
Milí staromešťania!
Držíte v rukách októbrové vydanie Staromest-

ských novín. Určite neunikne vašej pozornos-
ti, že takmer polovica ich obsahu je tentoraz veno-
vaná voľbám budúceho župana a poslancov Bra-
tislavského samosprávneho kraja, ktoré budú už 
4. novembra tohto roku. Takzvané župné voľby 
sa v porovnaní s parlamentnými netešia veľkému 
záujmu voličov. A to je chyba. Pretože orgány sa-
mosprávnych krajov rozhodujú o mnohých zále-
žitostiach, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú. 

Nehovoriac o objemoch financií, ktoré prerozde-
ľujú. Pozrime sa za hranice bratislavskej župy, čo 
všetko sa mohlo získať pre Stredné Slovensko a 
žiaľ sa to nepodarilo... Svoje právo odovzdať hlas 
v minulých voľbách do samosprávnych krajov 
využila v priemere len pätina všetkých opráv-
nených voličov, to znamená že takmer 80% ľudí 
schopných voliť nechala rozhodnúť „o nás bez 
nás“. Zvaľovať vinu na niekoho druhého za to, čo 
predstavitelia župy za posledné roky urobili pre 

svojich obyvateľov je jemne povedané detinské. 
Ak chceme väčší podiel na rozhodovaní, musíme 
pre to niečo urobiť. Prvý krok je prísť do volebnej 
miestnosti a využiť jedno zo svojich najsilnejších 
garantovaných práv. Kandidátov usmievajúcich 
sa z bilboardov je viac ako dosť, stačí sa len správ-
ne a zodpovedne rozhodnúť.

Želáme Vám príjemné čítanie. 
Vaša redakcia

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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V septembri ožilo Hviezdoslavovo námestie Festivalom vodníkov
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Parkovanie 
pre Staro-
mešťanov
V septembri sme sa pustili do 
dlhšie posúvanej opravy Žižko-
vej ulice v úseku od štvrti Zuc-
kermandel po tunel. Musím sa 
ospravedlniť obyvateľom tejto 
ulice, ale začať s opravou pred 
ukončením výstavby  by nebo-
lo hospodárnym nakladaním s 
peniazmi daňových poplatní-
kov. Dnes tam pribudol nový, 
bezpečnejší chodník  a opravili 
sme aj kus starého chodníka 
nad tunelom. Cesta plná jám 
tak dostala nový asfalt. Toto 
ale nie sú najväčšie zmeny Žiž-
kovej. 
Revolučným počinom pre túto 
ulicu, ktorá doteraz pripomí-
nala skôr divoké parkovisko, 
je zmena organizácie dopravy. 
Najmä tej statickej. Na nový 
asfalt totiž pribudnú žlté čiary 
a 38 vyhradených miest pre re-
zidentov. Ostatní majú smolu. 
Je to dôsledok nezodpovedného 
prístupu mestských poslancov, 
ktorí nie sú kvôli politikár-
čeniu schopní upraviť štatút 
mesta tak, aby sa dala spustiť 
celomestská parkovacia politi-
ka. Odmietajú nám tak dať do 
rúk nástroj na reguláciu poč-
tu áut, ktoré zaberajú verejný 
priestor. 
Na jar plánujeme pridať aj nové 
rezidentské zóny. Stále viac 
parkovacích miest bude vyhra-
dených výlučne pre obyvateľov 
s trvalým pobytom v Starom 
Meste. Pretože Staromešťania 
sú pre mňa na prvom mieste.

Rado Števčík

| AKTUÁLNE |

Vízia pre Panenskú a okolie
Milí obyvatelia a obyvateľky, náv-
števníci a návštevníčky, podnikate-
lia aj podnikateľky Panenskej ulice a 
okolia, radi by sme Vám ponúkli mož-
nosť vyplniť dotazník, ktorý poslúži 
pre zmapovanie trendov súčasnej 
návštevnosti a využitia oblasti, rov-

nako ako pre zber podnetov k funkč-
noprevádzkovému využitiu priesto-
rov, reorganizácii dopravy a vytvo-
renie Manuálu povrchov verejných 
priestorov. Dotazník je súčasťou 
projektu: Participácia Panenská ulica 
a okolie, ktorý iniciuje Mestská časť 

Bratislava - Staré Mesto v spolupráci 
s občianským združením Punkt. Rie-
šené územie zahŕňa ulice Panenská, 
Podjavorinskej, Zochova, Kozia, Šteti-
nova, Lycejná a Konventná.
Viac informácií o projekte sa dozvie-
te na: http://www.staremesto.sk. 
V prípade otázok píšte na: marti-
na.majorosova@staremesto.sk 
(tel.č.59 246 256).
Dotazník prosím vyplňte do 
10.10.2017. V tlačenej forme ho môže-
te vyplniť a odovzdať v susedských 
organizáciách v Goetheho inštitúte a 
kaviarni Next Apache. Za spoluprá-
cu srdečne ďakujeme. Mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto v spolupráci 
s občianským združením Punkt.

Ing. Martina Majorošová
Ref. územného plánovania a rozvoja

Mnohodetné rodi-
ny si môžu požia-
dať o príspevok
Staromestská samospráva vytvo-
rila systém pomoci mnohodetným 
rodinám práve z dôvodov zvýše-
ných nákladov pri starostlivosti. 
Finančná situácia mnohých rodín 
nie je totiž jednoduchá a preto aj 
Staré Mesto pristúpilo k tomuto 
dôležitému kroku. Príspevok je 
určený rodine s najmenej štyrmi 
nezaopatrenými deťmi s trvalým 
pobytom v mestskej časti, pričom 
musí oň požiadať zákonný zástup-
ca detí, ktorý sa o ne osobne stará.
Základom pomoci je cielené sme-
rovanie peňazí, ktoré môžu byť 
použité na podporu rozvoja akti-
vít detí v rôznych oblastiach, naj-
mä pri voľnočasových aktivitách. 
Finančný príspevok možno po-
skytnúť napríklad na preplatenie 
nákladov spojených s navštevo-
vaním základnej umeleckej školy, 
jazykového vzdelávania, záujmo-
vej činnosti v centrách voľného 

času, či materskej školy. Rovnako 
ho možno použiť na poplatok za 
účasť na výlete organizovanom 
materskou, základnou a strednou 
školou, ako aj na školu v prírode. 
K žiadosti treba doložiť kópiu 
rodných listov detí a tiež originál 
všetkých účtovných dokladov. 
Platby faktúr bezhotovostným 
príkazom treba zdokladovať vý-
pisom z bankového účtu. Posu-
dzujú sa iba úplné žiadosti. Na po-
skytnutie finančného príspevku 
nie je právny nárok. 
Žiadosť je potrebné doručiť naj-
neskôr do 15. októbra 2017 do po-
dateľne miestneho úradu BA-Sta-
ré Mesto. Bližšie informácie sú na 
stránke mestskej časti www.sta-
remesto.sk, kde je zverejnený po-
stup, ako aj Zásady poskytovania 
finančnej pomoci mnohodetným 
rodinám a tlačivá.

