
Už len pár mesiacov nás delí od úlo-
hy predsedať Európskej únii. Máme 
zhruba tri mesiace na skrášlenie 
mestskej časti, ktorá bude absolút-

nym centrom všetkých podujatí spojených s 
predsedníckou rolou Slovenska. V žiadnom 
prípade nemôžeme premeniť Staré Mesto na 

„Potemkinovu dedinu“, ktorú koncom roka 
odfúkne... Predsedníctvo vnímame ako výzvu 
investovať do zmysluplných a dlhotrvajúcich 
projektov, ktoré budú slúžiť obyvateľom aj po 
jeho skončení.

V tejto súvislosti plánujeme s finančným 
príspevkom vlády zabezpečiť opravu dlažby v 

historickom jadre, vydláždenie Židovskej uli-
ce kde by mala vzniknúť plnohodnotná pešia 
zóna, chceme vybudovať v centre mesta nové 
verejné toalety, historické jadro a nábrežie po-
kryjeme bezplatným signálom wifi. 

Pokračovanie na 2. strane
Foto - Marek Velček

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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Neexistujú malé problémy!

Nasledujúce mesiace budú výzvou

„Ľudí trápi najmä stav ciest a 
chodníkov. Úrad robí všetko, čo 
je v jeho silách, v decembri sme 
napríklad otvorili zrekonštruo-
vaný úsek Hlbokej cesty aj vďaka 
dotáciám. Druhým problémom, s 
ktorým sme sa takisto vedeli po-
pasovať, bývala otázka čistoty. 
Staré Mesto osadilo viac ako 100 
odpadkových košov po celom 
Starom Meste. Staromešťania si 
zaslúžia žiť v čistom a oprave-
nom prostredí,“ vyjadrila sa sta-
romestská poslankyňa a členka 
Staromestského okrášľovacieho 
spolku Barbora Oráčová.

Staromestský okrášľovací 
spolok na svojich akciách načú-
va všetkým. Staromešťanov sa 
bytostne dotýka aj neexistujúca 
stavebná uzávera v okolí Hor-
ského parku, ktorá je dôvodom 
nekonečnej odvahy developerov, 
ktorí využívajú každý voľný me-
ter štvorcový prírody na zasta-
vanie. 

„Žiadne z týchto trápení však 

nie je malé. Možno si niekto po-
vie, že psie exkrementy sa neda-
jú porovnávať s buldozérom za 
oknom, ktorý vás v sobotu ráno 

zobudí, ale nie je to tak. Žiaden 
problém našich občanov nie je 
malý. Každý problém a každý 
náš obyvateľ si zaslúži svoje rie-

šenie,“ uzavrela Barbora Oráčo-
vá zo Staromestského okrášľo-
vacieho spolku. (nr)

Foto - Marek Velček

Dokončenie z 1. strany
Ďalej sa chceme dôsledne sta-

rať o verejnú zeleň a tam, kde je 
to nevyhnutné, plánujeme nahra-

diť choré a nebezpečné stromy 
novými a zdravými. Po rokoch 
nezáujmu o verejnú zeleň sme 
začali s orezmi stromov a robíme 
kontrolu zelene. Chceme zabrániť 
tomu, aby poškodené stromy pa-
dali a ohrozovali chodcov, ako sa 
to stalo vlani na Palackého ulici. 
V prípade, že nám to primátor a 
mestské zastupiteľstvo umožnia, 
chceme na väčšine staromest-
ských ulíc zaviesť systém spo-
platneného parkovania tak, ako 
ho poznáme z Prahy, Viedne či z 
iných metropol.

Za rovnako dôležité považu-
jeme aj starostlivosť a postupné 
oživenie verejných priestorov 
tak, aby zohľadňovali potreby 

obyvateľov a získali nové funk-
cie spríjemňujúce život v meste. 
Máme predstavu o riešení via-
cerých lokalít v Starom Meste – 
Šafárikovo námestie, Fajnorovo 
nábrežie, staromestská kultúrna 
zóna v okolí Kapitulskej ulice, či 
prepojenie hradieb so Židovskou 
ulicou. 

V neposlednom rade nás už o 
mesiac čakajú parlamentné voľby, 
čo pre samosprávu tiež predsta-
vuje veľa úloh a administratívnej 
práce. Na miestnom úrade Staré 
Mesto už niekoľko týždňov pra-
cuje volebný štáb, aby sa voľby 
mohli uskutočniť demokraticky 
a za dobrej organizácie. V týchto 
Staromestských novinách nájdete 

praktické informácie k samotnej 
voľbe ako aj zoznam volebných 
okrskov a miestností, kde sa bude 
voliť.

Ako starosta, ktorého ste si 
minulý rok zvolili, sa osobne ob-
raciam na každého Staromešťana, 
aby 5. marca využil svoje občian-
ske právo slobodne voliť a prišiel 
do volebných miestností. Tak ako 
vy, aj ja sledujem dianie na politic-
kej scéne a aj keď medzi občanmi 
prevláda skepsa a strata dôvery v 
politikov, nemali by sme sa vzdá-
vať základného práva slobodne sa 
rozhodnúť.

Vidíme sa 5.marca! 
Rado Števčík

Foto - Marek Velček

Staromestský okrášľovací spolok sa už roky venuje svojmu poslaniu.  
Jedným z tradičných aktivít je aj predvianočná kapustnica pre všetkých Staromešťanov.  

Aj jej šiesty ročník priniesol množstvo podnetov, ktoré treba pre našich obyvateľov vyriešiť.

| AKTUÁLNE |
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Zápis do materských 
a základných škôl

Investovali sme 
do verejnej infraštruktúry

Informácie k povinnému zá-
pisu na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky a k zápisu na 
predpimárne vzdelávanie (zá-
pis do MŠ) v školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto 
pre školský rok 2016/17.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a v sú-
lade s VZN č. 7/2015 z 8. 12. 2015 
o povinnom zápise dieťaťa na pl-
nenie povinnej školskej dochádz-
ky sa uskutoční povinný zápis 
dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky na školský 
rok 2016/2017 v základných 
školách, ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto v piatok 29. apríla 2016 a 
v sobotu 30. apríla 2016.

Zároveň oznamujeme, že na 
základe odporúčania  MŠVVaŠ SR 
zo dňa 6.10.2015 a v súlade s § 3 
vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o ma-
terskej škole v znení vyhlášky č. 
308/2009 Z. z. oznamujeme, že 
prijímanie detí na predprimár-
ne vzdelávanie do materských 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto sa uskutoční v termíne od 
2. mája do 13. mája 2016.

(nr)

Posledné mesiace minulé-
ho roka sme venovali aj rekon-
štrukciám a investíciám do ve-
rejnej infraštruktúry. 

