
Staromestské noviny sú tu opäť pre Vás. 
Ďakujeme za záujem a podporu po-
čas vynútenej odmlky v ich vydávaní. 
Denne sme od Vás dostávali množstvo 

e-mailov a telefonátov, v ktorých ste sa pýtali, 
prečo nemáte noviny v schránkach a či vôbec 
ešte budú vychádzať. 

Áno. Práve držíte obnovené vydanie Sta-
romestských novín, v ktorých každý mesiac 
nájdete novinky o živote v Starom Meste. 
Štvormesačnú prestávku spôsobilo bývalé ve-
denie mestskej časti, ktoré sa pokúsilo zrušiť 
právo miestneho úradu vydávať Staromestské 
noviny a titul si prisvojiť. Veľa času sa stratilo 
aj komplikovanou procedúrou verejného ob-

starávania tlače a distribúcie novín. To všetko 
sme už prekonali a vyriešili.

Chceme, aby Staromestské noviny boli 
otvorenou a aktívnou platformou občanov,  
zvolených poslancov, starostu aj miestneho 
úradu. Chceme, aby noviny boli prostred-
níkom pri hľadaní riešení, ktoré budú viesť 
k slušnému, spravodlivému a príjemnému ži-
votu v našom Starom Meste. Preto Vás chce-
me vyzvať k spolupráci. Vás – aktívnych obča-
nov, kterým nie je jedno, ako sa nám tu bude 
spolu žiť.

Na nasledujúcich stránkach nájdete mnoho 
praktických informácií ale aj článkov a roz-
hovorov, ktoré predstavujú koncepty a plány 

rozvoja našej mestskej časti. Dozviete sa na-
príklad:
 Kde a ako by mala fungovať Staromest-

ká zóna kultúry ?
 Ako pokračuje dialóg s kontajnerovým 

projektom Ša�ko ?
 Prečo chce starosta Števčík zmeniť par-

kovaciu politiku a prevádzku terás?
 Či budú mať psíčkari nové výbehové 

plochy?
Sme presvedčení, že dokážeme vydávať 

kvalitné médium, ktoré uspokojí dopyt po in-
formáciách a zároveň poteší každého Staro-
mešťana, ktorý má rád svoje mesto. Chceme, 
aby to boli Vaše noviny.

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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Odmietam 
privilégiá 
„zvykového 
práva“
Nedávno som oslávil 

štyridsaťpäťku, mám 
dospievajúceho syna, ženu, 
ktorá bola skvelou novinárkou 
a piatich psov. Posledných 15 
rokov ma živilo podnikanie, 
predtým novinárčina a dnes 
som z Vašej vôle starosta. 
Starosta, ktorý nechce nič iné, 
len slušný život v Starom Meste. 
Ponúkam rovnaké pravidlá pre 
všetkých, ktorí tu spolu žijeme. 
Nič viac, nič menej. Staré Mesto 
je v porovnaní s ostatnými 
časťami Bratislavy unikátom. 
Koncentrujú sa tu historické 
pamiatky so zelenými oázami, 
štátne inštitúcie slúžiace 
celému Slovensku, špičková 
kultúra, univerzitné školstvo, 
podnikateľské aktivity, ale aj 
inovatívne projekty kreatívneho 
priemyslu a komunitných 
aktivít. Osobitý kolorit Starého 
Mesta dotvárajú  v prvom 
rade jeho obyvatelia  – odvekí 
Staromešťania – pamätníci 
dávnej histórie, diplomati, 
zahraniční študenti, ako aj noví 
občania, ktorí prišli z iných častí 
hlavného mesta a z celého 
Slovenska, aby v Starom Meste 
našli svoj domov a priestor na 
realizáciu svojich aktivít. Úžasná 
zmes pestrosti a potenciálu, 
ale zároveň aj povinnosti 
nás všetkých nájsť dohodu, 
ktorá nikoho nezvýhodní ani 
neobmedzí. Moje slovo máte.

Rado Števčík

Staré Mesto má schválený 
rozpočet

Staré Mesto bude hospodáriť 
s 22 miliónovým rozpočtom. 

Rozpočet schválili staromestskí 
poslanci.  Celkové príjmy by mali 
dosiahnuť 22.182.938 eur, celko-
vé výdavky 21.943.938. Najviac 
peňazí mestská časť aj tento rok 
investuje do vzdelávania. 

Prerokovanie predloženého 
návrhu rozpočtu zabralo poslan-
com tri hodiny. Miestna poslan-
kyňa Martina Uličná predložila 
návrh na zníženie výdavkov roz-

počtu tak, aby sa znížili výdavky 
na administratívu z navrhova-
ných 3,2 milióna eur na zhruba tri 
milióny eur, taktiež aj výdavky na 
propagáciu a marketing zo 70-ti-
síc eur na 40-tisíc a na právne i 
poradenské služby zo 79-tisíc eur 
na 69-tisíc eur. Z celkovej sumy 
239-tisíc tak navrhla vyčleniť 
100-tisíc eur na zníženie výdav-
kov bežného rozpočtu a zvyšné 
�inancie prerozdeliť do výdav-
kových položiek na výstavbu, 

opravu a rekonštrukciu ciest či 
na rozvoj cyklodopravy. Poslan-
ci tento návrh prijali a schválili 
bežné výdavky rozpočtu vo výške 
18,3 milióna eur a kapitálové vý-
davky na úrovni 3,6 milióna eur. 
Staré mesto tento rok najviac mi-
nie na vzdelávanie, v tejto položke 
rozpočtu sú zaradené základné a 
materské školy, školské jedálne a 
kluby detí.

(nr)
Foto - Marek Velček

Občanovi Števčíkovi sa nepáči, 
ako vyzerajú terasy na  Mi-

chalskej ulici. Pamiatkári majú 
tiež svoje výhrady k štýlu sedení, 
reklám či konštrukciám, ktoré 
zatieňujú pohľady na historic-
ké budovy. Musím sa priznať, že 
mne až tak veľmi „žily netrhajú“ 
a rozhodne ich nepovažujem za 
najväčší problém Starého Mesta, 

je však to otázka vkusu a miery. 
No Števčík ako starosta  musí 
hľadať riešenie, aby zosúladil 
záujmy prevádzkovateľov terás, 
negastronomických obchodní-
kov, obyvateľov Michalskej ulice 
či miestnych kultúrnych komunít. 
Tak si ich nedávno všetkých po-
zval na rokovanie. Prišlo do 30 
ľudí, ktorí sa začali osočovať, kto 

koho vytláča z Michalskej, kto na 
úkor koho nemôže žiť a podnikať. 
Hlasy, ktoré presadzovali multi-
funkčnú ulicu, na ktorej sa bude 
dobre žiť, podnikať aj oddycho-
vať, gastropodnikatelia nechceli 
veľmi počúvať. Taká slovenská 
klasika: pravdu mám len ja a nie-
len na Michalskej.

Nora Gubková

Ako si porozumieť, keď sa nechceme počúvať?
| GLOSA |

| AKTUÁLNE |
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Obyvatelia: Náš strom si nedáme
Obyvatelia v lokalite Gajovej 

a Klemensovej ulice sa pýtajú, 
z akého dôvodu sa robila ťahová 
skúška na veľkom topole čiernom 
na rohu spomínaných ulíc a čo 
strom čaká. Oslovili sme Ing. Mar-
cela Rapoša, ktorý je na miestnom 
úrade zodpovedný za staromest-
skú zeleň.

„Špeciálna skúška, na ktorej 
sa podieľal aj odborník z Mende-
lovej univerzity v Brne, bola ďal-
ším krokom v čo najpresnejšej 
diagnostike tohto stromu“, hovorí 
Rapoš. Ťahovou skúškou sa zisťo-
valo, či strom dokáže odolať sile 
orkánu a či nie je priamym ohro-
zením pre ľudí.

Obyvatelia lokality vnímajú 
topoľ ako svoju typickú domi-
nantu a nevedia si predstaviť, že 
by strom po desaťročiach len tak 
zmizol. Na druhej strane však 

pripúšťajú, že pri extrémnych vý-
kyvoch počasia, ku ktorým za po-
sledné roky prichádza, môže byť 
strom rizikom. Aké sú možnosti a 
riešenia?

Marcel Rapoš Staromestské 
noviny informoval, že úrad dostal 
žiadosť o výrub, ktorý však nepo-
volil. Žiadateľ, ktorým je právnic-
ká kancelária so sídlom na Gajo-
vej ulici, sa proti zákazu výrubu 
odvolal a spochybnil rozhodnutie 
úradu i ochranárov. Budúcnosť 
stromu je výlučne v rukách arbo-
retistov, ktorí vyhodnotili údaje 
namerané počas ťahovej skúšky. 

Dobrou správou je, že výrub 
topoľa neprichádza do úvahy. Ale 
keďže strom má svoje roky a cho-
roby, bude sa musieť upraviť jeho 
koruna odborným orezom.

(ng)
Foto - Marek VelčekTakto vyzerala ťahová skúška stromu.
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Staré Mesto trápi problém 
parkovania. Ako podľa Vás od-
bremeniť ulice a chodníky od 
množstva parkujúcich automo-
bilov? 