Cvičenie zadarmo 
pre matky s deťmi
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto ponúka zadarmo mamič-
kám s deťmi cvičenie každý štvr-

tok od 15:00-16:00 na Školskej 14. 
Biližšie informácie, ako aj nahla-
sovanie môžete u pani Guldano-
vej tel: 59246397, 0911/828347 
email: bibiana.guldanova@stare-
mesto.sk

Pozvanie pre 
staromestských 
seniorov
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva staromestských se-
niorov na operu Turandot od Gia-
como Pucciniho. Predstavenie sa 
bude konať dňa 11. októbra 2017 
o 19:00 hod. v novej budove SND. 
Lístky na operu si môžete zakú-
piť za 5 eur počas úradných dní v 
pondelok a stredu u pani Žifčáko-
vej na Miestnom úrade Bratisla-
va-Staré Mesto, oddelenie sociál-
nych vecí. Potrebné je predložiť 
občiansky preukaz (môže byť aj 
fotokópia). 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí
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Zber komunálnych 
odpadov z domác-
ností s obsahom 
škodlivých látok
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za 
súčinnosti mestskej časti, spoločnos-
ti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a 
spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční 
dňa 14.10.2017 v čase od 10.30 do 
12.30 na rohu ulíc Kýčerského a Jo-
zefa Krónera pre občanov Bratislavy 
(fyzické osoby - nepodnikateľov) zber 
komunálnych odpadov z domácností 
s obsahom škodlivých látok. 

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri 
ktorom budú pracovníci spoločnosti 
ARGUSS, s.r.o. preberať len od obča-

nov (fyzických osôb - nepodnikateľov)
tieto komunálne odpady: 
-staré náterové hmoty, odpadové 
rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky 
–odobratý bude odpad len v donese-
ných  uzavretých obaloch  max. do 5 
kg od 1 osoby, 

-batérie a akumulátory, žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, vyradené za-
riadenia obsahujúce chlórfluorované 
uhľovodíky (chladničky, mrazničky 
a pod.), vyradené elektrospotrebiče 
(počítače, televízory, monitory, žehlič-
ky, práčky, mixéry a pod.)

Zber a odvoz bio-
logicky rozloži-
teľného odpadu
Aj počas tohto roka bude prebie-
hať zber a odvoz biologicky roz-

ložiteľného odpadu – konárov zo 
stromov a krov od obyvateľov 
Starého Mesta (fyzické osoby). 
Jesenný zber  začína v pondelok  
9.10.2017. Záujemcovia o túto 
službu sa musia nahlásiť aspoň 4 
dni vopred (do štvrtka) pred za-
čiatkom tej trasy, na ktorej sa na-
chádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu 
na telefónnych číslach 02/59 246 
333 alebo 02/59 246 325 počas 
stránkových dní (pondelok a stre-
da od 8.00 do 17.00 hod.), prípad-
ne na e-mailovej adrese: janka.cil-
likova@staremesto.sk  alebo to-
mas.ferencucha@staremesto.sk .
Konáre je potrebné mať pripra-
vené na prístupnom mieste už v 
pondelok ráno daného týždňa. Z 
dôvodu, že službu poskytujeme 
bezplatne a pre celú mestskú časť,  
zaviedli sme množstevné obme-
dzenie max. 5m³ konárov na dom 
(RD aj BD), tzn. že si mestská časť 
vyhradzuje právo odmietnuť vy-
konať túto bezplatnú službu, ak 
bude množstvo odpadu väčšie. Z 
tohto dôvodu odporúčame, aby 
obyvatelia susediacich domov ne-
ukladali konáre na jednu kopu.

(nr)

Deratizácia
Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatre-
nia podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 ods.1 písm. a) a § 53  písm. a) uvedeného zákona vykonávajú všetky fyzické osoby- občania, fyzické 
osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

V objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch  dochádza za vhodných podmienok pravidelne k premnoženiu myšovitých 
hlodavcov (potkany, myši). Tieto myšovité hlodavce sa považujú za významných prenášačov viacerých prenosných ochorení ľudí i zvierat. Z toho 
dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Aby sa dosiahla minimalizácia epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je 
potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu živočíšnych škodcov. 

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát 
ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny 
výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne 
ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej  jesennej deratizácie 
na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v termíne od 1.10.2017 do 15.11.2017 s tým, že fyzické osoby - podnikatelia a 
právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených 
na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zaria-
dení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia 
a právnické osoby deratizáciu uskutočnia výlučne prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie 
živočíšnych škodcov.
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Kúpa starožitností a pozostalostí - obrazy, sošky, hodiny, nábytok, 
striebro, šperky, užitkové a okrasné predmety a všeličo možné...Ho-
tovosť. Serióznosť. Tel.: 0948 475 576