Z dopravných stavieb treba 
spomenúť napríklad rekonštruk-
ciu schodov Hlboká cesta – Schille-
rova, vybudovanie horskej vpuste 
na Lesnej ulici,  opravu prepadov a 
výtlkov na  Drotárskej ceste, opra-
vu schodov  na Drotárskej ceste, 
rekonštrukciu časti Mikulášskej 
ulice a opravu dlažby chodníka 
na Michalskej ulici. Takisto sme 
opravili asfaltové plochy vjazdu 
na ulici Za Sokolovňou, rozsiahlou 

rekonštrukciou prešla i časť ko-
munikácie na Grösslingovej ulici. 
Z investičných akcií sme vybavili 
školské jedálne kuchynským za-
riadením, rekonštruovali sme ko-
tolňu a kúrenie v Materskej škole 
na Malej, Beskydskej ulici a ulici 
29. Augusta, takisto v Zichyho 
paláci. Vodovodnú prípojku bolo 
potrebné meniť na ZŠ Hlboká a 
rekonštrukciu sociálnych priesto-
rov, podlahy a montáž kuchynskej 
linky bolo potrebné zabezpečiť  v 
Bulharskom Kultúrnom Inšitúte. 
Zrekonštruované podlahy má i 
materská škola na Ferienčíkovej 
ulici.  (nr)

| OZNAMY |

OZNAM
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto v súlade s ustanove-

ním  § 9a  ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zverejňuje zámer predať na základe obchodnej verejnej súťaže 
formou výberu víťaza elektronickou aukciou nehnuteľný ma-
jetok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do 
správy Bratislava-Staré Mesto, a to v nasledovnom prípade:
l stavba - súpisné číslo 866 – druh stavby: Budova pre šport a  

rekreačné  účely postavená na pozemku parcela č. 3544/32
l pozemok parcela č. 3544/32 o výmere 125 m2, druh  pozemku:  

zastavané  plochy a nádvoria 
nachádzajúce sa na Duchonke, v katastrálnom území: Prašice, 

obec: Prašice, okres: Topoľčany a sú zapísané na liste vlastníctva č. 
995. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejne-
né na internetovej stránke www.staremesto.sk dňa 25.1.2016, a k 
nahliadnutiu a poskytnutiu akýchkoľvek informácií v podateľni na 
Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v kancelárii 
č. dverí 229 – Mgr. Malinová (tel. kontakt 02/ 59 246 292).

OZNAM
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto oznamuje zámer pre-

najať na základe obchodnej verejnej súťaženehnuteľný majetok 
vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zverený do správy 
mestskej časti, nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to:
l 1. nebytový priestor na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave
l 2. nebytové priestory na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave
l 3. nebytový priestor na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave
l 4. nebytový priestor na ulici Gorkého č. 15 v Bratislave
l 5. nebytový priestor na ulici Radlinského č. 51 v Bratislave
l 6. nebytový priestor na ulici Štefánikova č. 24 v Bratislave
l 7. nebytový priestor na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave
l 8. nebytový priestor na ulici Vysoká č. 6 v Bratislave
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na inter-

netovej stránke www.staremesto.sk. dňa 15.2.2016 a k nahliadnutiu 
či poskytnutiu akýchkoľvek informácií v podateľni na Miestnom úra-
de Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a v kancelárii č. dverí 229 
– Mgr. Malinová alebo na tel.č.  02/59 246 292.

Seniorcentrum Staré Mesto 
ponúka voľné pracovné miesto 

na pozíciu opatrovateľa/ky 
v zariadení pre seniorov na Podjavorinskej 6. Jedná sa o ne-

pretržitú prevádzku na 12 hodinové zmeny. Požadujeme opat-
rovateľský kurz v rozsahu min. 220 hodín, pozitívny a ľudský 
prístup ku klientom - seniorom. 

Bližšie informácie pri osobnom pohovore. Kontakt: Mária Fodo-
rová, personalistka: 02/59204005, personalne@senior-centrum.
sk. Pridajte sa k nášmu tímu skúsených opatrovateliek a opatrova-
teľov.

Milí seniori,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
bude od marca pokračovať v cvičebnom programe „Zdravý chrbát“ 
v priestoroch Staromestského centra kultúry a vzdelávania na Škol-
skej č. 14, kde môžete bezplatne, každý utorok od 1.marca 2016 v 
čase od 15:00 do 16:00 hodiny  cvičiť s odbornou lektorkou. Bezplat-
né cvičenie je určené seniorom s trvalým pobytom v Starom Meste.

Náklad 25 000ks | EV 5136/15 | ISSN 1338-886X
Vydáva: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto | IČO: 603147
Adresa: Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 
3, 814 21 Bratislava 1 | Telefón: +421 2 5924 6299
Mesačník | Obyvateľom mestskej časti sa distribuuje bezplatne.
Redakcia: Nora Remiarová, redakcia@staremesto.sk
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Voľby sa uskutočnia dňa 5. 3. 
2016 

VyDáVANIe 
hlASOVAcích 
PReuKAZOV
Volič, ktorý má trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky 
a v deň konania volieb nebude 
môcť voliť v mieste svojho trva-
lého pobytu vo volebnom okrs-
ku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, môže požiadať obec 
svojho trvalého pobytu o vyda-
nie hlasovacieho preukazu.

O hlASOVAcí PReuKAZ 
Je MOžNé POžIADAť
- osobne alebo prostredníc-

tvom osoby splnomocnenej 
žiadateľom (najneskôr 4. 3. 
2016 do 13.30 hod. na Miest-
nom úrade mestskej časti Bra-

tislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábr. 3, Bratislava)

- v listinnej forme na adre-
su miestneho úradu alebo elek-
tronicky (e-mailom) na adre-
su namietkova@staremesto.sk 
(najneskôr 15.2.2016). V tomto 
prípade zašle mestská časť hla-
sovací preukaz voličovi na adre-
su trvalého pobytu, ak v žiadosti 
neuvedie inú korešpondenčnú 
adresu, najneskôr tri pracovné 
dni od doručenia žiadosti. Obec 
zašle hlasovací preukaz na adre-
su uvedenú v žiadosti doporuče-
nou zásielkou „Do vlastných rúk”.

DORučOVANIe OZNáMeNí 
O čASe A MIeSte 
KONANIA VOlIeB
Oznámenia o čase a mieste 

konania volieb budú doručova-
né do schránok domácností od 

19.1.2016 do 9.2.2016. Oproti 
predchádzajúcim voľbám na-
stáva zmena pri doručovaní. 
Oznámenia budú doručované 
domácnostiam, nie jednotlivým 
voličom ako to bývalo doteraz. 
Spolu s oznámeniami budú voli-
čom doručované aj Zoznamy za-
registrovaných kandidátov.

INfORMácIA PRe VOlIčA
Volič preukáže pred hlaso-

vaním svoju totožnosť občian-
skym preukazom. Od členov 
komisie dostane volič hlasova-
cie lístky a prázdnu obálku, čo 
potvrdí vlastnoručným podpi-
som. V osobitnom priestore na 
hlasovanie jeden z hlasovacích 
lístkov bez ďalšej úpravy vlo-
ží volič do obálky a následne 
do volebnej schránky, alebo na 
jednom z hlasovacích lístkov 

vyznačí odovzdanie prednost-
ného hlasu zakrúžkovaním po-
radového čísla kandidáta. Volič 
môže zakrúžkovať poradové čís-
lo najviac u štyroch kandidátov. 
Upravený hlasovací lístok vloží 
volič do obálky a následne do 
volebnej schránky. Nepoužité 
hlasovacie lístky odloží volič 
do schránky na nepoužité ale-
bo nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