Parkovanie v centre Starého 
Mesta v súčasnosti  zabezpečuje  
súkromná spoločnosť BPS Park, 
a.s. Hľadáme riešenia ako elimi-
novať problémy a nezrovnalosti 
vyplývajúce z nevýhodnej zmluvy 
pre mestskú časť. Ďalšou kapito-
lou sú rezidentské zóny, ktoré boli 
vytvorené pred viac ako štyrmi 
rokmi a riešia parkovanie obyva-
teľov mestskej časti, avšak nie je 
vyriešené spoplatnenie parkova-
nia návštevníkov. Je neprípustné, 
aby obyvateľ platil ročne mest-
skej časti za parkovaciu nálepku 
a návštevník, parkujúci na tej istej 
ulici, neplatil nič. Mojou ambíciou 
je nájsť taký model regulované-
ho parkovania, ktorý zabezpečí 
obyvateľom parkovanie v okolí 
ich trvalého bydliska a zároveň 
spoplatní parkovanie návštevní-
kov mestskej časti. Zdroje získa-
né z tohto systému by sme potom 
mohli použiť na opravu ciest, 
chodníkov a údržbu komunikácií. 
Rád by som tento systém spustil 
od januára 2016, máme teda mož-
nosť dôkladne ho pripraviť a pev-
ne verím, že poslanci takýto návrh 
podporia a nájdeme tak spoločne 
cestu, ako pomôcť obyvateľom 
Starého Mesta vyriešiť problém s 
parkovaním. Nechcem, aby oby-
vatelia našej mestskej časti mu-
seli nechávať autá zaparkované 
v iných mestských častiach. Zvý-
hodnenie rezidentov je tiež ces-
tou, ako zvýšiť počet obyvateľov 
našej mestskej časti.

Veľa sa hovorilo o kontajne-
roch na Šafárikovom námestí. 
Čo sa deje s týmto projektom? 

Na úvod treba povedať, že Ša-
fárikovo námestie bolo pre Ob-
čianske združenie  Urban Kontakt 
náhradným riešením, pôvodne 
chceli ísť pod Most SNP, čo sa im 
však nepodarilo. Predchádzajú-
ce vedenie Starého Mesta im ako 
náhradu ponúklo lokalitu parku 
na rohu ulíc Dobrovičova a Alžbe-
tínska. Z môjho pohľadu to nebolo 
šťastné riešenie, bola formálne 
zabratá pozemná komunikácia 
na mieste, kde o�iciálne žiadna 

nie je. Ide totiž o park a ten má 
vlastný režim, kontajnery v ňom 
pôsobia cudzo. Nepovažujem za 
férové, že sa tu vytváral dojem, 

že ide o kultúrno-spoločenský 
projekt. Ide skôr o podnikateľský 
zámer, o čom svedčia obchody a 
platené služby v jednotlivých kon-

tajneroch. Treba povedať, že aj 
predstavitelia OZ Urban Kontakt 
pripustili, že ich projekt nevyšiel 
podľa ich predstáv a prisľúbili, že 
nájdu nové miesto, kam sa s kon-
tajnermi presťahujú. Obrátili sa 
na nového primátora, neviem však 
v akom stave sú ich rokovania. Za 
seba a Staré Mesto som im prisľú-
bil, že im pomôžeme nájsť lepšie 
miesto pre tento ich projekt. Od 
môjho nástupu do úradu ubehli 
4 mesiace, ale Urban Kontakt s 
návrhom novej lokality neprišiel. 
Mrzí ma, že doteraz nedokázali 
pobyt kontajnerov v parku legali-
zovať. Od samého počiatku bol to-
tiž v rozpore s platnou legislatívou 
a nevidím možnosť, ako tento pro-
tiprávny stav napraviť. Jediným 
zákonným riešením súčasného 
stavu je premiestnenie kontajne-
rov z parku niekam inam.

Vyjadrili ste sa, že čistota a 
verejný poriadok sú Vašou pri-
oritou. Ako ich chcete zlepšiť?

V posledných rokoch sa vý-
razne zhoršila čistota ulíc 3. a 
4. triedy, ktoré patria do správy 
našej mestskej časti, ale aj 1. a 2. 
triedy, ktoré spravuje magistrát. 
Predchádzajúce vedenie uzatvo-
rilo v závere minulého roka zmlu-
vu na letnú a zimnú údržbu so 
Staromestskou, a.s., a tá si tieto 
práce objednala vo �irme Vepos 
Bratislava, ktorá zabezpečovala 
čistenie aj posledných päť rokov. 
V apríli tohto roka sa tento kon-
trakt v Starom Meste končí. Ma-
gistrát má čistenie svojich ulíc v 
Starom Meste  zazmluvnené do 
konca roka 2018. Mojou ambíciou 
bolo, aby sme s novým vedením 
hlavného mesta spojili svoje sily a 
zabezpečili čistenie všetkých ulíc 
v Starom Meste spoločne. Žiaľ, na-
teraz to nie je možné, keďže mesto 
má čistenie svojich ulíc zmluvne 
viazené. Zaoberali sme sa aj mož-
nosťou vybudovať vlastnú �irmu a 
zabezpečovať to vlastnými silami. 
To sa však ukázalo ako �inančne 
náročné, navyše len na časti úze-
mia mestskej časti by to bolo stále 
neefektívne. Ideme preto hľadať 
externého dodávateľa, ktorý nám 
dokáže ponúknuť upratovacie 
služby za výhodnejších podmie-
nok, ako mala mestská časť do-
teraz. Dôležitá však nebude len 

Som srdcom 
Staromešťan

Do Starého Mesta chce vrátiť čistotu a poriadok. 
Zameriava sa aj na parkovaciu politiku alebo zlepšenie 

dialógu so Staromešťanmi. Na ambície, plány a 
otvorené projekty týkajúce sa života Staromešťanov 

sme sa pýtali nového starostu Starého Mesta, 
Radoslava Števčíka.

| ROZHOVOR |
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cena, ale aj kvalita služieb. Urobím 
všetko pre to, aby ulice v Starom 
Meste boli opäť čisté.

Staré Mesto má schválený 
rozpočet. Ste spokojný s jeho 
podobou?

Tento rozpočet bol pripravo-
vaný v časovej tiesni, v období roz-
počtového provizória. Do funkcie 
som nastúpil 15. decembra a za 
toto krátke obdobie nebolo možné 
pripraviť komplexný rozpočet tak, 
ako by som chcel. Napriek tomu 
sme sa na úrade pokúsili predložiť 
taký návrh, ktorý by zohľadňoval 
potreby mestskej časti na obdobie 
prvého roka volebného obdobia a 
som rád, že miestni poslanci tento 
návrh podporili, i keď s určitými 
korekciami. Napríklad znížením 
výdavkov na chod úradu. Nepova-
žujem to však za prekážku a som 
si istý, že úrad môže naplno fun-
govať a plniť svoje úlohy, ktoré mu 
zo zákona vyplývajú.

Čo Vy považujete za svoje 
starostovské priority?

Jednou z mojich hlavných pri-
orít je zabezpečiť taký systém 
starostlivosti o verejné priestran-
stvá, ktorý bude funkčný a efektív-
ny. Zároveň bude �inančne prime-
raný a zaručí nám, že sa za Staré 
Mesto nebudeme musieť hanbiť. 
Chcem spustiť systém spoplatne-
ného parkovania pre návštevní-
kov na území celého Starého Mes-
ta tak, aby to bol účinný nástroj na 
reguláciu automobilovej dopravy, 
aby na uliciach zavládol pokoj a 
aby autá parkovali na parkovacích 
miestach, a nie na chodníkoch, 
trávnikoch a podobne.

Mojou ambíciou je v najbližších 
štyroch rokoch začať so zásadnou 
obnovou a kompletnou  rekon-
štrukciou ciest a chodníkov. Do-
teraz sa pozornosť venovala naj-
mä cestám, no obnovu chodníkov 
považujem za nemenej dôležitú. 
To samozrejme vyžaduje peniaze. 
Spolu so starostami ďalších mest-
ských častí sa snažím presadiť 
nový spôsob prerozdeľovania �i-
nancií, či už z výnosu dane za uby-
tovanie, alebo z podielových daní, 
a to podľa registra obyvateľov, 
a nie podľa Štatistického úradu, 
ako tomu bolo doteraz. Verím, že 
pán primátor a mestskí poslanci 

budú týmto návrhom priaznivo 
naklonení a spoločne nastavíme 
spravodlivejší a transparentnejší 
systém prerozdeľovania �inancií 
medzi mestskými časťami. 

Tiež by som rád vrátil v zá-
meru vybudovania zariadenia se-
niorskej opatrovateľskej služby. V 
súčasnosti funguje na troch rôz-
nych lokalitách, pričom podmien-
ky tejto opatrovateľskej služby 
nie sú vyhovujúce. Nové zariade-
nie by malo spĺňať podmienky 
na vhodné, dôstojné a komfortné 
seniorské zariadenie, zodpoveda-
júce potrebám dnešnej doby. Rád 
by som tento zámer realizoval na 
Dobšinského ulici na mieste býva-
lej materskej školy, kde predchá-
dzajúce vedenie plánovalo stavať 
nájomné byty. Do dnešného dňa 
však developer nezískal stavebné 
povolenie a teda plánovaná kolau-
dácia, ktorá mala byť v novembri 
minulého roka, sa nekonala. Tento 
projekt sa ukázal ako neúspešný, 
preto hľadám spôsob, ako tu po-
staviť radšej zariadenie opatrova-
teľských služieb.