V kraji pribudla ďalšia plaváreň
Študenti, ale aj verejnosť môžu využí-
vať všetky možnosti zrekonštruovanej 
plavárne na Strednej odbornej škole 
hotelových služieb a obchodu Na pán-
toch 9, ktorá je v zriaďovateľskej pôsob-
nosti BSK. Práce na rekonštrukcii bazé-
na trvali päť mesiacov a boli ukončené 
31. júla 2017. 
„Škola prešla od svojho založenia mno-
hými zmenami ako napríklad zmena 
sídla, nový názov, vytváranie nových 
učebných a študijných odborov. Jej sil-
nou stránkou je dobré materiálno-tech-
nické vybavenie, ako aj úspešnosť 
žiakov v odborných medzinárodných 
súťažiach. Škola reprezentuje Brati-
slavský samosprávny kraj na mnohých 
významných domácich aj zahranič-
ných gastronomických podujatiach. 
Teraz jej pribudol aj kvalitný školský 
bazén, ktorý župa zrekonštruovala. 
Verím, že bude dobre slúžiť tak žiakom 
školy ako aj verejnosti, “ vyzdvihol prí-
nos SOŠ hotelových služieb a obchodu 
na Pántoch, kde bol v polovici leta otvo-
rený zrekonštruovaný bazén, pre kraj 
bratislavský župan Pavol Frešo. 
Rekonštrukcia bazénu na SOŠ hotelo-

vých služieb a obchodu na Pántoch v 
Bratislave sa začala 27. februára 2017 
a zahŕňala opravu bazénovej haly, ba-
zénového telesa, šatní ako aj technolo-
gickej časti. Práce boli ukončené a ba-
zén bol odovzdaný do užívania 31. júla 
2017. Celkové náklady na rekonštruk-
ciu sa vyšplhali na 381 353,53 € s DPH. 
„Keď sa chce, tak sa dá a dnes vidíte 
výsledok. Ten je taký, že tu máte funkč-
ný bazén. Má 5 plaveckých dráh, bude 

slúžiť nielen žiakom školy, ale aj špor-
tovým klubom. Vyhradené hodiny pre 
plávanie bude mať aj verejnosť a rov-
nako bude slúžiť aj plaveckým kurzom. 
ktorý bude využívať aj verejnosť,“ vy-
jadril sa podpredseda BSK Igor Bendík. 
Poslankyňa NR SR a zároveň poslan-
kyňa BSK Anna Zemanová doplnila, 
že „Bazén bude fungovať pod centrom 
voľného času, ktoré je súčasťou školy, a 
v spolupráci s plaveckým klubom, tak, 
aby bol vyťažený, aby sa nestalo to čo 
viedlo pred rokmi k jeho zatvoreniu 
že bol nefinancovateľný z vlastných 
zdrojov. Práve šikoroká verejnosť z 

okolia bažila po plavárni, kam by moh-
la opäť chodiť, Vajnoráci, Račania, ale aj 
Chorvátsky Grob, Pezinok.“ 
Bratislavský samosprávny kraj záro-
veň 4. septembra ukončil rekonštrukč-
né práce školského bazénu na Gymná-
ziu Ladislava Novomeského v Brati-
slave, kde bola vymenená a doplnená 
bazénová technológia. Vymenené boli 
filtre, čerpadlá a rozvody. V súčasnosti 
je v skúšobnej prevádzke a od 11. sep-
tembra 2017 bude daný do užívania. 
Okrem žiakov v ňom dostane priestor 
na plávanie aj verejnosť. Rekonštruk-
cia bazéna stála cca 110 384 eur.
Obnovy sa v najbližších mesiacoch 
dočká aj bazén na SOŠ Stavebnej a ge-
odetickej na Drieňovej ulici. V polovici 
septembra bude podpísaná zmluva so 
zhotoviteľom rekonštrukčných prác a 
termín ukončenia všetkých prác vrá-
tane zateplenia objektu bazéna je apríl 
2018. Predpokladaná suma opravy je 
1 089 600 eur. Rekonštrukčné práce 
budú zahŕňať opravu bazénovej haly, 
bazénového telesa, šatní, technologic-
kej časti, vybudovanie novej elektro-
inštalácie, zateplenie objektu bazéna, 
opravy strechy nad objektom bazéna, 
zhotovenie novej vzduchotechniky a 
opravu vonkajšej kanalizácie.

S hudbou bez hraníc
Pri príležitosti 20. výročia cezhra-
ničnej spolupráce si spolu opäť 
zahrali Dychová hudba Spojár a ra-
kúska kapela Stadtkapelle Neusiedl 
am see, na promenádnom koncerte, 
ktorý sa uskutočnil 9. septembra 
2017 na Hviezdoslavovom námestí 
v Bratislave.
Koncert mal veľký úspech, zúčast-
nených slovenských i zahraničných 
divákov rozospievali a roztancovali 
známe melódie od skladateľov ako 
K. Padivý, G. Dusík, A. Lieskovský, K. 
Varečka, J. Strauss, W. Lange, N. LA. 
Rocca, Lex Abel. 
Po podujatí Dychová hudba Spojár 
zabezpečila pre rakúskych hudob-
níkov spoločenské posedenie, na 
ktorom si už plánovali ďalší koncert 
v máji budúceho roku, pri príleži-
tosti 80. rokov od založenia Spojára 
v roku 1938. 

Kedysi to bol súbor pracovníkov 
telegrafov a spojárov. Počas pôso-
benia súboru sa v ňom vystriedalo 

trinásť kapelníkov a vyše sto muzi-
kantov. 
„Ďakujeme terajším aj bývalým čle-

nom Spojára, i tým ktorí nás opustili 
do večnosti za záslužnú činnosť, aj 
vďaka nim sa doteraz zachovala tra-
dícia dychovej hudby v Bratislave.“  
Povedal súčasný kapelník, Anton 
Málik, ktorý v tejto funkcii pôsobí 
už dvadsaťjeden rokov. 
Poďakovanie za poskytnuté priesto-
ry na nácvik Spojára patrí Miestne-
mu úradu mestská časť Bratislava 
– Staré Mesto a starostovi Rado-
slavovi Števčíkovi. Poďakovanie za 
finančnú podporu a možnosť pred-
viesť svoje umenie na podujatiach 
patrí aj Slovenskej pošte, spoloč-
nosti T-com, spoločnosti Matador, 
Magistrátu hl. mesta Bratislavy, 
Ministerstvu kultúry SR, miestnym 
úradom a kultúrnym strediskám 
hl.mesta Bratislavy.
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja

Samosprávny kraj: Bratislavský kraj
Por.
číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu

Politická strana, koalícia 
alebo nezávislý kandidát

1 Rastislav Blaško, PhDr. Mgr. 46
publicista, fotoreportér, reprezen-
tant Slovenska vo futbalgolfe Pezinok nezávislý kandidát

2 Jozef Danko, JUDr. 45 podnikateľ Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

3 Juraj Droba, Mgr., MA, MBA 46 poslanec NR SR (SaS), manažér Bratislava - Ružinov

Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja, NOVA, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