Kontakt na námietkovú 
kanceláriu pre voľby do NR SR 
2016

Pracovisko č. 9 centrum 
Služieb občanom

Vajanského nábr. 3
Telefón: 02/59 246 421
E-mail: namietkova@stare-

mesto.sk

Informácia k voľbám 
do NRSR 2016

| VOĽBY |

Foto - Marek Velček
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l Miestom konania volieb v okrsku č. 
1 je Základná škola, Škarniclova ul. č.1 
pre voličov z adries: Beblavého celá, Ko-
zia 23,25,27,29, Mikulášska celá, Palisády 
2,2A,4,6,8,10,12,14, Pilárikova celá, Podja-
vorinskej celá, Skalná celá, Soférove schody 
celá, Svoradova celá, Škarniclova celá, Vod-
ný vrch celá, Zámocká celá, Zámocké schody 
celá, Zochova celá, Židovská celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 2 
je Základná škola, Škarniclova ul. č.1 pre 
voličov z adries: Bartoňova celá, Bradlian-
ska celá, Čelakovského celá, Dankovského 
celá, Hlavatého celá, Koreničova celá, Kra-
kovská celá, Krátka celá, Nám. Alexandra 
Dubčeka celé, Palisády 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 29, 29A, 31, 
Partizánska celá, Smetanova celá, Strelecká 
celá, Šulekova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Tvarožko-
va celá, Vansovej celá, Zrinského celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
3 je Základná škola, Podjavorinskej č.1 
pre voličov z adries: Donovalova celá, Ga-
landova celá, Godrova celá, Gunduličova 
celá, Kuzmányho celá, Maróthyho celá, Ma-
teja Bela celá, Moyzesova celá, Na brezinách 

celá, Na Štyridsiatku celá, Novosvetská 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 28, Palisády 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Porubského 
celá, Sládkovičova celá, Somolického celá, 
Štefánikova 1, 3, 5, 7, Šulekova 2, 4, 6, 6A, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, Timravina celá, Tolstého 
celá, Vlčkova 1, 2, 3, 5, 7

l Miestom konania volieb v okrsku č. 4 
je Základná škola, Podjavorinskej č.1 pre 
voličov z adries: Hodžovo nám. celé, Kapu-
cínska celá, Konventná celá, Kozia 3, 5, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 26, 28, Lýcejná 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, Sta-
romestská celá, Suché mýto celá, Štetinova 
celá, Veterná celá, Župné námestie celé, 

l Miestom konania volieb v okrsku č. 5 
je Gymnázium, Grösslingová ul. č.18 pre 
voličov z adries: Drevená celá, Heydukova 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, Hurbanovo nám. celé, Jedlíkova celá, 
Kollárovo nám. celé, Mariánska 2, Obchod-
ná celá, Poštová celá, Vysoká celá, Živnos-
tenská celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 6 
je Gymnázium, Grösslingová ul. č.18 pre 
voličov z adries: Dobrovského celá, Dunaj-
ská 1, 3, 3B, 5, 7, 9, Heydukova 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, Hollého celá, Kamenné nám. 
celé, Kolárska celá, Mariánska 1, 3, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, Námestie SNP celé, Rajská 
celá, Špitálska 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Treskoňova 
celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
7 je Gymnázium Sv. uršule, Nedbalova 
ul. č. 6 pre voličov z adries: Baštová celá, 
Biela celá, Farská celá, Františkánska celá, 
Františkánske nám. celé, Hlavné nám. celé, 
Hviezdoslavovo nám. celé, Kapitulská celá, 
Klariská celá, Klobučnícka celá, Kostol-
ná celá, Laurinská celá, Michalská celá, Na 
vŕšku celá, Nedbalova celá, Panská celá, 
Podjazd celá, Prepoštská celá, Primaciálne 
nám. celé, Radničná celá, Rudnayovo nám. 
celé, Rybárska brána celá, Sedlárska celá, 
Strakova celá, Uršulínska celá, Úzka celá, 
Ventúrska celá, Zámočnícka celá, Zelená 
celá

Pokračovanie na 6. strane

| VOĽBY |

Oznámenie 
o utvorených volebných okrskoch, 

o volebných miestnostiach 
a o čase volieb 

do Národnej rady Slovenskej republiky
Starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  

podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z.  
o podmienkach výkonu volebného práva  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje že: 
 

1. Voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia  
v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. 

 
2. Na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov je na území  

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vytvorených celkom 34 volebných okrskov  
s nasledovnými volebnými miestnosťami:
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Dokončenie z 5. strany

l Miestom konania volieb v okrsku č. 8 
je Základná škola Matky Alexie, Palacké-
ho ul. č.1 pre voličov z adries: Gorkého celá, 
Jesenského celá, Komenského nám. celé, Kú-
peľná celá, Lodná celá, Medená 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 13, 13A, 13B, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, Mostová celá, Nám. Eugena 
Suchoňa celé, Nám. Ľudovíta Štúra celé, Pa-
lackého celá, Paulínyho celá, Rázusovo nábr. 
celé, Riečna celá, Rigeleho celá, Rybné nám. 
celé

l Miestom konania volieb v okrsku č. 9 
je Gymnázium, Grösslingová ul. č.18 pre 
voličov z adries: Dobrovičova 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
9, Fajnorovo nábr. celé, Gondova celá, Mede-
ná 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 35, 37, Mú-
zejná celá, Prešernova celá, Tallerova celá, 
Tobrucká celá, Vajanského nábr. celé

l Miestom konania volieb v okrsku č. 10 
je fakulta telesnej výchovy a športu uK 
v Bratislave, Nábrežie armádneho gene-
rála l. Svobodu č. 9 pre voličov z adries: 
Buková celá, Dvořákovo nábr. celé, Kráľov-
ské údolie celá, Lipová celá, Malá celá, Mlyn-
ská dolina 45, 47, 49,51, Na kopci celá, Nábr. 
arm. gen. L. Svobodu celé, Nad lomom celá, 
Pod Bôrikom celá, Pod vinicami celá, Révová 
celá, Žižkova celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
11 je Základná škola, Mudroňova ul. č.83 
pre voličov z adries: Bôrik celá, Čmelovec 
celá, Fialkové údolie celá, Hradné údolie 
celá, Hrebendova celá, Inovecká celá, Jan-
čova celá, Lubinská celá, Medzierka 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, 
78, 80, Pri hradnej studni celá, Radvanská 
celá, Riznerova celá, Slepá celá, Staroturský 
chodník celá, Strmá cesta celá, Údolná celá, 
V záhradách celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 12 
je Základná škola, Mudroňova ul. č.83 pre 
voličov z adries: Broskyňová celá, Červeňo-
va celá, Fándlyho celá, Francúzskych parti-
zánov celá, Holubyho celá, Hummelova celá, 
Javorinská celá, Krmanova celá, Lichardova 
celá, Mošovského celá, Mudroňova 82, 84, 
88, 90, 92, Myjavská celá, Na Baránku celá, 
Stará vinárska celá, Šulekova 15, 15A, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 52A, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 
72, Žiarska celá
l Miestom konania volieb v okrsku č. 13 

je Základná škola, Mudroňova ul. č.83 pre 
voličov z adries: Jurovského celá, Mlynská 
dolina 35, 37, 39, Mudroňova 77, 77A, 79, 81, 
Slávičie údolie celá, Svetlá celá, Tichá celá, 
Vetvová celá, Vrchná celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 14 
je Základná škola, Mudroňova ul. č.83 pre 
voličov z adries: Bartókova celá, Drotárska 
cesta 1, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, Haydnova celá, Mozartova celá, Mu-
droňova 83, 85, 85A, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 
101, Na Hrebienku celá, Rubinsteinova celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 15 
je Základná škola, Mudroňova ul. č.83 pre 
voličov z adries: 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, 60, 65, 
67, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 104, 106, 108, 109, 111, Hriňovská 
celá, Korabinského celá, Martinengova celá, 
Matúšova celá, Mlynská dolina 13,15,21,23, 
Na stráni celá, Prvosienková celá, Sklenár-
ska celá, Srnčia celá, Súbežná celá, Šafráno-
vá celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 16 
je Staromestské centrum kultúry a vzde-
lávania, Gaštanová 19 pre voličov z adries: 
Brnianska celá, Cesta na Červený most 4, 6, 
8, 10, 16, Čerešňová celá, Dubová celá, Gaš-
tanová celá, Hýrošova celá, Jaseňová celá, 
Javorová celá, K lomu celá, K železnej stu-