Takisto plánujem zefektívniť 
chod miestneho úradu. Chem, aby 
bol kompetentnejší, štíhlejší a aby 
úradníci ktorí tu pracujú pozna-
li problémy obyvateľov Starého 
Mesta a vedeli ich riešiť. Obyva-
telia musia dostať na svoje otázky 

odpovede a nemôžu odchádzať 
naprázdno.

Úbytok obyvateľov v Starom 
Meste, čo s tým?

Toto je samostatná kapitola. 
Motivovať obyvateľov Starého 
Mesta je veľmi dôležité. Jednou z 
ciest je už spomínaný bene�it pre 
Staromešťanov v podobe bezplat-
ného parkovania v okolí svojho 
bydliska. Ďalšia možnosť, ktorú 
som už preberal s poslancami zo 
sociálnej komisie, je príspevok 
pre staromestské matky. Týmto 
príspevkom k narodeniu ich die-
ťaťa by sme radi motivovali budú-
cich rodičov k trvalému pobytu v 
našej mestskej časti a boli by sme 
veľmi radi, keby sa ich deti stali 
Staromešťanmi. Podobný príspe-
vok majú mestské časti Ružinov 
a Nové Mesto, kde im to funguje 
veľmi dobre, Staré Mesto by ne-
malo zaostávať. Viac obyvateľov 
znamená aj viac peňazí z podielo-
vých daní pre mestskú časť, a viac 
peňazí pre rozvoj Starého Mesta.

Jednou z často spomínaných 
tém je výstavba ohradených 
výbehov pre psy. 

Spoločne s výmerom dane za 
psa sme majiteľom psov rozposie-
lali aj dotazník, ktorý nám pomô-
že získať odpovede na otvorené 

otázky a pomenovať problémy, 
ktoré sa týkajú kvality života psov 
v Starom Meste. Pýtali sme sa 
ľudí, kde by navrhovali postavať 
výbeh pre psov v blízkosti svojho 
bydliska.  Jeden už funguje na Poľ-
nej ulici, vznikol však bez diskusie 
s občanmi z okolia a nie je len vý-
behom, ale i cvičiskom. Cvičisko v 
obývanej časti mesta nie je vhod-
né riešenie, preto by som rád vy-
volal debatu, aby boli spokojní i tí 
obyvatelia, ktorí psa nemajú.

Bilancujete svojich sto dní 
vo funkcii?

Inak vyzerá úrad z ulice, inak 
z kresla starostu. Mal som isté 
predstavy, nešiel som teda do úpl-
ne neznámeho prostredia, preto-
že som bol štyri roky miestnym 
poslancom, ale musím povedať, 
že sa ešte stále denne stretávam 
s problémami, ktoré som nečakal, 
pretože neboli v minulosti rieše-
né. Priznávam, že zatiaľ mi nezo-
stalo veľa času venovať sa vlastnej 
agende. Verím, že sa to už čoskoro 
zmení. Ja a všetci ľudia na tomto 
úrade pre to robíme všetko, čo je 
v našich silách.

Na záver. Kto je Radoslav 
Števčík ? Ste v Bratislave už 27 
rokov, ste tu už doma?

Mám 45 rokov, som ženatý, 
mám jedno dieťa. A mám päť psov. 
Nemohol som síce rozhodnúť, kde 
sa narodím, ale rozhodol som sa, 
kde chcem žiť. Po skončení vyso-
kej školy som mal to šťastie, že 
som stretol a mohol spolupraco-
vať s takými osobnosťami Sta-
rého Mesta ako bol Julius Satin-
ský alebo je Štefan Holčík, ktorí 
mi sprostredkovali Bratislavu, 
jej históriu a najmä Staré Mesto 
úžasnou optikou. Toto mesto si 
ma okamžite získalo. Som typ člo-
veka, ktorý neprispôsobuje okolie 
svojim predstavám, ale prispôso-
buje sa mestu, v ktorom sa ocitne. 
Či je to New York, Paríž, Moskva, 
Londýn, vždy chcem byť súčasťou 
mesta v ktorom sa nachádzam, a 
komunity, ktorá v ňom žije. Tak to 
bolo aj v prípade Bratislavy. Špeci-
álne Staré Mesto je moja srdcová 
záležitosť. Oženil som sa tu a za-
ložil som si tu rodinu. Som srdcom 
Staromešťan. Nora  Remiarová

Foto - Marek Velček

| ROZHOVOR |
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Pisztoryho palác 
čaká rekonštrukcia

Podľa historických záznamov, 
napríklad knihy historika 

Tivadara Ortvaya, palác vynikal 
vkusom a luxusom. Väčšina pô-
vodného vybavenia sa zachovala a 
možno ju tu vidieť dodnes - kova-
ná brána, umelecké zábradlie, ba-
lustráda, krištáľové lustre, moza-
iková podlaha v schodiskovej hale 
a bohatá štuková výzdoba či do-
konca pozlátené fresky na strope. 
Alegorickú maľbu, ktorá je apo-
teózou hudby, vytvoril Gastach v 
roku 1895.

V budove sídlilo počas druhej 
svetovej vojny ríšske veľvyslanec-
tvo, neskôr v období socializmu 
Leninovo múzeum. Bočné krídlo 
paláca sa do roku 2005 využívalo 
ako Dom zahraničných Slovákov.

Fresky boli veľkým prekvape-
ním. Sčasti ich odkryli až pamiat-
kari pred približne siedmimi rok-
mi, keď tu robil výskum Mestský 
ústav ochrany pamiatok. Inven-
tarizáciu robil Alexander Németh 
z Pamiatkového úradu. Od roku 
1954 totiž Leninovo múzeum 
niektoré honosné stropy zakry-
lo sadrokartónovými platňami a 
umelo ich tak znížilo. Propagan-
distická výzdoba, vitríny a por-
tréty tu boli až dovtedy a netušilo 
sa, v akom stave stropy budú.

Bočné krídlo sa využívalo 
ako Dom zahraničných Slovákov. 
Tí boli posledným nájomníkom 
do roku 2005. Odvtedy je palác 
prázdny a chátra, hoci bola snaha 
zmeniť ho najprv na múzeum diel 
Vincenta Hložníka, neskôr na cen-
trum výtvarného umenia s tým, 
že najkrajšia sála s freskami by 
po obnove mohla slúžiť ako repre-
zentačná a sobášna sieň. K svojej 
pôvodnej funkcii by sa mohla vrá-

tiť aj tanečná či koncertná sála na 
prvom poschodí.

Vedenie a zastupiteľstvo Sta-
rého Mesta preto prijali s pote-
šením projekt mimovládnej or-
ganizácie Via Cultura, ktorá sa 
podujala v spolupráci so Starým 
Mestom palác upratať, zabezpečiť 
aby doň netieklo, zbaviť ho plesní 
a otvoriť ho verejnosti. Aj preto 
od leta 2012 palác slúži ako nový 

priestor, nové komunitno kul-
túrne centrum Starého Mesta so 
zvláštnou atmosférou a historic-
kým rozpomínaním.

V tomto roku sa táto národná 
kultúrna pamiatka dočká rekon-
štrukcie. Samospráva mestskej 
časti Staré Mesto využije grant 
z nórskych fondov a za vyše pol 
milióna eur sa má opraviť fasáda 
i strecha tejto národnej kultúrnej 

pamiatky. Samospráva sa bude na 
rekonštrukcii podieľať spolu�i-
nancovaním vo výške 15 percent, 
čo odsúhlasili poslanci Starého 
Mesta.

Palác zastrešia novou kera-
mickou krytinou – bobrovkou, 
opraviť a omietnuť sa má čelná a 
dvorová fasáda i súvisiace časti 
zastrešenia a fasády. Do rozpočtu 
projektu sú zahrnuté aj výdav-
ky na riadenie projektu, odborné 
konzultácie nórskych odborníkov, 
stavebný dozor či náklady na pub-
licitu a propagáciu projektu, na-
príklad Informačný deň o histórii 
a budúcnosti paláca. Objekt musí 
byť opravený do konca apríla bu-
dúceho roka. Koncom februára 
už došlo k podpisu projektovej 
zmluvy, ktorá umožňuje čerpanie 
grantu z Finančného mechaniz-
mu Európskeho hospodárskeho 
priestoru a Nórska, medzi Úra-
dom vlády SR a MČ Bratislava - 
Staré Mesto.

V budove paláca v súčasnos-
ti sídli aj Kino Film Europe, kto-
ré ponúka svojim návštevníkom 
kvalitné európske �ilmy, zaujíma-
vé festivaly a rôzne sprievodné 
podujatia. V lete prevádzkuje na 
nádvorí letné kino s premietaním 
pod holým nebom.

V paláci našli svoj priestor aj 
ďalšie dobré nápady z Divadla 
bez domova, Projektu Fórum,  Len 
tak tak, Equiteatro a ich spoloč-
nými silami históriou poznačený 
priestor ožil a žije naďalej.

Program kultúrnych poduja-
tí v Pisztoryho paláci nájdete na 
www.viacultura.sk

Nora Remiarová
Foto - Rasťo Mišík

Na Štefánikovej ulici v Bratislave stojí palác. Pochádza z druhej polovice 19. storočia a je vybudovaný 
v eklektickom štýle. Dal ho postaviť lekárnik Felix Pisztory v 90. rokoch 19. storočia ako svoj dom a ambulanciu. 

