band a potom si spolu si spomenieme
na Martina Ďurdinu.
Posledný novembrový týždeň sa znovu vrátime do leta v Music Gallery u Dezmára,
kde si zaspomíname na staré časy s Dodom
Šuhajdom a legendárnym Pecim Uherčíkom.
Oľga Janíková