dienke celá, Kubániho celá, Kysucká celá, 
Lamačská cesta 8,8A, Mlynská dolina 1, 9, 
11, 33, 41, Pri Habánskom mlyne celá, Pri 
Suchom mlyne celá, Senická celá, Šípková 
celá, Topoľová celá, Úprkova celá, Valašská 
celá, Záhorácka celá, Západný rad celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 17 
je Staromestské centrum kultúry a vzde-
lávania, Gaštanová 19 pre voličov z adries: 
Bohúňova celá, Búdková celá, Dolná celá, 
Gorazdova celá, Hroboňova celá, Jánošíkova 
celá, Krčméryho celá, Krivá celá, Langsfel-
dova celá, Laučekova celá, Lesná celá, Lovin-
ského celá, Majakovského celá, Nekrasovova 
celá, Prokopa Veľkého celá, Socháňova celá, 
Tablicova celá, Tajovského celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
18 je Základná škola, hlboká cesta č.4 
pre voličov z adries: Andreja Plávku celá, 
Boženy Němcovej celá, Břeclavská celá, Do-
hnalova celá, Flöglova celá, Havlíčkova celá, 
Havrania celá, Hlboká cesta 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 
12, 14, 16, 22, Lermontovova celá, Mišíkova 
celá, Na Slavíne 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, Podtatranského celá, Schillerova celá, 
Urbánkova 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

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
19 je Základná škola, hlboká cesta č.4 pre 
voličov z adries: Banícka celá, Čapkova celá, 
Malinová celá, Na Kalvárii celá, Okánikova 
celá, Ostravská celá, Pod Kalváriou celá, 
Podhorského celá, Pražská celá, Sokolská 
celá, Za sokolovňou celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
20 je Základná škola, hlboká cesta č.4 pre 
voličov z adries: Čajkovského celá, Fraňa 
Kráľa celá, Hlboká cesta 1, 2, 3, 7, Križkova 
celá, Leškova celá, Puškinova celá, Spojná 
celá, Štefánikova 2, 4, 6, 6A, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

Oznámenie o utvorených volebných 
okrskoch, o volebných miestnostiach 

a o čase volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky
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24, 24A, 24B, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 47, 49, Vratňanská celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
21 je Základná škola, Jelenia ul. č.16 pre 
voličov z adries: Bukureštská celá, Holekova 
celá, Jozefa Kronera celá, Kýčerského celá, 
Murgašova celá, Námestie Franza Liszta 
celé, Šancová 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 4, 5, 5A, 
5B, 5C, 6, 9, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, Štefanovičova celá, Žabotova 
celá, Žilinská 1, 3, 5, 7, 9, 11

l Miestom konania volieb v okrsku č. 22 
je Základná škola, Jelenia ul. č.16 pre vo-
ličov z adries: Beskydská 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, Dobšinského celá, 
Jelenia celá, Karpatská celá, Ľadová celá, Pa-
lárikova celá, Smrečianska 1, 3, 5, 7, 9, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, Šancová 11, 13, 15, 17, Železničiarska 
celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
23 je Základná škola, Vazovova ul. č.4 
pre voličov z adries: Americké nám. celé, 
Banskobystrická celá, Belopotockého celá, 
Benediktiho celá, Fazuľová celá, Florián-
ske nám. celé, Imrich Karvaša celá, Jozefská 
celá, Májkova celá, Mickiewiczova celá, Ná-
mestie 1.mája celé, Námestie slobody celé, 
Radlinského 1, 2, 4, 6, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16,  27, 29, 31, 33, 35, 37, Slovanská celá, 
Školská celá, Škovránčia celá, Vazovova 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 7A

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
24 je Základná škola, Vazovova ul. č.4, pre 
voličov z adries: Anenská celá, Björnsonova 

celá, Lehotského celá, Povraznícka 5, 7, 9, 
11, 13, 15, Záhrebská celá, Žilinská 2, 4, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
25 je Základná škola, Vazovova ul. č.4 pre 
voličov z adries: Mýtna 1, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 19, 21, 23, 23A, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 
39,  Povraznícka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
Šancová 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86A, 86B, 
Tabaková celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 26 
je Základná škola, Vazovova ul. č.4 pre vo-
ličov z adries: Bernolákova celá, Blumentál-
ska 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, Kmeťovo 
nám. celé, Legionárska 2, 4, 6, Mýtna 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, Radlinského 22, 24, 
24A, 24B, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 39, 43, 
45, 47, 49, 51, 53, Vazovova 8, 9, 9A, 9B, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, Wilso-
nova celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 27 
je Základná škola, Vazovova ul. č.4 pre vo-
ličov z adries: Blumentálska 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 10A, 11, 12, 13, 16, Krížna 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

l Miestom konania volieb v okrsku č. 28 
je Základná škola, Vazovova ul. č.4 pre vo-
ličov z adries: Justičná celá, Karadžičova 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Nám. 
Martina Benku celé, Poľská celá, Záhradníc-
ka 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

l Miestom konania volieb v okrsku č. 29 

je Základná škola, Vazovova ul. č.4 pre vo-
ličov z adries: Chorvátska celá, Lužická celá, 
Moskovská celá, Odborárske nám. celé, Sa-
sinkova celá, Strážnická celá, Šoltésovej celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 
30 je Základná škola, Grösslingová ul. 
č.48 pre voličov z adries: Cintorínska celá, 
Cukrová celá, Dunajská 13, 15, 21, 23, 25, Fe-
rienčíkova celá, Francisciho celá, Janáčkova 
celá, Lazaretská 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, Satinského celá, Špitálska 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Ul. 
29. augusta 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20

l Miestom konania volieb v okrsku č. 31 
je Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre voličov z adries: 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, Gröss-
lingová 28, 30, 32, 34, 36, 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, Klemensova 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 
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

l Miestom konania volieb v okrsku č. 32 
je Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre voličov z adries: Bottova celá, Čulenova 
celá, Dostojevského rad 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, Cha-
lupkova celá, Karadžičova 1, 7, 8, 8A, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
Košická 1, Landererova celá, Malý trh celá, 
Mlynské nivy 1, 2, 3, 4, 6, 8,  Olejkárska celá, 
Poľná celá, Pribinova 1,3,17,19,21,23,25, To-
várenská celá, Ul. 29. augusta 9, 11, 13, 15, 
19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 36C, 38

l Miestom konania volieb v okrsku č. 33 
je Základná škola, Grösslingová ul. č.48 
pre voličov z adries: Dobrovičova 12, 14, 15, 
16, 17, Dostojevského rad 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 27, Gajova 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, Grösslingová 20, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 
37, Jakubovo nám. celé, Klemensova 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, Lomonosovova celá

l Miestom konania volieb v okrsku č. 34 
je Gymnázium, Grösslingová ul. č.18 pre 
voličov z adries: Alžbetínska celá, Bezručo-
va celá, Dobrovičova 6, 8, 10, 11, 13, Dunaj-
ská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, Gajova 1, 2, 3, 5, 7, Grösslingo-
vá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 25, Sienkiewiczova celá, 
Šafárikovo nám. celé, Štúrova celá

Foto - Marek Velček
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Organizátor hudobného 
života Gustav Mauthner 

Gustav Mauthner 
(1869 – 1928)

Pri prechádzke Štúrovou uli-
cou zrejme len málokto zare-

gistruje nenápadný neorenesanč-
ný dom (č. 14), vklinený medzi 
dominantný Csákyho palác a se-
cesný nájomný dom. Upúta najmä 
pamätnou tabuľou, hlásajúcou, 
že v budove sídlila redakcia ča-
sopisu Kultúrny život. Idúc okolo, 
vždy si obzerám najmä prízemné 
okná, pričom mnou prenikajú po-
city vďačnosti a ľútosti. Prečo? 
Nuž... 