V tom čase bola ulica ešte len vznikajúca mestská trieda smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky 
pre svoje paláce a vily si tu skupovali bohatí obyvatelia Prešporku. Lekárnik  Pisztory mal za palácom záhradu, 

siahajúcu až k dnešnému Slavínu a v nej si pestoval svoje liečivé byliny.

| OBNOVA |
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Volebný obvod č. 1

PhDr. Štefan Holčík

Telefón:
0902 163 045

Email:
gsholcik@mail.t-com.sk

Mgr. Vladimír Palko

Telefón:
0944 264 999

Email:
palko.vladimir@gmail.com

Ing. Tomáš Ziegler

Telefón:
0905 953 886

Email:
ziegler@auxerre.sk

Ulice: 
Bartoňova celá, Beblavého celá, Bradlianska celá, Broskyňová celá, Če-
lakovského celá, Červeňova celá, Dankovského celá, Donovalova celá, 
Fándlyho celá, Francúzskych partizánov celá, Galandova celá, Godro-
va celá, Gunduličova celá, Hlavatého celá, Holubyho celá, Hummelova 
celá, Javorinská celá, Koreničova celá, Kozia 23, 25, 27, 29, Krakovská 
celá, Krátka celá, Krmanova celá, Kuzmányho celá, Lichardova celá, 
Maróthyho celá, Mateja Bela celá, Mikulášska celá, Mošovského celá, 
Moyzesova celá, Mudroňova 82,84,88,90,92, Myjavská celá, Na Barán-
ku celá, Na brezinách celá, Na Štyridsiatku celá, Nám. Alexandra Dub-
čeka  celé, Novosvetská 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, Palisády 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19,  21, 23, 25, 27, 27A, 29, 29A, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 57, 59, Partizánska celá, Pilárikova celá, Podjavorinskej 
celá, Porubského celá, Skalná celá, Sládkovičova celá, Smetanova celá, 
Soférove schody celá, Somolického celá, Stará vinárska celá, Strelecká 
celá, Svoradova celá, Škarniclova celá, Štefánikova 1, 3, 5, 7, Šuleko-
va celá, Timravina celá, Tolstého celá, Tvarožkova celá, Vansovej celá, 
Vlčkova 1, 2, 3, 5, 7, Vodný vrch celá, Zámocká celá, Zámocké schody 
celá, Zochova celá, Zrinského celá, Žiarska celá, Židovská celá

Volebný obvod č. 2

MUDr. Peter Osuský CSc.

Telefón:
0910 901 207

Email:
peter.osusky@yahoo.com

Ing. Kristián Straka

Telefón:
0948 224 472

Email:
kristian.straka@gmail.com

MUDr. Peter Tatár

Telefón: 
0905 601 993

Email: 
petetata@gmail.com

Ulice: 
Cintorínska celá, Cukrová celá, Dobrovského celá, Drevená celá, Du-
najská 1, 3, 3B, 5, 7, 9, 13, 15, 21, 23, 25, Ferienčíkova celá, Francisci-
ho celá, Heydukova celá, Hodžovo nám. celé, Hollého celá, Hurbanovo 
nám. celé, Janáčkova celá, Jedlíkova celá, Kamenné nám. celé, Kapucín-
ska celá, Kolárska celá, Kollárovo nám. celé, Konventná celá, Kozia 3, 
5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, Lazaretská 
1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, Lýcejná celá, Mariánska celá, Námestie 
SNP celé, Obchodná celá, Palisády 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Panenská celá, Poštová celá, 
Rajská celá, Staromestská celá, Suché mýto celá, Špitálska celá, Šteti-
nova celá, Treskoňova celá, Ul. 29. augusta 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
18, 20, Veterná celá, Vysoká celá, Živnostenská celá, Župné námestie 
celé

Prinášame vám prehľadný zoznam 
vašich poslancov pre jednotlivé volebné okrsky 

vo volebnom období 2014-2018. 

| SAMOSPRÁVA |
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Volebný obvod č. 3

Ing. arch. Ľubomír Boháč

Telefón:
0905 616 313

Email:
lubomir.bohac@atelierart.sk

MUDr. Halka Ležovičová

Telefón:
0903 059 223, 
Práca: 0914 326 549, 02/5788 7130

Email:
hlezovicova@milosrdni.sk

Ing. Matej Vagač

Telefón:
0905 345 291, 02/5441 8395

Email:
matej.vagac@gmail.com

Ulice: 
Alžbetínska celá, Baštová celá, Bezručova celá, Biela celá, Dobrovičova 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Dunajská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Fajnorovonábr. celé, Farská celá, Františkán-
ska celá, Františkánske nám. celé, Gajova 1, 2, 3, 5, 7, Gondova celá, Gor-
kého celá, Grösslingová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 25, Hlavné nám. celé, Hviezdoslavovo nám. celé, Jesenské-
ho celá, Kapitulská celá, Klariská celá, Klobučnícka celá, Komenského 
nám. celé, Kostolná celá, Kúpeľná celá, Laurinská celá, Lodná celá, Me-
dená celá, Michalská celá, Mostová celá, Múzejná celá, Na vŕšku celá, 
Nám. Eugena Suchoňa celé, Nám. Ľudovíta Štúra celé, Nedbalova celá, 
Palackého celá, Panská celá, Paulínyho celá, Podjazd celá, Prepoštská 
celá, Prešernova celá, Primaciálne nám. celé, Radničná celá, Rázusovo 
nábr. celé, Riečna celá, Rigeleho celá, Rudnayovo nám. celé, Rybárska 
brána celá, Rybné nám. celé, Sedlárska celá, Sienkiewiczova celá, Stra-
kova celá, Šafárikovo nám. celé, Štúrova celá, Tallerova celá, Tobrucká 
celá, Uršulínska celá, Úzka celá, Vajanského nábr. celé, Ventúrska celá, 
Zámočnícka celá, Zelená celá

Volebný obvod č. 4

Bc. Ivan Bútora

Telefón:
0907 175 043
Email:
ibutora@atlas.sk

Viktor Muránsky

Telefón:
0905 801 962

Email:
taxi@taxi.sk

Ing. Jana Španková

Telefón:
0905 257 500

Email:
jankaspankova@gmail.com

Ulice: 
Bartókova celá, Bôrik celá, Buková celá, Čmelovec celá, Drotárska ces-
ta 1, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26,  28, 28A, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, Dvořákovo nábr. celé, Fialkové údolie celá, Hayd-
nova celá, Hradné údolie celá, Hrebendova celá, Inovecká celá, Jančova 
celá, Jurovského celá, Kráľovské údolie celá, Lipová celá, Lubinská celá, 
Malá celá, Medzierka celá, Mlynská dolina 35, 37, 39, 45, 47, 49, 51, Mo-
zartova celá, Mudroňova 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 11A, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61A, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77A, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 85A, 87, 89, 93, 
95, 97, 99, 101, Na Hrebienku celá, Na kopci celá, Nábr. arm. gen. L. Svo-
bodu celé, Nad lomom celá, Pod Bôrikom celá, Pod vinicami celá, Pri 
hradnej studni celá, Radvanská celá, Révová celá, Riznerova celá, Ru-
binsteinova celá, Slávičie údolie celá, Slepá celá, Staroturský chodník 
celá, Strmá cesta celá, Svetlá celá, Tichá celá, Údolná celá, V záhradách 
celá, Vetvová celá, Vrchná celá, Žižkova celá

| SAMOSPRÁVA |
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Volebný obvod č. 5

doc. Mgr. art. Štefan Bučko

Telefón:
0905 412 337, 02/5441 9334

Email:
sbucko@stonline.sk

PaedDr. Barbora Oráčová PhD.

Telefón:
0903 765 890

Email:
barbora.oracova@gmail.com

Mgr. Martina Uličná

Telefón:
0903 210 782

Email:
ulicna.martina@seznam.cz

Ulice: 
Andreja Plávku celá, Bohúňova celá, Boženy Němcovej celá, Brnianska 
celá, Břeclavská celá, Búdková celá, Cesta na Červený most 4, 6, 8, 10, 
16, Čerešňová celá, Dohnalova celá, Dolná celá, Drotárska cesta 4, 17, 
19, 19A, 19B, 21, 21A, 23, 23A, 23B, 25, 27, 29, 31, 33, 33A, 33B, 35, 37, 39, 
41, 41B, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 65, 67, 74, 76, 80, 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 111, Dubová celá, 
Flöglovacelá, Gaštanová celá, Gorazdova celá, Havlíčkova celá, Havra-
nia celá, Hlboká cesta 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 22, Hriňovská celá, 
Hroboňova celá, Hýrošova celá, Jánošíkova celá, Jaseňová celá, Javoro-
vá celá, K lomu celá, K železnej studienke celá, Korabinskéhocelá, Krč-
méryho celá, Krivá celá, Kubániho celá, Kysucká celá, Lamačská cesta 8, 
8A, Langsfeldova celá, Laučekova celá, Lermontovova celá, Lesná celá, 
Lovinského celá, Majakovského celá, Martinengova celá, Matúšova celá, 
Mišíkova celá, Mlynská dolina 1, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 33, 41, Na Slavíne 
celá, Na stráni celá, Nekrasovova celá, Novosvetská 27, 29, 31, 31A, 32, 
33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 40, 40A, 41, 41A, 41C, 41D, 42, 43, 43A, 44, 
45, 46, 49, 50, 51, 52, 54A, 56, 58, 60, 62, 64, Pažického celá, Podtatran-
ského celá, Pri Habánskom mlyne celá, Pri Suchom mlyne celá, Prokopa 
Veľkého celá, Prvosienková celá, Senická celá, Schillerova celá, Sklenár-
ska celá, Socháňova celá, Srnčia celá, Súbežná celá, Šafránová celá, Šíp-
ková celá, Tablicova celá, Tajovského celá, Topoľová celá, Úprkova celá, 
Urbánkova celá, Valašská celá, Vlčkova 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37A, 37B, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Záhorácka celá, Západný rad celá