4 Pavol Frešo, Ing. 48
predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

5 Milan Ftáčnik, Doc., RNDr., CSc. 61 vysokoškolský učiteľ Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

6 Natália Hanulíková, Mgr. 28
psychologička, predsedníčka Strany 
zelených Slovenska Bratislava - Karlova Ves Strana zelených Slovenska

7 Ľubomír Huďo, PhDr. 54 novinár Bratislava - Dúbravka nezávislý kandidát

8 Martin Jakubec, PhDr., PhD. 33
manažment riadenia, generálny ma-
nažér, pedagóg, podnikateľ Bratislava - Nové Mesto nezávislý kandidát

9 Ľubomír Kolárik 51 súkromný podnikateľ Chorvátsky Grob
Strana zdravotne a sociálne 
znevýhodnených občanov

10 Daniel Krajcer, Mgr. 48 publicista Bratislava - Staré Mesto

MOST - HÍD, SKOK - Európski 
liberálni demokrati, Strana ze-
lených

11 Rudolf Kusý, Mgr. 41
starosta mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto Bratislava - Nové Mesto nezávislý kandidát

12 Marián Leinerovič, Mgr. 67 pedagóg Stupava NOVÝ PARLAMENT

13 Milan Lopašovský, PharmDr. 54 farmaceut Bratislava - Staré Mesto
STRANA MODERNÉHO
SLOVENSKA (SMS)

14 Ján Mrva, Ing. 48 starosta Bratislava - Vajnory Bratislava - Vajnory nezávislý kandidát

15 Lukáš Parízek, Mgr. 31 štátny tajomník MZVaEZ SR Bratislava - Vajnory Slovenská národná strana

16 Jalal Suleiman, Ing., PhD. 51 prekladateľ Pezinok Komunistická strana Slovenska

17 Andrej Trnovec, RNDr. 54
kultúrno-osvetový
pracovník Bratislava - Staré Mesto

Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku

18 Jozef Uhler, JUDr. Mgr. 41 IT špecialista Bratislava - Jarovce nezávislý kandidát
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Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do 
zastupiteľstva

Volebný obvod č.: 1 Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 3
Por.
číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu

Politická strana, koalícia 
alebo nezávislý kandidát

1 Zuzana Aufrichtová, Ing. arch. 42 urbanistka Bratislava - Staré Mesto

Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja, NOVA, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

2 Pavol Baxa, Ing. 59 projektový manager Bratislava - Staré Mesto

Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja, NOVA, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

3 Ľubica Blašková, PhDr. 62 vysokoškolský učiteľ Bratislava - Staré Mesto NOVÝ PARLAMENT

4 Ľubomír Boháč, Ing. arch 60 architekt Bratislava - Staré Mesto

Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ 
ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja, NOVA, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

5 Martin Borguľa, Ing., MBA 40 občiansky aktivista Bratislava - Staré Mesto

MOST - HÍD, SMER - sociálna de-
mokracia, SKOK - Európski libe-
rálni demokrati, Strana zelených, 
SDKÚ - DS - Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia - Demo-
kratická strana, STAROSTOVIA A 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

6 Jana Cehláriková, JUDr., Mgr. 29 štátna zamestnankyňa Bratislava - Staré Mesto Slovenská národná strana

7 Marta Černá, RNDr. 81 predsedníčka Fóra spotrebiteľov Bratislava - Staré Mesto Nezávislé fórum

8 Martin Gajdoš, Ing. arch 39 architekt urbanista Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

9 Michaela Hornáčková 27 živnostník Bratislava - Staré Mesto
Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko

10 Miroslav Hoschek, Ing. 57 ekonóm Bratislava - Staré Mesto NOVÝ PARLAMENT

11 Ján Hraško 54 podnikateľ Bratislava - Staré Mesto
Strana moderného Slovenska 
(SMS)
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Por.
číslo Meno a priezvisko, titul Vek Zamestnanie Obec trvalého pobytu

Politická strana, koalícia 
alebo nezávislý kandidát

12 Boris Kábele 52 živnostník Bratislava - Staré Mesto
Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko

13 Gabriel Kollár, Ing. 65 ekonóm Bratislava - Staré Mesto
STRANA MODERNÉHO
SLOVENSKA (SMS)

14 Miroslav Kollár, Ing., MHA 68
vysokoškolský učiteľ, občiansky ak-
tivista Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

15 Ján Kopas 55 výtvarník Bratislava - Staré Mesto
Komunistická strana Sloven-
ska

16 Martin Kormúth, Mgr 24 právnik, ochranár Bratislava - Staré Mesto Strana zelených Slovenska

17 Milan Lopašovský, PharmDr. 54 farmaceut Bratislava - Staré Mesto
STRANA MODERNÉHO SLO-
VENSKA (SMS

18
Barbora Oráčová, Mgr. PaedDr., 
PhD. 45 poslankyňa Starého Mesta Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

19 Jozef Sivák, Mgr., CSc 72 vedecký pracovník Bratislava - Staré Mesto NOVÝ PARLAMENT

20 Jana Španková, Ing 53 vicestarostka Bratislava - Staré Mesto

MOST - HÍD, SMER - sociálna de-
mokracia, SKOK - Európski libe-
rálni demokrati, Strana zelených, 
SDKÚ - DS - Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia - Demo-
kratická strana, STAROSTOVIA A 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

21 Radoslav Števčík, Mgr. 47 starosta Starého Mesta Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

22 Miroslav Šuňal, Mgr. 45 politológ Bratislava - Staré Mesto
Kotleba - Ľudová strana Naše 
Slovensko

23 Peter Tatár, MUDr., CSc. 64 lekár Bratislava - Staré Mesto

MOST - HÍD, SMER - sociálna 
demokracia, SKOK - Európski 
liberálni demokrati, Strana ze-
lených, SDKÚ - DS - Slovenská 
demokratická a kresťanská 
únia - Demokratická strana, 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI

24 Marián Tkáč, Ing. 38 podnikateľ, ekonóm Bratislava - Staré Mesto Slovenská národná strana

25 Matej Vagač, Ing. 49
občiansky aktivista Bratislava otvo-
rene Bratislava - Staré Mesto nezávislý kandidát

26 Martin Valent, Mgr. 59 režisér Bratislava - Staré Mesto
Strana zelených
Slovenska

27 Peter Velčický, Ing. 46 technický manažér Bratislava - Staré Mesto Slovenská národná strana
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Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