Písal sa 16. november 1900 
a v Župnom dome koncertoval 
zázračný huslista Jan Kubelík. 
Okrem svojho umenia vzbudil 
rozruch aj tým, že išlo už o jeho 
tretie tohoročné vystúpenie v 
Prešporku, čo si všimol aj kritik 
z Nyugatmagyarországi Híradó: 
„Miláčik šťasteny. Stále sa lep-
ší. Nesmiernym úspechom je už 
to, že jediný mal v našom mes-
te tohto roku už tri koncerty a 
sem sa v priebehu roka odvážia 
sotva 3-4 hudobníci. Kiež by jeho 
umenie zobudilo náš driemajúci 
hudobný život!“ Veru. Dávno boli 
preč úrodné roky, keď sem kaž-
doročne putovali vďaka archivá-
rovi Janovi Nepomukovi Batkovi 
svetové hviezdy. Prešporok sa 
stával provinčným mestom. To 
si dobre uvedomoval aj novinár 
Gustav Mauthner. 

Jeho kariéra začala ešte pred 
deviatimi rokmi, keď denník We-
stungarischer Grenzbote zverej-
nil fejtón z pera vtedy iba 22-roč-
ného neznámeho mladíka o 

Haydnových Ročných obdobiach 
v podaní Cirkevného hudobného 
spolku a v závese recenziu ďal-
šieho koncertu. Obe kritiky boli 
také kvalitné, že doslova o nie-
koľko dní mal Mauthner na stole 
zmluvu a stal sa riadnym hudob-
ným referentom spomínaného 
periodika. Nečudo, však hudob-
né vzdelanie získal priamo u di-
rigenta Cirkevného hudobného 
spolku, veľkého Josepha Thiar-
da - Laforesta. Mauthner nebol 
len výborný hudobný kritik, ale 

aj zručný novinár. Postupne sa 
vypracoval na zodpovedného 
redaktora novín a keďže sa mu 
darilo i materiálne, dovolil si na 
prelome storočí kúpiť za 30 000 
zlatých dom na Štúrovej ulici. 
V ňom s manželkou Eugéniou 
(viedenskou rodáčkou, dcérou 
komika Carla Seidla) a neskôr aj 
synom Eugenom obývali štvoriz-
bový byt na prízemí. Azda tam 
skrsla myšlienka naplniť túžby 
vyprahnutého umeniamilovné-
ho publika. 

Tak začal od nového storočia 
do Prešporka pravidelne pozý-
vať svetových umelcov. Nebolo 
mesiaca, v ktorom by sa neodo-
hral koncert niektorej aktuálnej 
hudobnej hviezdy. Prešporok 
vďaka Mauthnerovi spoznal a 
opakovane vítal vtedajšie veliči-
ny ako Wilhelm Backhaus, Willy 
Burmester, Leopold Godowsky, 
Jaroslav Kocian, Moriz Rosenthal 
či Emil von Sauer. Mauthner vy-
nikal neúnavnosťou a agilnos-
ťou. Keď roku 1906 usporiadal 

Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov 
bratislavského Starého Mesta. Aj vďaka spolupráci s verejnosťou sa darí digitalizovať fotografie  
a iný spomienkový materiál, ktorý sa postupne objaví na pamäťovom portáli www.PamMap.sk  

projektu Pamäť mesta Bratislavy. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov,  
či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Štúrova ulica. Druhý celý dom zľava patril G. Mauthnerovi.
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50. koncert, zavolal naň feno-
menálneho huslistu Bronislawa 
Hubermana. Vtedy mu aj konku-
renčné noviny Pressburger Zei-
tung vystrúhali poklonu a ďa-
kovali „kolegovi Mauthnerovi za 
nezabudnuteľné zážitky.“ Vďační 
Prešporčania si uvedomovali, čo 
pre nich činí. Veď vďaka nemu 
sa ich mesto opäť stalo súčasťou 
itineráru najlepších hudobníkov. 
Preto sa mu rozhodli odvďačiť. 
V roku 1909 oslavoval veľké ju-
bileum, 100. koncert, a to v poda-
ní „cára huslí“ Eugena Ysayeho. 
Počas koncertu mu za prevolá-
vania naslávu odovzdali kyticu 
ruží, v ktorej bola vložená číslica 
100 vyskladaná z fialiek. Dojatý 
Mauthner sľúbil pokračovať v 
bohumilej činnosti. A slovo dodr-
žal: do roku 1918 usporiadalešte 
ďalších 150 koncertov! 

Rešpekt si vybudoval nielen 
pre svoju činnosť na hudobnom 
poli, v Prešporskom okrášľova-
com spolku a mestskom zastu-
piteľstve (ktorých bol členom), 
ale ajpre osobnú integritu. Hud-
bu totiž vnímal ako nadnárodný 
zjednocujúci prvok. A tak počas 
maďarizácie mohol organizovať 
benefičné koncerty v prospech 
postavenia Petőfiho pomníka 
a súčasne horlivo propagovať 
českú a ruskú hudbu (bol to on, 
kto roku 1902 pozval s mimo-
riadnym úspechom hosťovať do 
divadla Národnú operu z Brna). 
Po prevrate podporoval formujú-
cu sa slovenskú operu a súčasne 
prispieval do novín, ktoré nebo-
li vzniku Československa nijako 
zvlášť naklonené. Angažoval sa 
aj v Bratislavskom koncertnom 
spolku, ktorý mal na hudobnom 
poli pôsobiť ako mediátor troch 
rozbúrených národov... 

Známy bol nielen svojou lás-
kavosťou a spravodlivosťou, ale 
aj prísnosťou. Stávalo sa, že po-
čas predstavenia sa zdvihol a so 
slovami „Tomuto hovoríte hudba? 
Svinstvo je to!“ odišiel. A 5. no-
vembra 1928 prišiel šok, keď vo 
veku necelých 60 rokov odišiel 
navždy. Na Ondrejskom cintorí-
ne sa vtedy zhromaždil početný 
zástup, aby sa rozlúčil so svojím 
rodákom a so zármutkom kon-
štatoval, že „s Gustavom Mauth-
nerom odišiel dobrý človek, 

dobrý a nadšený priateľ hudby, 
múdry a rozvážny novinár a celá 
kultúrna Bratislava v ňom stráca 
veľmi mnoho. Zmizla z bratislav-
ských ulíc i jeho typická postava 
výraznej tváre s patriarchálnou 
prešedivelou bradou, postava 
novinára, v ktorom bolo mnoho 
bohémskeho, ale vždy poctivo 
srdečného i mnoho záujmu pre 

krásy života a jeho ušľachtilé 
zvuky.“ 

A tak, keď idem okolo domu 
na Štúrovej 14, pociťujem vďač-
nosť a ľútosť. Vďačnosť za všet-
ko, čopre Bratislavu tento lokál-
patriot vykonal. A ľútosť nielen 
kvôli chýbajúcej pamätnej tabuli, 
ale aj kvôli tomu, že sa mi napriek 
všetkému úsiliu tú „výraznú tvár 

s patriarchálnou prešedivelou 
bradou“ nepodarilo zatiaľ vy-
pátrať. Preto prosíme všetkých, 
ktorí disponujú jeho fotografiou, 
aby kontaktovali autora. Gustav 
Mauthner si  to zaslúži.