Volebný obvod č. 6

RNDr. Marta Černá

Telefón:
0905 371 436, 02/5477 1436

Email:
forum.spotrebitelov@gmail.com

Mgr. Ondrej Dostál

Telefón:
0905 914 879

Email:
ondrejdostal@institute.sk

Lucia Nicholsonová

Telefón:
0917 840 599

Email:
nicholsonova.lucia@gmail.com

Ulice: 
Banícka celá, Beskydská celá, Bukureštská celá, Čajakova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, Čajkov-
ského celá, Čapkova celá, Dobšinského celá, Fraňa Kráľa celá, Hlboká 
cesta 1, 2, 3, 7, Holekova celá, Jelenia celá, Jozefa Kronera celá, Kar-
patská celá, Križkova celá, Kýčerského celá, Ľadová celá, Leškova celá, 
Malinová celá, Murgašova celá, Na Kalvárii celá, Námestie Franza Lisz-
ta celé, Okánikova celá, Ostravská celá, Palárikova celá, Pod Kalváriou 
celá, Podhorského celá, Pražská celá,  Puškinova celá, Smrečianska 1, 
3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Sokolská 
celá, Spojná celá, Šancová 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 6, 9, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, Štefánikova 2, 
4, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
24A, 24B, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, Štefanovičova 
celá, Vratňanská celá, Za sokolovňou celá, Žabotova celá, Železničiar-
ska celá, Žilinská 1, 3, 5, 7, 9, 11
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Volebný obvod č. 7

Miloš Domorák

Telefón:
0903 925 864

Email:
domorak.milos@gmail.com

Ing. arch. Martin Gajdoš

Telefón:
0905 202 589

Email:
martin@motion.sk

Ing. Miroslav Kollár MHA

Telefón:
0903 822 949

Email:
kollar.vsz@gmail.com

Soňa Párnická

Telefón:
0903 846 193

Email:
sona.parnicka@gmail.com

Ulice: 
Americké nám. celé, Anenská celá, Banskobystrická celá, Belopotoc-
kého celá, Benediktiho celá, Bernolákova celá, Björnsonova celá, 
Blumentálska celá, Fazuľová celá, Floriánske nám. celé, Imrich Kar-
vaša celá, Jozefská celá, Justičná celá, Karadžičova 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Kmeťovo nám. celé, Krížn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Le-
gionárska 2, 4, 6, Lehotského celá, Májkova celá, Mickiewiczova celá, 
Mýtna celá, Nám. Martina Benku celé, Námestie 1.mája celé, Námestie 
slobody celé, Poľská celá, Povraznícka celá, Radlinského celá, Slovan-
ská celá, Šancová 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,  72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86A, 86B, Školská celá, Škovránčia celá, Tabaková celá, 
Vazovova celá, Wilsonova celá, Záhradnícka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Záhrebská 
celá, Žilinská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Volebný obvod č. 8

Ing. Martin Borguľa

Telefón:
0905 803 527

Email:
martin@borgula.sk

Mgr. art. Veronika Remišová 
M.A. ArtD.

Telefón:
0908 883 080

Email:
info@remisova.sk

MUDr. Viera Satinská

Telefón:
0905 744 221; Práca: 02/3224 9429

Email:
viera.satinska@ousa.sk

Ulice: 
Bottova celá, Čulenova celá, Dobrovičova 12, 14, 15, 16, 17, Dosto-
jevského rad celá, Dunajská 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60A, 62, 64, 66, 68, 72, Gajova 4, 8, 
9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Grösslingová 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 53A, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 
Chalupkova celá, Chorvátska celá, Jakubovo nám. celé, Karadžičova 
1, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Klemen-
sova celá, Košická 1, Landererova celá, Lazaretská 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
Lomonosovova celá, Lužická celá, Malý trh celá, Mlynské nivy 1, 2, 3, 
4, 6, 8, Moskovská celá, Odborárske nám. celé, Olejkárska celá, Poľná 
celá, Pribinova 1, 3, 17, 19, 21, 23, 25, Sasinkova celá, Strážnická celá, 
Šoltésovej celá, Továrenská celá, Ul. 29. augusta 9, 11, 13, 15, 19, 21, 
23, 28, 30, 32, 34,36, 36C, 38

| SAMOSPRÁVA |
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Staromestské 
výtlky sa 
už opravujú
Od začiatku apríla sa v Starom 

Meste opravujú výtlky. Keď-
že ich je viac ako dosť, opravy sa 
robia v niekoľkých fázach. Cestá-
rov sme videli na Grosslingovej, 
Chorvátskej, Justičnej, Strážnickej 
a Moskovskej. Práce sa začnú aj na 
Krátkej, Svetlej a Tichej. Samostat-
nou kapitolou bola oprava výtlkov 
na Múzejnej ulici, ktorá sa robi-
la cez víkend 12.apríla pri plnej 
prevádzke ulice. Rozsah výtlkov 
je väčší z dôvodu vyššej prevádz-
ky na bočných komunikáciách a 
uzavretej Štúrovej ulice. Starosta 
Števčík chce v budúcnosti zavia-
zať investorov, aby po ukončení 
stavieb automaticky opravili po-
škodené komunikácie.

Sociálna výdajňa
bude otvorená 
opäť od 4.mája

Sociálna výdajňa, ktorá fungo-
vala na Medenej ulici, sa sťa-

huje na Kýčerského 8. Otvorená 
bude od 4. mája vždy v pondelok, 
utorok, štvrtok a piatok od 11,00 
h do 13,00 h. 

Na Štúrovej ulici 
je nové verejné 
osvetlenie

Na pravej strane v smere k Du-
naju už svietia nové svetlá. 

Momentálne sa práce opakujú na 
ľavej strane chodníkov. V priebe-
hu apríla a mája sa bude pracovať 
už na �inálnej úprave chodníkov. 
„Chodníky budú dláždené. Tento 
priestor by mal vyzerať tak, ako sa 
na ulicu v centre mesta patrí, pre-
to chodníky v tejto časti vydláž-
dime,“ povedal primátor Nesrov-
nal. Pôvodne sa opäť rátalo iba s 
asfaltovými chodníkmi. „V máji sa 
rovnako upravia chodníky aj pred 
univerzitou na Šafárikovom ná-
mestí do pôvodného stavu,“ dopl-
nil primátor. Bratislavčania môžu 
na petržalskej strane Dunaja vi-

dieť vysunutých už 45 metrov 
oceľovej konštrukcie. Momentálne 
sa montujú ďalšie dva segmenty, 
ktoré by sa mali vysúvať koncom 
tohto týždňa. Nové vedenie na čele 
s primátorom Nesrovnalom prija-
lo viaceré opatrenia na akcelerá-
ciu prác: na zváraní mostovej kon-
štrukcie sa pracuje nonstop, na 
stavbe je stály dozor, práce prebie-
hajú na dvoch montovniach naraz. 
Projekt dozoruje hlavná dopravná 
inžinierka Tatiana Kratochvílová.

Zelená hliadka 
tento rok aj
v Starom Meste

Po čisteniach Zelenej hliadky v 
Rači, Ružinove a Novom Meste 

sa ďalšou mestskou časťou stane 
Staré Mesto. V rámci pravidelných 

čistiacich podujatí sa budú dobro-
voľníci postupne venovať husto 
obývaným oblastiam Starého Mes-
ta, s výnimkou pešej zóny. Týmito 
podujatiami chce Zelená hliadka 
v spolupráci s miestnym úradom 
Staromešťanom sprostredkovať 
zážitok z čistej ulice a príjemné-
ho prostredia, za ktorým nemusia 
cestovať za hranice. 

Staré Mesto 
pomôže 
Obchodnej ulici

Podnikanie a slušný život na Ob-
chodnej ulici komplikuje špina 

a výtržníctvo, najmä koncom týž-
dňa, keď sa mládež zíde najprv 
na Kollárovom námestí a potom 
„vyrazí do ulíc“. Keďže obyvatelia 
a podnikatelia na Obchodnej ulici 

spojili sily a majú záujem na kulti-
vovanom oživení lokality, miest-
ny úrad chce komunite pomôcť. 
Na spoločnom stretnutí hovorili 
o posilnení policajných hliadok, 
umiestnení nových smetných ko-
šov s vyššou kapacitou a prípadnej 
inštalácií bezpečnostných kamier. 
Aktivisti a vedenie Starého Mesta 
sa budú pravidelne stretávať.

Kapitulská ulica 
opäť otvorí
svoje dvory

Jarné Kapitulské dvory sa budú 
konať dňa 1. mája 2015 opäť v 

lokalite Kapitulskej ulice, Baxovej 
veže, Dome Albrechtovcov, Dome 
Čárskych a v otvorených dvoroch 
cirkevných organizácií a tiež v 
súkromných dvoroch. Od 10 hod. 
tu bude nepretržitý kultúrny a 
umelecký program (divadlo, spev, 
hudba), prednáška o histórii Kapi-
tulskej ulice s unikátnou prezentá-
ciou databázy “Pamäť Bratislavy”, 
debata obyvateľov, detské dielnič-
ky venované tentoraz kvetom, pre-
hliadky priestorov, okružné jazdy 
Prešporáčikom a iné aktivity.