OZNÁMENIE
o utvorených volebných okrskoch, o volebných miestnostiach a o čase 

voľby do orgánov samosprávnych krajov
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 v znení neskorších predpisov oznamuje:

1. Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnia

v sobotu 4. novembra 2017 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 :

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 1 je:
Základná škola, Škarniclova ul. 
č.1
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Beblavého  celá
Kozia   23, 25, 
27, 29
Mikulášska  celá
Palisády   2, 2A, 4, 
6, 8, 10, 12, 14
Pilárikova  celá
Podjavorinskej  celá
Skalná   celá
Soférove schody  celá
Svoradova  celá
Škarniclova  celá
Vodný vrch  celá
Zámocká  celá
Zámocké schody  celá
Zochova   celá
Židovská  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 2 je:
Základná škola, Škarniclova ul. 
č.1
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bartoňova  celá
Bradlianska  celá
Čelakovského  celá
Dankovského  celá
Hlavatého  celá
Koreničova  celá
Krakovská  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
Tvarožkova  celá
Vansovej  celá
Zrínskeho  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 3 je:
Základná škola, Podjavorinskej 
č.1
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Donovalova  celá
Galandova  celá
Godrova   celá
Gunduličova  celá
Kuzmányho  celá
Maróthyho  celá
Mateja 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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 4 je:
Základná škola, Podjavorinskej 
č.1
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Hodžovo nám.  celé
Kapucínska  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
Staromestská  celá
Suché mýto  celá
Štetinova  celá
Veterná   celá
Župné námestie  celé

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 5 je:
Gymnázium, Grösslingová ul. 
č.18
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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
Obchodná  celá
Poštová   celá
Vysoká   celá
Živnostenská  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 6 je:
Gymnázium, Grösslingová ul. 
č.18
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Dobrovského  celá
Dunajská  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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 7 je:
Gymnázium Sv. Uršule, Nedba-
lova ul. č.6
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Baštová   celá
Biela   celá
Farská   celá
Františkánska  celá
Františkánske nám. celé
Hlavné nám.  celé
Hviezdoslavovo nám. celé
Kapitulská  celá
Klariská   celá
Klobučnícka  celá
Kostolná  celá
Laurinská  celá
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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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 8 je:
Základná škola Matky Alexie, 
Palackého ul. č.1
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Gorkého   celá
Jesenského  celá
Komenského nám. celé
Kúpeľná   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
Palackého  celá
Paulínyho  celá
Rázusovo nábr.  celé
Riečna   celá
Rigeleho  celá
Rybné nám.  celé

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 9 je:
Gymnázium, Grösslingová ul. 
č.18
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Dobrovičova  1, 2, 3, 4, 5, 
7, 9
Fajnorovo nábr.  celé
Gondova  celá
Medená   10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 35, 37
Múzejná   celá
Prešernova  celá
Tallerova  celá
Tobrucká  celá
Vajanského nábr.  celé

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 10 je:

Fakulta telesnej výchovy a športu 
UK v Bratislave, Nábrežie armád-
neho generála L. Svobodu č. 9
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Buková   celá
Dvořákovo nábr.  celé
Kráľovské údolie  celá
Lipová   celá
Malá   celá
Mlynská 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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 11 je:
Základná škola, Mudroňova ul. 
č.83
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bôrik   celá
Čmelovec  celá
Fialkové údolie  celá
Hradné údolie  celá
Hrebendova  celá
Inovecká  celá
Jančova   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, , 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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 12 je:
Základná škola, Mudroňova ul. 
č.83
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Broskyňová  celá
Červeňova  celá
Fándlyho  celá

Francúzskych
partizánov  celá
Holubyho  celá
Hummelova  celá
Javorinská  celá
Krmanova  celá
Lichardova  celá
Mošovského  celá
Mudroňova   82, 84, 
86, 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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 13 je:
Základná škola, Mudroňova ul. 
č.83
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Jurovského  celá
Mlynská dolina  35, 37, 39
Mudroňova  77, 77A, 
79, 81
Slávičie údolie  celá
Svetlá   celá
Tichá   celá
Vetvová   celá
Vrchná   celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 14 je:
Základná škola, Mudroňova ul. 
č.83
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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
Mudroňova  83, 85, 
85A, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101
Na Hrebienku  celá
Rubinsteinova  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 15 je:
Základná škola, Mudroňova ul. 
č.83
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 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
Sklenárska  celá
Srnčia   celá
Súbežná   celá
Šafránová  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 16 je:
Staromestské centrum kultúry 
a vzdelávania, Gaštanová 19
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Brnianska   
celá
Cesta na Červený most 4, 6, 8, 
10, 16
Čerešňová  celá
Dubová   celá
Gaštanová  celá
Hýrošova  celá
Jaseňová  celá
Javorová  celá
K lomu   celá
K železnej studienke 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

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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 18 je:
Základná škola, Hlboká cesta 
č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Andreja Plávku  celá
Boženy Němcovej celá
Břeclavská  celá
Dohnalova  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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 19 je:
Základná škola, Hlboká cesta 
č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 20 je:
Základná škola, Hlboká cesta 
č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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, 24, 24A, 24B,  25, 
26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49
Vratňanská  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 21 je:
Základná škola, Jelenia ul. č.16
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 22 je:
Základná škola, Jelenia ul. č.16
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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
Palárikova  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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 23 je:

Základná škola, Vazovova ul. č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Americké nám.  celé
Banskobystrická  celá
Belopotockého  celá
Benediktiho  celá
Fazuľová  celá
Floriánske nám.  celé
Imrich Karvaša  celá
Jozefská   celá
Májkova   celá
Mickiewiczova  celá
Námestie 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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 24 je:
Základná škola, Vazovova ul. č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Anenská  celá
Björnsonova  celá
Lehockého  celá
Povraznícka  5, 7, 9, 
11, 13, 15
Záhrebská  celá
Žilinská   2, 4, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 25 je:
Základná škola, Vazovova ul. č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 26 je:
Základná škola, Vazovova ul. č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bernolákova  celá
Blumentálska  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
Wilsonova  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 27 je:
Základná škola, Vazovova ul. č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 28 je:
Základná škola, Vazovova ul. č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Justičná   celá
Karadžičova  35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Nám. Martina Benku celé
Poľská   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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 29 je:
Základná škola, Vazovova ul. č.4
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Chorvátska  celá
Lužická   celá
Moskovská  celá
Odborárske nám. celé
Sasinkova  celá
Strážnická  celá
Šoltésovej  celá