Ján Vyhnánek, 
OZ Bratislavské rožky a 

PamMap
Foto - archív

Františkánske námestie cca. 1880. Vľavo redakcia dennika Westungarischer Grenzbote, kde G. Mauthner pracoval.

Interiér Siene reprezentantov na nádvorí Starej radnice, dejiska väčšiny Mauthnerových koncertov.
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žijeme na takom mieste, 
aké si vytvoríme

Pozvánka do súťaže

Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum (BDC) už od roku 

2013 združuje tých, ktorí sú 
ochotní pomáhať a tých, ktorí po-
moc pri svojej činnosti potrebujú. 
Inými slovami, BDC pomáha nájsť 
ľudom miesto, kde sa môžu rea-
lizovať a organizáciám pomáha 
nájsť dobrovoľníkov, ktorých pri 
svojej práci potrebujú.

Ak ste aj vy niekedy rozmýšľa-
li nad dobrovoľníctvom, alebo len 
hľadáte niečo, čo by vám v živote 
dávalo zmysel, chcete pomáhať 
alebo sa podeliť sa svoje skúse-

nosti, či zážitky, prihláste sa. Na 
webovej stránke BDC www.dob-
rovolnictvoba.sk nájdete viac ako 
150 dobrovoľníckych ponúk.

Vyhovovalo by vám realizovať 
sa ako koordinátor tvorivej diel-
ne? Máte talent na jazyky a chceli 
by ste pomáhali s prekladmi? Vie-
te pomôcť s grafikou? Zaujíma vás 
práca s deťmi, seniormi, postih-

nutými ľuďmi či bezdomovcami? 
Chcete pomôcť pri rekonštrukcii 
kultúrnych pamiatok, či organi-
zácii podujatí? Prípadne venčiť 
psíkov? Je len na vás, v akej z po-
núkaných organizácií si nájdete 
svoje miesto a uplatnenie.

Dobrovoľníkom sa môže stať 
každý a v BDC vás v prípade vá-
šho záujmu radi nasmerujú tým 
správnym smerom. Stačí zavo-
lať na telefónne číslo 0918 648 
175 alebo poslať email na adresu 
info@dobrovolnictvoba.sk a do-
hodnúť si stretnutie. Taktiež exis-

tuje možnosť registrácie na www.
dobrovolnictvoba.sk/dobrovolni-
ci, kde si už sami môžete prezerať 
aktuálne dobrovoľnícke ponuky. 

A čo by ste ešte mali vedieť o 
dobrovoľníctve? Dobrovoľníctvo 
sa vykonáva bez nároku na finanč-
nú odmenu alebo honorár, z vašej 
vlastnej slobodnej vôle a mimo 
okruh vašej rodiny a domácnosti.

Keď už viete to najdôležitejšie, 
navštívte BDC v Starej Tržnici ale-
bo sa zaregistrujte. Čakajú na vás 
aktuálne dobrovoľnícke ponuky. 

Gabriela Podmáková

Na základe rozhodnutia ve-
denia mestskej časti Staré 

Mesto vypísať verejnú archi-
tektonickú súťaž na riešenie 
priestorov  Šafárikovho námes-
tia  a Fajnorovho nábrežia, došlo 
v priebehu 4 mesiacov k zreali-
zovaniu participačného procesu 
pod vedením spoločnosti PDCS. 
Po obdržaní záverečnej správy 
bol spustený proces samotnej 
architektonicko - urbanistickej 
súťaže. 

V utorok 12. januára prebehlo 
ustanovujúce zasadnutie súťaž-
nej poroty zloženej z troch členov 
nominovaných za vyhlasovateľov 
v zložení: Ing. arch. Ľubomír Bo-
háč, Ing. arch. Silvester Černík, 
Ing. arch. Martin Gajdoš  a šty-
roch nezávislých členov v zlože-
ní: Ing. arch. Petr Hájek, Ing. arch. 
MgA Pavel Nasadil, Ing. arch. Ju-
raj Hermann a Ing. arch. Pavol 
Paňák.

Porota sa oboznámila so sú-
ťažnými podkladmi, platnými 
územno - plánovacími dokumen-
tami a zvolila si predsedu, kto-
rým sa stal Ing. arch. Juraj Her-
mann.

Novovzniknutá porota potvr-
dila zámer súťaže získať návrhy 

riešenia verejných priestorov 
s funkciami orientovanými na 
kultúrno – spoločenské a voľ-
nočasové aktivity. V priestore 
Šafárikovho námestia – parku sa 
v zmysle platnej územnoplánova-
cej dokumentácie a odporúčaní 
participačného procesu predpo-
kladá navrhnutie oddychovo re-
laxačných aktivít s akcentovaním 
prírodných plôch. Priestor má 
byť prepojený s parčíkom a Kača-
cou fontánou.

Fajnorovo nábrežie by malo 
ponúknuť priestor pre oddycho-
vé a relaxačné aktivity, zhromaž-
ďovanie osôb, usporiadanie ex-
tériérových koncertov a podujatí 
a tiež výbeh pre venčenie psov. 
Má byť prepojený s nábrežnou 
promenádou prostredníctvom 
peších a cyklistických chodníkov.

Mestská časť Staré Mesto 
pozýva architektov na účasť vo 
vypísanej súťaži. Odovzdanie sú-
ťažných návrhov je určené na 7. 
marca 2016 a hodnotiace zasad-
nutie súťažnej poroty bude 14. 
marca 2016.

Tešíme sa na kvalitné návrhy.
Ing. arch. Ľubomír Boháč, 

zástupca starostu a 
gestor súťaže
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Zvýšili sa suma 
príspevku 
na starostlivosť 
o dieťa

Maximálna suma príspevku na 
starostlivosť o dieťa sa od 1. 

januára 2016 zvýšila z 230 eur na 
280 eur mesačne. A to v prípade, 
ak starostlivosť dieťaťu do troch 
rokov zabezpečuje zariadenie ale-
bo fyzická osoba na základe živ-
nosti. Vyplýva to z novely zákona 
o príspevku na starostlivosť o 
dieťa, ktorú schválila vláda. Tento 
príspevok sa týka aj obecných det-
ských jaslí, v ktorých majú rodičia 
svoje deti.

Zber 
elektroodpadu

V Starom Meste sa elektro-
odpad bude zbierať dňa 

19.marca 2016. V prípade záuj-
mu o odvoz nepoužívaných elek-
trospotrebičov kontaktuje Ing. 
Jarmilu Marušincovú v strán-
kových hodinách telefonicky 59 
246 325 alebo e-mailom jarmila.
marusincova@staremesto.sk. V 
minulom roku zabezpečil Miest-
ny úrad Staré Mesto 8,15 ton 
elektroodpadu z toho 2,73 tony 
bol nebezpečný odpad.

Začatie 
správneho 
konania v PKO
Mestská časť oznámila začatie 

správneho konania, ktorého 
predmetom je prejednanie správ-
neho deliktu – nedodržanie jednej 
zo záväzných podmienok určenú 
stavebným úradom v rozhodnutí o 
povolení búracích prác na objekte 
PKO.