Odvoz 
biologického 
odpadu

Jarný zber sa začne od pondelka 
27. apríla 2015. Záujemcovia o 

túto službu sa musia nahlásiť na 
miestnom úrade na telefónnych 
číslach 02/59 246 333 alebo 02/59 
246 325 počas stránkových dní 
(pondelok a streda od 8.00 do 17.00 
hod.), prípadne na e-mailových 
adresách: janka.cillikova@stare-
mesto.sk alebo diana.tesovicova@
staremesto.sk. Konáre je potreb-
né mať pripravené na prístupnom 
mieste už v pondelok ráno daného 
týždňa. Služba je limitovaná množ-
stvom odpadu na domácnosť, tzn. 
že mestská časť si vyhradzuje prá-
vo odmietnuť vykonať túto bez-
platnú službu, ak bude množstvo 
neprimerané a bude znevýhodňo-
vať ostatných obyvateľov.
 (nr)

Foto - Marek Velček

| BLESKOVO |

SN04.indd   11 20. 4. 2015   11:10:56



12

Priestor Starého Mesta vy-
medzený ulicami Ventúrska 

– Kapitulská – Židovská je výni-
močným miestom v rámci celého 
územia mesta Bratislavy. Napriek 
súčasne zúriacemu boomu  ko-
merčných aktivít, táto časť mes-
ta ním ostala skoro nedotknutá. 
Akousi chrbtovou kosťou tohto 
územia je Kapitulská ulica. 

Tá je však schátraná, ľu-
dia tam nemajú dôvod prísť 
a teda ani vedieť čím je výni-
močná...

Kapitulská ulica vznikala v 
rovnakom čase ako Michalská, 
zrejme už v prvej polovici štrnás-
teho storočia. Kedysi ju tvorili ka-
nonické domy a až do 17. storočia 
mala právo azylu. Tento azyl bol 
prirodzenou obranou pred roz-
pínavosťou mestskej rady. Kto sa 

skryl v budovách tejto ulice zís-
kal azyl a  ak ho cirkev nevydala, 
mestská rada nemala naňho prá-
vo. V stredoveku tu prekvitalo 
vzdelanie. Bola tu prvá škola v 
meste, označovaná ako gymná-
zium. Chodili sem nielen kňazi, 
ale aj deti mešťanov. Neskôr tu 
bola prvá právnická fakulta, kto-
rú presťahovali z Trnavy. Akadé-
mia, ktorá mala aj bohosloveckú 
fakultu, sa stala základom pre 
vznik Alžbetínskej univerzity, čo 
bola predchodkyňa Univerzity 
Komenského. V súčasnosti sa tu 
nachádza bohoslovecká fakulta, 
kňazský seminár, farský úrad a 
budova Collegium Emericanum, 
ktorý pripravoval gymnazistov 
na štúdium teológie. V dotyku 
s Kapitulskou ulicou sa nachádza-
jú historicky mimoriadne hodnot-
né budovy ako je komplex budov 

univerzitnej knižnice, kostol Kla-
risky, Zichyho palác, Dóm sv. Mar-
tina, či budova mestskej mincovne 
resp. Academie Istropolitany. Na 
Židovskej ulici sa z niekdajších bu-
dov židovskej štvrte zachovali iba 
Zsigrayova kúria ( dnes múzeum 
židovskej kultúry) a nárožná ro-
koková budova s názvom „U dob-
rého pastiera“. 

Vo vizualizácii budúcej 
staromestskej kultúrnej zóny, 
ktorú predstavujeme čita-
teľom, sú vyznačené miesta. 
Nazývate ich  „potenciálnymi 
aktívnymi centrami“. Naozaj 
dokážu priniesť život do tejto 
lokality?

Vo vymedzenom priestore 
koncipovanej zóny kultúry sú aj 
v súčastnosti jestvujúce kultúrno 
spoločenské inštitúcie ako Zichy-
ho palác, Univerzitná knižnica, 

kostol Klarisky, Fara sv.Martina, 
Bohoslovecká fakulta, Dóm kos-
tol sv. Martina a Mestská knižni-
ca, ktoré sú nositeľmi kultúrno 
spoločenských aktivít a chápeme 
ich ako aktívne centrá. Medzi 
potenciálne aktívne centrá mož-
no zaradiť tie, ktorých potenciál 
je potrebné ešte prebudiť, ako 
napríklad Dom Albrechtovcov, 
Baxovu vežu, Esterházyho palác, 
mestské hradby, Židovskú ulicu. 
Turisticky atraktívnymi prvkami 
Staromestskej zóny kultúry sú aj 
vnútorné dvory objektov, ktoré 
často ukrývajú veľmi zaujímavé 
zákutia a historické artefakty. 
Veľmi dôležitou súčasťou je aj 
zrekonštruovanie mestských hra-
dieb a vybudovanie nových peších 
mostov, ktoré by prepojili tzv.vnú-
torné mesto so Židovskou ulicou 
a podhradím.

Kapitulská Šípová Ruženka: 
Kto ju zobudí?

Tichá, nedotknutá ruchom centra, ale aj chátrajúca. Taká je dnes Kapitulská ulica a jej blízke okolie. 
Vedenie Starého Mesta chce lokalitu zmeniť na „Staromestskú zónu kultúry“.

 Do akej miery je to reálne sme sa spýtali Ľubomíra Boháča, 
vicestarostu zodpovedného za územný rozvoj mesta.

| KOMUNITA |
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V 11. storočí na bratislavskom 
hradnom návrší sídlila 

kapitula pri kostole Najsvätejšieho 
Spasiteľa. V 12. storočí sa osada 
v podhradí, zárodok budúceho 
mesta, rozrástla. Množstvo 
poddaných prichádzajúcich 
do kostola začalo  ohrozovať 
bezpečnosť hradu. Preto v 
r.1204 požiadal kráľ Imrich I. 
pápeža Inocenta III. o povolenie 
premiestniť prepoštstvo z hradu 
do podhradia, čomu pápež 
vyhovel. Do  podhradia sa 
defi nitívne presťahovala kapitula 
a prepoštstvo Najsvätejšieho 
Spasiteľa. Kapitula bola cirkevná 
organizácia pozostávajúca z 
10 až 20 vysoko vzdelaných 
svetských kňazov - kanonikov, 
ktorých predstaveným bol 
prepošt (latinsky „praepositus”). 
Kapitula bola cirkevnou a právnou 
inštitúciou. V stredovekom 
Uhorsku boli niektoré kapituly aj 
„hodnovernými miestami”, kde sa 
vybavovali a potvrdzovali listiny a 
ktoré slúžili aj na trvalú úschovu 
dôležitých právnych dokumentov. 
V 18. a 19. storočí túto funkciu 

preberal štát a nahradil ich 
notárskymi úradmi.
Kanonici nežili spolu v kláštornom 
zriadení, každý mal svoje 
samostatné obydlie, rezidenciu. 
Kanonické domy boli samostatne 
hospodáriacimi jednotkami 
väčšinou disponovali aj priľahlou 
záhradou. 
Boli voľne situované po oboch 
stranách  uličnej čiary dnešnej 
Kapitulskej ulice, niektoré mali 
objekty opreté o hradobný múr. 
Kanonik mohol svoj dom voľne 
predať, prepísať, vymeniť podľa 
privilégia z roku 1290. 
Podľa neskorších príkazov z 
rokov 1389 až 1411 bol pre 
kanonikov povinný trvalý pobyt 
v mieste kapituly a účasť na 
bohoslužbách v kapitulnom 
chráme.
Svetské bohatstvo kapituly 
bolo najmä v početných 
nehnuteľnostiach, z ktorých 
výťažku prepošt a kanonici žili. 
Boli to dary a testamentárne 
odkazy panovníkov a ďalších 
bohatých podporovateľov. 

Zdroj: MÚ SM

História 
kanonických 
domov a záhrad

Viete odkiaľ začať?
Medzi priority oživenia Staro-

mestkej zóny kultúry patrí znovu-
otvorenie Úzkej uličky, ktorá pre-
pája Kapitulskú ulicu s mestským 
opevnením a Židovskou ulicou. 
V blízkosti je aj Kanonická záhra-
da, ktorá sa môže stať priestorom 
kultivovaného a zároveň atraktív-
neho oddychu. (Históriu kanonic-
kých záhrad približuje samostat-
ný článok – poznámka redakcie.) 
Nemenej dôležité sú aj stavebné 
zásahy do uličného zvršku Ka-
pitulskej ulice a rekonštrukcie 
mestských hradieb. 

Ktoré zo spomínaných 
miest a budúcich aktívnych 
centier je vám najbližšie? 

Kedže bývam na Kapitulskej 
ulici a som aj organizátorom pod-
ujatí „Kapitulské dvory“, tak odpo-
veď nie je ťažká. Milujem atmosfé-

ru uličky s priehľadmi na Klariský 
kostol, hrad a Dóm sv. Martina. 
Je to oáza pokoja v inak  pomer-
ne rušnej historickej časti mesta 
a miesto s historicky cennými bu-
dovami a artefaktami, ktoré nie sú 
prekryté vizuálnym smogom - zá-
plavou vývesných štítov, plagátov 
a reklám. 