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 30 je:
Základná škola, Grösslingová 
ul. č.48
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Cintorínska  celá
Cukrová   celá
Dunajská  13, 15, 21, 
23, 25
Ferienčíkova  celá
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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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 31 je:
Základná škola, Grösslingová 
ul. č.48
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Dunajská 27,29,31,33,35,3
6,37,38,39,40,42,44,46,48,50,52,5
4,56,58,60,60A, 62,64,66,68,72
Grösslingová  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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 32 je:
Základná škola, Grösslingová 
ul. č.48
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bottova   celá
Čulenova  celá
Dostojevského rad 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 28
Chalupkova  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
Továrenská  celá
Ul. 29. augusta  9, 11, 13, 
15, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 36, 36C, 
38

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 33 je:
Základná škola, Grösslingová 
ul. č.48
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
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

Miestom konania volieb v okrsku 
č. 34 je:
Gymnázium, Grösslingová ul. 
č.18
pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Alžbetínska  celá
Bezručova  celá
Dobrovičova  6, 8, 10, 
11, 13
Dunajská  2, 4, 8, 10, 
12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32
Gajova   1, 2, 3, 5, 7
Grösslingová  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

3. Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého poby tu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením ob-
čianskeho preukazu alebo dokladu o poby te pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo vo-
liča v zozname voličov a v ydá voličovi dva hlasovacie lístk y - 
hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľst va a hlasovací lístok 
pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatk y obce (mesta alebo mest-
skej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, kto-
rý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže vo-
lič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidá-
tov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode 
zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode 
je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič za-
krúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov 
vloží volič do obálk y jeden hlasovací lístok pre voľby do zastu-
piteľst va a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samo-
správneho kraja.
Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schrán-
k y.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia v ydá za ne-
správne upravené hlasovacie lístk y iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístk y vloží volič do schránk y 

na odloženie nepoužit ých alebo nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi 
pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, 
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pok ynov 
a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálk y. Obidve 
osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlaso-
vacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe 
hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prí-
prav y a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie 
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístk y.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obál-
ku do volebnej schránk y, môže požiadať, aby obálku do voleb-
nej schránk y v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen 
okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo zá-
važných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec 
a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o v ykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránk y, a to len v územnom 
obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná ko-
misia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne uprave-
né hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích líst-
kov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur.

Mgr. Radoslav Števčík
starosta mestskej časti

Bratislava – Staré Mesto
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JOHANN ANDREAS BÄUMLER
(1847-1926)

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.

Keď som minulý mesiac písal o 
storočnici Jána Nepomuka Bat-
ku, spomenul som si, že tento 
rok mala okrúhle výročie aj 
ďalšia z galérie zabudnutých 
osobností nášho mesta. Je to 
Johann Andres Bäumler, vo 
svojej dobe uznávaný (a to nie-
len v Uhorsku!) botanik, kto-
rého 170. výročie narodenia 
prebehlo už akosi tradične bez 
výraznejšieho povšimnutia.
Narodil sa 23. februára 1847 

do rodiny známeho prešpor-
ského mäsiara s predajňou na 
Suchom mýte 26 (dom zbúrali 
v 70. rokoch). Napriek tomu, že 
už v ranom veku preukázal mi-
moriadne duševné schopnosti, 
stretol ho rovnaký osud ako J. 
N. Batku a P. Lenarda (o kto-
rých sme informovali v predo-
šlých číslach): otec si postavil 
hlavu, odmietol ho dať vedec-
ky vzdelať, preto musel Johann 
opustiť gymnázium a kráčať 

v jeho šľapajach. Vyučil sa za 
mäsiara a od roku 1872 viedol 
takmer 30 rokov rodinný pod-
nik na Suchom mýte. Podobne 
ako J. N. Batka sa svojho sna 
nikdy nevzdal a vedeckej prá-
ci sa venoval vo voľnom čase. 
Veď aj lekári mu kvôli zdraviu 
odporučili častý pobyt v prí-
rode, a tak spojil príjemné s 
užitočným. Počas svojich výle-
tov do okolia Prešporka (napr. 
Malé Karpaty, obľuboval aj 

Horský park) mohol dosýta po-
zorovať miestnu f lóru. Nada-
ného mladíka si čoskoro všimli 
v Prešporskom lekársko-prí-
rodovednom spolku a rozhodli 
sa ho podchytiť. Podporoval ho 
napr. jeho zakladateľ Andreas 
Georg Kornhuber či známy slo-
venský botanik Jozef Ľudovít 
Holuby. Najväčší pokrok urobil 
pod vedením profesora preš-
porskej reálnej školy Johanna 
Bogscha, na popud ktorého 

Križovatka Hodžovho námestia a Suchého mýta začiatkom 20. storočia. Druhý sprava je dom s č. 28, ktorý vlastnili Bäumlerovci. Zdroj: Archív Júliusa Cmoreja.
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súkromne študoval botaniku, 
špecializujúc sa na machorasty 
a huby. Jeho úsilie nevyšlo na-
zmar. V roku 1884 uverejnil 
v rešpektovanom rakúskom 
časopise Oesterreichische bo-
tanische Zeitschrift štúdiu, v 
ktorej s vedeckou presnosťou 
popísal všetky machy a peče-
ňovky okolia Prešporka. Vzbu-
dil ňou pozornosť, no prelom 
zaznamenal o tri roky neskôr 
dielom Príspevky k f lóre vý-
trusných rastlín Prešporskej 
župy, v ktorom o. i. popísal 
niekoľko nových druhov, kto-
ré neskôr pomenovali práve 
po ňom (napr. Septoria allicola 
Bäumler, za celý život 11 húb). 
Vedecký svet sa odvtedy začal 
zaujímať o nášho amatérskeho 
mykológa. Ten nadviazal kon-
takt s viacerými velikánmi, 
medzi nimi aj s Ernstom Haec-
kelom, Heinrichom Rehmom, 
Pierom Andreom Saccardom či 
Alexandrom Zahlbrucknerom. 
Okrem toho zostavil vzácny 
herbár s takmer 10 000 polož-
kami; jeho väčšiu časť daroval 
po odchode do dôchodku Ma-
ďarskému národnému múzeu 
v Budapešti. Je prekvapujúce, 
že popri tom všetkom si na-
šiel čas na rodinu. Takisto ako 
Batka mal šťastie na partner-
ku – v Elisabeth Dürr našiel 
pevnú oporu a uzavrel s ňou 
šťastné a harmonické manžel-
stvo. Z neho pochádzali dvaja 
synovia, Gustav a Karl, ktorým 
bol Bäumler podľa pamätníkov 
tým najlepším vychovávate-
ľom. Zdá sa, že bol aj šikovný 
obchodník, pretože začiatkom 
20. storočia si mohol dovoliť 
kúpiť susedný dom na Suchom 
mýte 28 a v roku 1914 si dať 
postaviť výstavnú vilu na rohu 
Šulekovej a Zrínskeho ulice 
(dnešná Šulekova 5, architekt 
Jozef Erdély). Až do vysokého 
veku bol známy svojou čino-
rodosťou, aktívny bol v evan-
jelickej komunite, kde sa za-
slúžil o postavenie novej ne-
mocnice na rohu Partizánskej 
ulice a Palisád. Živý záujem 
tiež preukazoval o najnovšie 
vedecké objavy a diskutoval o 
nich s priateľmi. Preto keď 4. 
februára 1926 zomrel, mohli 