Odstránili sme 
trojnožky
Z Hviezdoslavovho námestia 

odstránili takmer 20 re-
klamných trojnožiek. Na ne ako 
na reklamný smog už vyše roka 
upozorňovalo občianske združe-

nie Zelená hliadka. Staré Mesto sa 
rozhodlo firme, ktorá trojnožky 
vlastní, nepredĺžiť zmluvu. Samo-
správa postupuje v zmysle svojich 
plánov regulovať a minimalizo-
vať reklamný smog v historickom 
jadre.

Staré Mesto 
v roku 2016 
opraví ďalšie 
ulice a pribudne 
aj bezplatné wifi
Obnova dlažby v historickom 

jadre, vytvorenie pešej zóny 
na Židovskej ulici či rekonštruk-
cia Zámockých schodov. Tieto in-
vestičné akcie sú v Starom Meste 
naplánované na prvý polrok toh-
to roka. Financovať by sa mali z 
balíka, ktorý pre hlavné mesto v 
súvislosti s predsedníctvom EÚ 
schválila vláda. Ide približne o 
1 milión eur. Z tejto sumy by sa 
malo financovať aj intenzívnejšie 
čistenie verejných priestorov, vy-
budovanie verejných toaliet, ako 
aj obnova dopravného značenia. 
Staré Mesto chce investovať viac 
aj do úprav zelene, výsadby kve-
tinových záhonov, ako aj vybudo-
vať závlahový systém pre záhon 

na Rázusovom nábreží. V histo-
rickom jadre a na nábreží pri-
budne dlho očakávané bezplatné 
WiFi. 

tlačová 
konferencia  
k Pistori
V Pistoriho paláci sa konala v 

januári Tlačová konferencia 
k projektu Pistoriho palác v Brati-
slave – obnova strechy a fasád pa-

láca, za prítomnosti veľvyslanky-
ne Nórskeho kráľovstva, nórskeho 
partnera ( spoločnosti NIKU) a 
vedenia Starého Mesta. Verejnos-
ti samospráva predstavila zámer 
a víziu projektu a informovala o 
spôsobe financovania pomocou 
nórskych fondov a spoluúčasti 
Starého Mesta. Novinársku obec 
zaujímal aj termín ukončenia rea-
lizácie opravy. Ten je stanovený na 
apríl  2017.

(nr)
Foto - Marek Velček
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Od 1. februára začne fungovať 
Klientske centrum Bratislava

Do Klientskeho centra pri Okresnom 
úrade Bratislava (OÚ BA) sa presťa-

huje štátna správa z desiatich adries v hlavnom 
meste. Pre občanov a podnikateľov to bude 
znamenať, že jednoduchšie a pohodlne na jed-
nom mieste vybavia svoje úradné veci so štá-
tom. Klientske centrum bude mať úradné hodi-
ny každý deň bez obedňajšej prestávky. 

Pre občanov budú v klientskom centre do-
stupné služby ako napríklad prihlasovanie a 
prevod držby vozidiel, vybavovanie dokla-
dov  pre okresy Bratislava I a III, agenda živ-
ností, štátneho občianstva, osvedčenie listín 
a overovanie podpisov, zmena mena a priez-
viska, ako aj záležitosti lesného a pozemko-

vého hospodárstva či životného prostredia 
a cestnej dopravy.  Klientske centrum bude 
poskytovať aj viacero doplnkových služieb.

Dostupnosť klientskeho centra
Klientske centrum bude dostupné indivi-

duálnou aj mestskou hromadnou dopravou. 
V blízkosti sú zastávky autobusových liniek 
39, 50, 53, 61, 63, 96, 196 a trolejbusových li-
niek 204 a 205. Pred úradom je dostatočné 
množstvo parkovacích miest, pričom par-
kovať možno zadarmo jeden a pol hodiny. 
V prípade, ak klient preukáže, že vybavoval 
záležitosti dlhšie ako uvedený čas, bezplatné 
parkovanie mu predĺžia.   

Úradné hodiny 
Úradné hodiny všetkých pracovísk Klient-

skeho centra Bratislava budú oproti súčasné-
mu stavu zjednotené, a to v pondelok, utorok 
a vo štvrtok od 8:00 do 15:00, v stredu od 
8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 do 14:00. 
Oproti súčasnému stavu sme zrušili nestrán-
kové dni. Klientske centrum bude fungovať 
päť dní v týždni bez obedňajšej prestávky. 

Viac informácií sa dozviete na bezplat-
nej komunikačnej linke Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky – CALL CENTRUM. T. 
č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 
8,00 - 18,00 h. (TS MVSR)

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke  
moderné klientske centrum štátnej správy.  

Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. 

Spomienka na jubileum
Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel 

krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-
mestskí jubilanti.

V každom čísle novín Vám na tomto mieste prinášame fotogra-
fiu zo stretnutia staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. 
Okrem kultúrneho programu pripravuje mestská časť seniorom aj 
malý kvetinový darček. 

fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na 
web stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

Prinášame fotografie zo stretnutia seniorov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček



13 | KULTÚRA |

Kamaráti zo Snehuliakova
Július Belan, 
hladohlas, 2013, 
pre deti od 4 rokov:
Snehuliakovo je pla-

néta, na ktorej žijú sne-
huliaci. Snehuliaci ve-
dia rozprávať, chodiť, 
smiať sa, dokonca cho-
dia do školy. Nerozluční 
kamaráti Kuko a Puki 
zažívajú množstvo sne-
huliackych šibalstiev, 
z ktorých sa ponaučia 
nielen snehuliaci, ale aj 
deti. Dozviete sa ako sa hrá snehulbal, kto 
bol gróf Van Zimnonos I, ako sa lieči snehu-
liak s teplotou. Ak knižku dočítate, určite si 
prečítajte aj pokračovanie Kamaráti zo Sne-
huliakova 2.

O snehuliakovi s horúcim srdcom
Ada žigová, 
Ikar, 2008, 
pre deti od 5 rokov:
Viete si predstaviť 

snehuliaka, ktorý má 
horúce srdce? Veď by sa 
roztopil! Tento snehu-
liak je iný, má dobré srd-
ce a veľmi rád pomáha 
zvieratkám v lese. Po-
stupne rozdá všetko, čo 
má (metlu, šál, hrniec, 
uhlíky, dokonca aj mrk-
vu). Vďaka tomu získal 
nových lesných kamarátov. Z príbehov sa do-
zviete, že robiť dobré skutky je hračka.

čarovná zima
tove Janssonová, 
Slovart, 2008, 
pre deti od 7 rokov:
Séria knižiek o ma-

lých tajomných bielych 
postavičkách, ktoré bý-
vajú v nádhernom údolí. 
Mumintroll sa nečaka-
ne zobudí zo zimného 
spánku ako prvý zo svo-
jej rodiny. Zaspať sa mu 
však znovu nepodarí. 
Cíti sa veľmi osamelo, 
ale postupne zisťuje, že 
v údolí bývajú aj iné bytosti. Spoznáva no-

vých kamarátov a objavuje zasnežené pros-
tredie, ktoré pozná ako zelené a rozkvitnuté.

Potulky zimou 
Rotraut Susanne Bernerová, 
Zelený kocúr, 2012, 
pre deti od 1,5 roka:
Veľké leporelo s minimálnym množstvom 

textu a maximálnym množstvom ilustrá-
cií. Deti si zdokonaľujú pozorovací talent a 
rozširujú slovnú zásobu. Sledovaním jed-
notlivých postáv si dokážu vytvoriť vlastný 
príbeh. Potulovaním v knižke sa prechádza-
jú po rodinnom dome, gazdovstve, vlakovej 

stanici, navštívia kul-
túrny dom, stavenisko, 
námestie aj obchodný 
dom. Ocitnú sa aj na 
prírodnom klzisku. Pri 
opakovanom listovaní 
objavia vždy niečo nové. 
Odporúčame aj ostatné 
knižky zo série: Potulky 
jarou, Potulky letom a 
Potulky jeseňou.