Nezostane staromestká 
zóna kultúry nakoniec len „na 
papieri“?

Staré Mesto v spolupráci s 
Hlavným mestom Bratislava pre-
javili chuť a odhodlanie, koncepcia 
je na svete, takže všetko bude závi-
sieť od �inančných možností mes-
ta, mestskej časti a jednotlivých 
vlastníkov objektov. Predpokla-
dáme, že   zámer je možné ukončiť 
v horizonte štyroch rokov. 

Nora Gubková
Foto - Marek Velček a archív ĽB

| KOMUNITA |
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Bratislava, 
moje mesto
Do konca apríla sa aj 

staromestské deti môžu zapojiť 
do 5. ročníka literárno-výtvarnej 
súťaže Bratislava, moje mesto. 
Súťaž vyhlasuje Mestská 
knižnica spolu so Staromestskou 
knižnicou, Knižnicou Ružinov, 
Knižnicou Bratislava-Nové 
Mesto a Miestnou knižnicou 
Petržalka. Tento rok je venovaný 
osobnostiam, ktorých osud 
je alebo bol spätý s našim 
mestom. Poviedky na tému 
Neuveríte, koho som stretol, 
básne na tému Bratislava sa mi 
páči a výtvarné práce na tému 
Pocta osobnosti môžete posielať 
poštou alebo priniesť do 
Mestskej knižnice na Klariskej 
16. Víťazov vyhlásime v máji.

Detská noc 
v knižnici
Hovorí vám niečo Noc s 

Andersenom? Zažili ste 
už rozprávkovú noc v knižnici? 
Tento rok nocovalo u nás 
v knižnici 20 detí – víťazov 
čitateľskej súťaže Čítam, čítaš – 
čítame. Strávili nezabudnuteľnú 
noc v knižnici. A spolu s nimi 
ďalších 10 600 detí na celom 
Slovensku. V Staromestskej 
knižnici sme čítali a rozprávali 
sa so starostom, piekli pizzu, 
vyrábali strašidelné záložky, 
tancovali na strašidelnej 
diskotéke, súťažili o najlepší 
recept na strašidelný elixír, 
s Roaldom Dahlom sme sa 
venovali čarodejniciam a ich 
remeslu. A to nie je všetko. 
Všetci nocľažníci, ale aj ostatní, 
môžu získať pekné knihy od 
vydavateľstva Slovart. Stačí, 
keď si do 15. mája prečítate 
knihy Marína a povaľači, Traja 
kamoši a fakticky fantastický 
bunker, Klára a Tity, Detektív 
Blomkvist a Rasmus a Doktor 
Proktor a koniec sveta, vyplníte 
formulár na www.infolib.sk 
a súťažíte. Tešíme sa na vás! 
Vaša Staromestská knižnica.

| KULTÚRA |
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CENTRUM KULTÚRY
VENTÚRSKA 9, ZICHYHO PALÁC

30. 4., 19.00 h - KOMORNÁ GITARA, koncert, 
Účinkujú: Petr Nouzovský – violončelo, (ČR), 
Miriam Rodriguez Brüllová – gitara (SK)
19. 5., 15.00 h - TANEČNÁ ZÁBAVA PRE 
SENIOROV v Hoteli Carlton, do tanca hrá 
Starý orchestrión, tanečný hosť Detské baletné 
štúdio, vstupné: 2 €
19. 5., 18.00 h - SOUNDCHECK  (PL), 
jazzový koncert, vstupné: 2 €, študenti 
a seniori 1 €, v prípade priaznivého počasia 
nádvorie Zichyho paláca
20. 5., 18.00 h - GALA MLADÝCH UMELCOV 
u Zichyho, účinkujú: Lucia Bartíková – spev, 
Kristína Hulínová – spev, Daniel Šimonovič - 
klavírny sprievod, Andrea Bálešová - klavírny 
sprievod, vstup voľný!
21. 5. 12.00 - 22.00 - ŠTÚR – ŽÚR,
kultúrne podujatie pri príležitosti Roka Ľ. Štúra 
organizované Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra 
SAV,  Rudnayovo námestie
23. 5., 19.00 h - COLGATE UNIVERSITY 
CHORUS (USA), chrámový koncert 
50-členného zboru z USA , Jezuitský kostol 
Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske nám. 
Vstup voľný!

VÝSTAVY
Galéria Z, Ventúrska 9, pondelok – sobota, 
13.00 - 18.00 h
7. 5. - 30. 5. - Judita Kubašková: 
IMAGINÁRNY SVET, prierez tvorby, maľba
14. 5. - 14. 6. - GEOMETRICKÁ 
ABSTRAKCIA, zo zbierky Martina Šamaja
Vystavujúci autori: Ron Agam, Yaacov Agam, 
Sonia Delaunay, Carlos Cruz-Diez, Ašot Haas, 
Viktor Hulík, Gyula Kosice, Radoslav Kratina, 
Francois Morellet, Vratislav Karel Novák, 
Klaus Staudt, Victor Vasarely, Ludwig Wilding, 
Vernisáž výstavy: 14. 5., 18.00 h

CENTRUM KULTÚRY
ŠKOLSKÁ 14

Ticho a spol., komorné divadlo
a Platforma nezávislých divadiel
24. 4. 19.00 h - Trojka Zuzany Homolovej 
(SR) a Půljablkoň (ČR), folkový dvojkoncert 
25. 4., 17.00 h - PRINC, KDE SI?, divadelné 
zoskupenie Stopy snov, autori  a hrajú: herci-
neherci z DSS PRIMA – Martina Kaňková, 
Darinka Pomichalová, Martin Babín, Emil 
Andruška, Ján Grék, Mirko Fischer, Táňa 
Blažeková, Martina Jakubcová, Mirjana 
Tureničová, Vierka Pribilová a herečky 
Alenka Horňáková, Patrícia Jarjabková-
Garajová, dramaturgia: Dáša Rúfusová, 
Michala Jarjabková, scéna: Jakub Branický, 
kostýmy: Mirjana Tureničová, hudba: Marek 
Suchoža, texty piesní: Peter Lipovský, réžia: 
Robo Horňák. Podujatie sa koná v rámci Dní 
samosprávy. Vstup voľný
27. 4., 19.00 h - DOMOV EROS VIERA, 
zoskupenie Med a prach, hrajú: Ivan Martinka, 
Miriam Kalinková, Michal Mikuláš, Adam 
Marec, Juraj Poliak, Andrej Kalinka, réžia: Ivan 
Martinka a Andrej Kalinka
4. 5., 19.00 h - PRINC, KDE SI?, divadelné 
zoskupenie Stopy snov. Vstupné: 3 €
6. 5., 19.00 h - DÉJÀ VU, divadlo TICHO 
a spol., groteskná feéria pre dvoch hercov 
a kúzla, autori: Miloš Janoušek - Viki 
Janoušková, hrajú: Jana Lieskovská, Pavol 
Plevčík a Adriana Geričová, réžia: Róbert 
Horňák
11. 5., 19.00 h - MANIPULÁCIA 
A SEBAMANIPULÁCIA, divadlo TICHO 

a spol., diskusný večer, hosťom etikoterapeuta 
Vladimíra Červenáka bude už po druhýkrát 
psychológ Mgr. Peter Marman, PhD. (FiFUK)
12. 5., 16.30 h - DOMOV EROS VIERA, 
organizované predstavenie v rámci 
festivalu Nová dráma, zoskupenie Med 
a prach, hrajú: Ivan Martinka, Miriam 
Kalinková, Michal Mikuláš, Adam Marec, Juraj 
Poliak, Andrej Kalinka, réžia: Ivan Martinka 
a Andrej Kalinka
13. 5., 19.00 h - VAŠEK KOUBEK (ČR), 
divadlo TICHO a spol. v spolupráci so SCENE, 
folkový koncert
15. 5., 16.30 h - DOMOV EROS VIERA, 
organizované predstavenie v rámci 
festivalu Nová dráma, zoskupenie Med 
a prach
22. 5., 19.00 h - ROBO MIKLA A PAVOL 
PLEVČÍK: Cafe session č. 4, koncertný večer 
v improvizovanej kaviarni v srdci divadla, hrajú: 
Robo Mikla, Pavol Plevčík, Roman Karácsony
23. 5., 19.00 h - SOM NAJLEPŠIA, 
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
27. 5., 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
29. 5., 19.00 h - PIESNE PREŠPORSKÉHO 
DIVADLA: Cafe session č. 5, koncertný večer 
v improvizovanej kaviarni v srdci divadla, texty 
piesní: Ľubomír Feldek, hudba: Ivan Blahút, 
spev: Elena Kolek Spaskov, Simi Miháliková, 
Miša Mäsiarová, klávesové nástroje: Remigius 
Klačanský, basová gitara: Juraj Adam, bicie: 
Michal Skácel, gitara: Ivan Blahút, priečna 
fl auta: Katka Trenčanová
Vstupné: 8 €; študenti, dôchodcovia a ZŤP 5 €; 
predaj vstupeniek v sieti Ticketportal. Vstupné 
v predpredaji - zľava; predpredaj a rezervácia 
vstupeniek: 0908 111 065; www.tichoaspol.sk

Divadlo ÍVERY
30. 4., 19.00 h -. Radostná udalosť, autor: 
Slawomir Mrožek, réžia: Jana Krčmářová, 
Divadlo Ívery
7. 5., 19.00 h STRIPTÍZ, autor: Slawomir 
Mrožek, réžia: Jana Krčmářová, Divadlo Ívery
14. 5., 19.00 h SALOME, autor: Oscar Wilde, 
réžia: Jana Krčmářová, Divadlo Ívery
21. 5., 19.00 h TAKÁ STRATA KRVI, autor: 
Jiří Suchý, réžia: Jana Krčmářová, Divadlo 
Ívery
28. 5., 19.00 h ELEKTRICKÁ BOMBA, autor: 
Jiří Suchý, réžia: Jana Krčmářová, Divadlo 
Ívery
Vstupné: 1 €, predaj vstupeniek hodinu pred 
predstavením, predpredaj vstupeniek www.
ticketportal.sk, lucia.doubravova@staremesto.
sk, 0908 111 065

VÝSTAVY
5. 5. - 12. 6. - Zoli Boráros: Výber 
z fotografi ckej tvorby, otvorené: pondelok – 
piatok od 09.00 do 20.00 h.