o ňom súčasníci vyriecť: „Keď 
Bäumler včera ráno navždy 
zavrel oči, uzatvorila sa jedna 
kapitola kultúrnych dejín náš-
ho mesta. Kiež by jeho príklad 
nadchol bratislavskú mládež 
pre všetko krásne a pravdivé, 
predovšetkým však pre blaho 
nášho rodného mesta!“ Pocho-
vali ho na Cintoríne pri Kozej 
bráne. Už o rok, 10. júla 1927, 
mu dal Bratislavský lekár-
sko-prírodovedný spolok od-
haliť pomník. Mramorová bus-
ta z dielne Alojza Rigeleho na-
šla miesto v malej botanickej 
záhrade pri horárni na Šínwe-
gu (Peknej ceste), ktorú v roku 

1922 zriadil na vlastné nákla-
dy f lorista Karl Laubner: „An-
dreas Bäumler bol viac, ako čo 
znamená slovo “učenec“. Patril 
do tej spoločnosti, ktorá s Go-
ethem a mnohými lampášmi 
ľudstva zočila v prírode bož-
ský symbol. O tom svedčia jeho 
diskusie, jeho korešpondencia 
so slávnymi prírodovedcami, 
jeho práca o Ernstovi Haecke-
lovi, jeho knižnica, ale úplne 
najviac celková životná akti-
vita, jeho zvyklosti a vedecké 
práce. A preto radostne vítame 
iniciatívu dr. Dohta zriadiť pa-
mätník jemu, ctiteľovi zázrač-
nej Matky Prírody, tam, kde 

čerpal pre svoju výskumnícku 
prácu najcennejšie podnety, t . 
j. v lese samotnom.“ A napokon 
jeden rébus: na Peknej ceste 
dnes po Bäumlerovom pomní-
ku niet ani stopy, zato jeden 
stojí v parčíku pri horárni v 
Horskom parku a tiež sa pripi-
suje Alojzovi Rigelemu. Zatiaľ 
sa mi ani po vynaložení všet-
kého úsilia nepodarilo zistiť, či 
ho sem preniesli z Peknej cesty 
alebo ide o iný, úplne svojbyt-
ný pomník. Nájde sa niekto, 
kto túto hádanku vyrieši?

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

Bäumlerov pomník pri horárni v Horskom parku.
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Knižnica priateľská k seniorom
Október je mesiacom, ktorý v roku 
1990 vyhlásilo Valné zhromaždenie 
Organizácie spojených národov za 
Mesiac úcty k starším. Počas neho 
zvykneme venovať viac pozornosti 
starším ľuďom. Pozornosť a úcta 
k starším by však mala byť priro-
dzenou súčasťou nášho správania 
sa každý mesiac, každý deň v roku. 
Mala by byť hlavne spontánna, ne-
násilná a sústavná, nielen v tomto 
mesiaci, pretože starší ľudia si ju 
zaslúžia.
Poskytovanie služieb pre seniorov 
a organizovanie vzdelávacích a 
kultúrnych aktivít pre nich je trva-
lou súčasťou aktivít Staromestskej 
knižnice počas celého roka. O tom, 
že to robíme naozaj dobre, svedčí 
nielen ocenenie Senior Friendly, ale i 
obľúbenosť knižnice u seniorov. Se-
niori tvoria 22 % z celkového počtu 
registrovaných čitateľov. Knižnica 
aktívne spolupracuje s domovmi a 
klubmi dôchodcov v bratislavskom 
Starom Meste. Ocenenie Senior 
Friendly knižnica získala v roku 
2016 v celoslovenskej súťaži, ktorú 
organizovali občianske združenia 
Klub Luna Senior Friendly a Bagar 
v kategórii kultúrne a vzdelávacie 
inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, 
médiá, za dlhodobú aktívnu pod-
poru permanentného vzdelávania 
seniorov vrátane zvyšovania ich 
počítačovej gramotnosti, realizáciu 
tréningov pamäti, poskytovanie 
služieb, ktorých cieľom je zmierniť 
sociálne, ekonomické a zdravotné 
znevýhodnenie.
Veľmi populárny medzi senior-
mi je projekt Zelená pre seniorov, 
ktorý zahŕňa kurzy počítačovej 
gramotnosti Internet a e-mail pre 
seniorov a tiež tréningy pamäti. 
Kurzy počítačovej gramotnosti or-
ganizujeme od roku 2004. V roku 
2010 sme v pobočke na Panenskej 
1 s finančnou podporou Minister-
stva kultúry SR a Bratislavského 
samosprávneho kraja vybudovali 
modernú počítačovú učebňu s de-
siatimi pracovnými stanicami. Roč-
ne organizujeme v priemere štyri 
kurzy zväčša pre začiatočníkov, v 
tomto roku 2017 dva kurzy špeciál-
ne pre seniorov - Staromešťanov v 
spolupráci so sociálnym oddelením 
miestneho úradu Bratislava-Staré 