Všetky knižky nájdete v Staromestskej 
knižnici

Staromestská knižnica vyberá pre 
Vás knižky zo „zasneženej knižnice“
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V Pistoriho paláci už panuje 
stavebný ruch

Domáce tiesňové volanie pre Staromešťanov

V Pistoriho paláci sa za-
čali stavebné práce. Mestská 
časť Staré Mesto sa  rozhodla 
opraviť strechu a obnoviť fa-
sády tejto kultúrnej pamiatky, 
na projekt získala peniaze z 
programu finančného mecha-
nizmu ehP 2009 - 2014 (tzv. 
nórske fondy). Revitalizácia 
Pistoriho paláca bude stáť 578 
124 eur, projekt musí byť ho-
tový najneskôr do apríla 2017. 
Starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík o tom informoval 
na januárovej tlačovej konfe-
rencii priamo v priestoroch 
Pistorihoho paláca.

Práce na obnove paláca sa 
začali ešte koncom roka 2015. 
V súčasnosti robotníci čistia 
omietky a odstraňujú staré ná-

tery, v jarných mesiacoch plá-
nuje zhotoviteľ začal rozoberať 
strechu paláca. V rámci revitali-
zácie dostane P. palác novú kera-
mickú strešnú krytinu, opravia a 
omietnu čelnú a dvorovú fasádu 
kultúrnej pamiatky. Zhotoviteľ 
by chcel práce stihnúť do konca 
júna. Projekt je hradený z nór-
skych fondov. Grant pokryje 85 
percent nákladov, Staré Mesto 
doplatí 86 718 eur. „Obnovou 
paláca sa nám podarí zachovať 
kultúrnu hodnotu pre budúce 
generácie,“ povedala na  tlačo-
vej konferencii veľvyslankyňa 
Nórska Inge Magistad s tým, že 
revitalizácia vdýchne týmto his-
torickým priestorom nový život. 
Nádvorie paláca je v súčasnosti 
zaistené a z bezpečnostných dô-

vodov uzavreté pre verejnosť.  
O grant na revitalizáciu pa-

láca požiadalo Staré Mesto ešte 
v apríli 2014, obnovu paláca a 
podmienky čerpania grantu z 
nórskych fondov vlani vo feb-
ruári odobrili aj staromestskí 
poslanci. Pôvodne mal byť pro-
jekt hotový najneskôr do apríla 
tohto roka. Začiatok prác však 
zdržala kontrola verejného 
obstarávania. Podľa starostu 
Števčíka úrad vlády ako správ-
ca programu predĺžil termín 
ukončenia projektu do apríla 
2017. Revitalizácia paláca však 
neskončí len pri oprave strechy 
a obnove fasád, ako totiž staros-
ta Števčík informoval koncom 
minulého roka, mestskej časti 
sa podarilo ušetriť na verejnom 

obstarávaní. Za ušetrené penia-
ze by chceli ešte opraviť okná či 
upraviť nádvorie. 

Od roku 2011 začala mest-
ská časť s premenou paláca na 
kultúrne centrum. Pomáhalo im 
pri tom občianske združenie VIA 
CULTURA Inštitút pre kultúrnu 
politiku. Spolu sa snažili palác 
využiť ako kultúrne a komunit-
né centrum pre obyvateľov i náv-
števníkov Bratislavy. Občianske 
združenie spolu s mestskou čas-
ťou priestory paláca upratali, 
zbavili ho plesní a otvorili pre 
verejnosť. Od roku 2012 slúži 
ako priestor pre komunitno-kul-
túrne centrum Starého Mesta. V 
súčasnosti v  paláci sídli naprí-
klad Divadlo bez domova či Kino 
Film Europe. (nr)

čo urobím, keď bývam sám 
a zrazu sa niečo stane? Ako 
upozorním niekoho, keď sa z 
rôznych príčin nemôžem do-
stať k telefónu? Pre staršie 
osoby alebo pre ľudí, ktorí sú 
telesne postihnutí, štyri steny 
vlastného domu často zname-
najú riziko nebezpečenstva. 

Domáce tiesňové volanie je 
systém, ktorý umožňuje ľuďom v 
núdzi, v život ohrozujúcich situ-
áciách vyvolať tiesňové volanie 
z domu, priamo z miesta, na kto-
rom sa práve nachádzajú. Nemu-
sia mať poruke telefón, nemusia 
vytáčať žiadne číslo. 

Starosta mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto Radoslav Štev-
čík od nového roku 2016 predĺžil 
spoluprácu s Asociáciou samari-
tánov Slovenskej republiky na 
zabezpečenie služby – domáce 
tiesňové volanie pre Staromeš-
ťanov. Táto služba sa poskytuje 
občanom s trvalým pobytom v 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktorí sú vzhľadom na svoj 
zdravotný stav alebo vek odká-

zaní na túto službu. Klientom sa 
môže stať občan s trvalým poby-
tom v Starom Meste, ktorý pre-
javí záujem o domáce tiesňové 
volanie, prostredníctvom odde-
lenia sociálnych vecí Miestneho 
úradu mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto.

Organizovanie spoločného 
stravovania pre dôchodcov v 
roku 2016

Mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto aj tento rok zabezpe-
čuje stravovanie pre dôchodcov 
dodávateľsky v siedmych stravo-
vacích zariadeniach. Príspevok 
mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto na stravovanie dôchodcov  
je 0,75 € alebo 1,50 € na 1 osobu 
a 1 stravný lístok podľa výšky 
dôchodku v zmysle Zásad o po-
skytovaní finančného príspevku 
na zabezpečovanie spoločného 
stravovania. Pri kúpe stravných 
lístkov je potrebné predložiť 
aktuálny výmer o dôchodku. 
Dôchodca si môže kúpiť stravné 
lístky aj v plnej cene bez príspev-

ku mestskej časti priamo v prís-
lušnej jedálni, stravné lístky sa 
predávajú LEN na pracovné dni. 

Do jedálne MILOSRDNÍ BRATIA 
je možné zakúpiť stravné lístky 
na celý mesiac.

č. Zariadenie
cena

stravného 
lístka

cena  
po zľave 

0,75 €

cena  
po zľave 

1,50 €

1. NsP Milosrdní bratia
Nám. SNP 10 3,40 € 2,65 € 1,90 €

2. Senior GASTRO 
Cintorínska 19 3,40 € 2,65 € 1,90 €

3. Školská jedáleň   
pri ZŠ Dubová ul. 2,92 € 2,17 € 1,42 €

4. Univerzita Komenského
Šafárikovo nám.6 3,20 € 2,45 € 1,70 €

5. AVENT, vegetariánska
reštaurácia, Obchodná 58 3,00 € 2,25 € 1,50 €

6. Čech catering
Laurinská 17 3,20 € 2,45 € 1,70 €

Predaj stravných lístkov: Vajanského nábrežie č. 3; 
pondelok a streda 8:00-12:00 13:00-17:00

Kontaktná osoba: Jaroslava tóthová, tel.: 02/ 592 46 391
jaroslava.tothova@staremesto.sk

Príspevok 1,50 € pre dôchodcu s príjmom do 305 €  
Príspevok 0,75 € pre dôchodcu s príjmom od 306 € do 404 € 