CENTRUM KULTÚRY
GAŠTANOVÁ 19

27. 4., 14.00 h - Život a dielo Jozefa 
Murgaša, prednáška spojená s besedou pri 
príležitosti 151. výročia narodenia, lektor: 
PhDr. Jozef Vranka, vstup voľný 
4. 5., 14.00 h - TVORIVÉ PONDELKY, vedie: 

Vlasta Lazová, vstup pre členov KS G19
6. 5., 13.30 h - INFOSERVIS SENIORA, 
aktuality pre seniorov, vstup pre členov ZZPO 
III.
11. 5., 14.00 h - DEŇ MATIEK, v spolupráci 
s KS G19, účinkujú: deti ZŠ, vstup pre členov 
KS G19
18. 5., 14.00 h - DEJINY BRATISLAVY, 
prednáška spojená s besedou, lektor: Mgr. 
Vladimír Tomčík, vstup pre členov KS G19
25. 5., 14.00 h - POHYBOVÉ 
ÚSTROJENSTVO, prednáška spojená 
s besedou, lektor: MUDr. Halka Ležovičová, 
vstup pre členov KS G19
Každý pondelok a stredu:
9.30 h - POHYB PRE ZDRAVIE, cvičenie pre 
seniorov, vedie: Ing. Marta Mitrová.
Každý štvrtok:
9.30 h - JOGA V DENNOM ŽIVOTE, 
relaxačné cvičenie, vedie: Viera Diešková, 
Vstupné: 4 €, seniori 2 €. 
KLUBY A ZDRUŽENIA: Klub seniorov  – 
pondelok a štvrtok od 12.30 – 16.30 h, ZZPO 
ZO 1 (utorok), ZZPO ZO 3 (streda), AkSen 
– utorok a štvrtok od 10.00 – 12.00 h, Jednota 
dôchodcov – štvrtok 13.30 h – cvičenie, 14.30 
h – úradná hodina.
KURZY: Gitara – pondelok - štvrtok , pilates – 
pondelok a štvrtok, body balance – pondelok 
a streda, tai-chi chuan – utorok a štvrtok, 
joga – streda, kondičné cvičenie pre ženy - 
pondelok, etikoterapia – utorok a štvrtok. 

PRE DETI
20. 5., 13.30 h - JARNÉ PREBÚDZANIE, 
tvorivé dielne, vedie OZ Mládež ulice, vstup 
pre ZŠ Mudroňova

PRIPRAVUJEME
LETNÉ DENNÉ TÁBORY
od 6. do 31.7. 2015, pre deti od 6 do 15 rokov, 
program: hry, súťaže, exkurzie, šport, kultúrne 
podujatia, tvorivé dielne, celodenné výlety 
a iné. Bližšie informácie na t.č. 02/54777 366, 
0911 238 711

CENTRUM KULTÚRY
FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE 7

Divadlo GUnaGU
29. 4., 19.30 h - KILL HILL (Pochovajte ma 
s mojimi rolexkami), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Zuzana Šebová, Viktor Horján, Štefan 
Martinovič, Jaroslav Jerry Szabo, Edita 
Borsová, réžia: Viliam Klimáček. 
30. 4, 19.30 h - MUTANTI (Posledný valčík 
v hoteli Kriváň), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, Csongor Kassai, Zuzana 
Šebová, réžia: Viliam Klimáček.
4. 5., 19.30 h - NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT (Nejem, 
nežijem, nemilujem), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Petra Polnišová, Darina Abrahámová, 
Zuzana Mauréry, Zuzana Šebová, Viktor 
Horján, réžia: Viliam Klimáček.
5. 5., 19.30 h - BALETKY, HACKERI, 
HOMLESÁCI & MANAŽÉRI (Papier znesie 
všetko), autor: Viliam Klimáček, hrajú: Viktor 
Horján, Csongor Kassai, Zuzana Šebová, R. 
Maduna, réžia: Viliam Klimáček.
6. 5., 19.30 h - DÍLERI (Všetko je na predaj), 
autor: Viliam Klimáček, hrajú: Roman 
Pomajbo, Viktor Horján, Darina Abrahámová, 
Renáta Ryníková a Zuzana Šebová, réžia: 
Viliam Klimáček.
7. 5., 19.30 h - REMIX (the best of GUnaGU 
1985-2014), autor: Viliam Klimáček,
hrajú: Viktor Horján, Zuzana Šebová, Zuzana 
Porubjaková, Dano Heriban, Viliam Klimáček, 

live hudba: Dano Heriban, M. Jaslovský, réžia: 
Viliam Klimáček. 
11. 5., 19.30 h - REMIX (the best of GUnaGU 
1985-2014), autor: Viliam Klimáček,
hrajú: Viktor Horján, Zuzana Šebová, Zuzana 
Porubjaková, Dano Heriban, Viliam Klimáček, 
live hudba: Dano Heriban, M. Jaslovský, réžia: 
Viliam Klimáček. 
13. 5., 19.30 h - UNDERGROUND (Historky z 
bratislavského metra), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, Aniko Vargová, Martin 
Meľo, réžia: Viliam Klimáček.
14. 5., 19.30 h - KRVÁK (mafi ánska odysea) , 
autor: Viliam Klimáček, hrajú: Tomáš Palonder, 
Ivo Ladižinský, Štefan Martinovič, Zuzana 
Vačková, réžia: Karol Vosátko.
15. 5., 19.30 h - KRVÁK (mafi ánska odysea) , 
autor: Viliam Klimáček, hrajú: Tomáš Palonder, 
Ivo Ladižinský, Štefan Martinovič, Zuzana 
Vačková, réžia: Karol Vosátko.
17. 5., 19.30 h - SHARON STONE LET 
ME GO, autor: Karol Vosátko, hrajú: Štefan 
Martinovič, Jaroslav Jerry Szabo, Ivo 
Ladižinský, Svetlana Janišová, réžia: Karol 
Vosátko
19. 5., 19.30 h - ČAKANIE NA GOTTA 
(Godot nikdy neprišiel ale iní prichádzajú 
stále), autor: Karol Vosátko, hrajú: Karin 
Haydu/Zuzana Porubjaková, Zuzana Šebová, 
Slávka Halčáková, Štefan Martinovič, Tomáš 
Palonder, Ivo Ladižinský, réžia: Karol Vosátko.
20. 5., 19.30 h - MODELKY II (Krása neni 
šetko), autor: Karol Vosátko, hrajú: L. 
Molnárová/ Petra Molnárová, Zuzana Šebová, 
Tomáš Palonder, Fany a modelky, réžia: Karol 
Vosátko.
24. 5., 19.30 h - ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA, autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Emília Vášaryová, Viktor Horján, Zuzana 
Šebová, Darina Abrahámová, réžia: Marián 
Amsler.
25. 5., 19.30 h - ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA, autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Emília Vášaryová, Viktor Horján, Zuzana 
Šebová, Darina Abrahámová, réžia: Marián 
Amsler.
26. 5., 19.30 h - ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA, autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Emília Vášaryová, Viktor Horján, Zuzana 
Šebová, Darina Abrahámová, réžia: Marián 
Amsler.
27. 5., 19.30 h - MODELKY II (Krása neni 
šetko), autor: Karol Vosátko, hrajú: L. 
Molnárová/Petra Molnárová, Zuzana Šebová, 
Tomáš Palonder, réžia: Karol Vosátko.
29. 5., 19.30 h - MODELKY II (Krása neni 
šetko), autor: Karol Vosátko, hrajú: L. 
Molnárová/Petra Molnárová, Zuzana Šebová, 
Tomáš Palonder, Fany a modelky, réžia: Karol 
Vosátko.
30. 5, 19.30 h - MUTANTI (Posledný valčík 
v hoteli Kriváň), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, Csongor Kassai, Zuzana 
Šebová, réžia: Viliam Klimáček.
31. 5, 19.30 h - MUTANTI (Posledný valčík 
v hoteli Kriváň), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, Csongor Kassai, Zuzana 
Šebová, réžia: Viliam Klimáček.
Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal, hodinu 
pred predstavením v pokladni divadla sa 
predávajú vstupenky len na daný deň.

Galéria F7
5. 5. – 30. 5. - VSTÚPTE, Silvia Čierniková 
– výber z tvorby. Kurátor: PhDr. Juliana 
Menclová. Otvorená utorok – sobota, 15.00 
– 19.00 h
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