Mesto a občianskym združením 
Milujem knihy/Amo libris, ďalšie 
dva kurzy finančne podporil Bra-
tislavský samosprávny kraj. Kurzy 
sú týždňové, prebiehajú denne od 
9.00 do 13.00 hod. Vedie ich skúse-
ný prednášateľ, seniorom pomáha 
asistentka. Doteraz ich absolvova-
lo 496 seniorov (122 mužov a 374 
žien), 90 absolventov vo veku nad 
75 rokov, ale boli medzi nimi aj viac 
ako 90-roční. Cieľom získať naučiť 
seniorov pracovať s počítačom, vy-
užívať ho na komunikáciu a vyhľa-
dávanie informácií a hlavne nebáť 
sa nových technológií. 
Veľmi populárne medzi seniormi 
sú i tréningy pamäti, ktoré organi-

zujeme od roku 2013. Vedie ich skú-
sená trénerka pamäti, psychologička, 
vyškolená v Centre Memory v  rámci 
projektu Slovenskej asociácie knižníc 
Vzdelaní knihovníci = spokojní náv-
števníci, ktorý finančne podporilo 
Ministertsvo kultúry SR. Doteraz 
sme zorganizovali 4 tréningy, ktoré 
absolvovalo 50 seniorov, priemerný 
vek absolventov je 72,5 roka. Tohto-
ročný jesenný tréning finančne pod-
poril Bratislavský samosprávny kraj. 
Jeden tréning zahrňa 10 stretnutí 
(jedno stretnutie za týždeň v trvaní 
1,5 hodiny) s cieľom obohatiť senio-
rov o teoretické vedomosti z  oblasti 

pamäti a iných kognitívnych funkcií, 
prakticky precvičiť všetky zložky 
pamäti, naučiť ich ako môžu trénovať 
svoju pamäť v domácich podmien-
kach, zapamätať si bežné veci ako 
telefónne číslo, nákupný zoznam,.... 
zlepšiť pozornosť a reakčný čas, akti-
vovať obe mozgové hemisféry a nau-
čiť sa ich prepájať, rozvíjať fantáziu a 
tvorivosť, vytvoriť príjemnú pracov-
nú atmosféru, naučiť sa relaxovať, 
umožniť sociálny kontakt.
Koncom roka 2016 knižnica v spo-
lupráci s občianskym združením 
Milujem knihy/Amo libris s finanč-
nou podporou mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto uviedla do života 
novú službu pre staromestských 

seniorov - Donášku kníh seniorom. 
Služba je určená výlučne pre senio-
rov nad 60 rokov s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, imobilným, menej pohybli-
vým a dlhodobo chorým, ktorí majú 
záujem čítať a využívať služby kniž-
nice, ale zdravotný stav im neumož-
ňuje knižnicu osobne navštíviť a ne-
majú nikoho, kto by túto službu pre 
nich zabezpečil. 
Čo sme pre seniorov pripravili v ok-
tóbri tohto roka?
Ponúkame bezplatnú registrácia pre 
seniorov (nad 60 rokov) – nových 
čitateľov, v pobočke na Panenskej 1 

bude počas októbra verejnosti prí-
stupná v čase výpožičných hodín vý-
stava ručných prác klientov Senior-
centra na  Podjavorinskej ul. 6 a za-
riadenia pre seniorov Ohel David na 
Svoradovej ul. 11 Krása staroby, sta-
roba v kráse, 3. októbra o 16.00 hod. 
sa v centrálnej knižnici na Blumen-
tálskej 10/a začína ďalší cyklus Tré-
ningov pamäti pre seniorov, v týždni 
od 16. do 20. októbra sa v pobočke na 
Panenskej 1 bude konať počítačový 
kurz pre staromestských seniorov 
Internet a e-mail pre seniorov. 
Staroba je prirodzenou  súčasťou 
nášho života.  Nie je choroba, ale je 
výzva a neznamená koniec životnej 
aktivity. Svetová zdravotnícka or-

ganizácia definuje zdravé starnutie 
ako proces chopenia sa optimalizácie 
príležitostí pre fyzickú, sociálnu a 
duševnú pohodu počas celého živo-
ta tak, aby sa predlžovala očakáva-
ná dĺžka života prežitého v zdraví. 
Dôležitá je kvalita života, sociálne 
prostredie i samotný postoj seniora. 
Príďte preto medzi nás, určite si z na-
šej ponuky vyberiete!

Judita Kopáčiková
riaditeľka Staromestskej knižnice

Foto – archív knižnice
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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 nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia sta-
romestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho 
programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový dar-
ček. Pripájame fotografiu z minulomesačného stretnutia v Zichyho 
paláci. 
Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na web 
stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)
Foto – Marek Velček

Grantový program pre rok 2017
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní 
dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti  (ďalej „VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 schválenou zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
uznesením č. 92/2016 zo dňa  28.06.2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  pre rok 2017 je reagovať   
na potreby mestskej časti a pod-
porovať aktivity jej občanov, za-
merať sa na zvyšovanie kvality 
života obyvateľov mestskej časti 
– skultúrnenie životného pros-
tredia v mestskej časti; oživenie 
verejného priestoru mestskej 
časti; vytváranie pozitívneho 
vzťahu k mestskej časti.
Oblasti v ktorých je možné po-
žiadať o pridelenie grantu:
skultúrnenie verejného priesto-
ru, ochrana a tvorba životného 
prostredia, kultúrno-spoločen-
ské aktivity, rozvoj komunitné-
ho života.
Návrh priorít v oblastiach pre rok 
2017:
Skultúrnenie verejného 
priestoru

Typy projektov:
Revitalizácia a obnova verejného 
priestoru, zelene, nevyužitých 
priestorov, športovísk, komunit-
né/mobilné záhrady, zveľadenie 
vnútroblokov, predzáhradky, 
kontajnerové stojiská, atd.

Lehota na predloženie žiados-
tí o pridelenie grantu:
do 15.10.2017

Minimálna výška grantu:
minimálna výška grantu 500 EUR

Poskytovanie grantu sa riadi 
platným VZN 12/2017.
 
Kritéria výberu úspešných 
žiadateľov o grant:
podľa § 7 platného VZN
 
Formálne kritériá:
• kompletné vypísanie tlačiva 

„Žiadosť o grant” vrátane roz-
počtu rozčleneného na polož-
ky

• splnenie ďalších podmienok v 
zmysle § 6 platného VZN

• doručenie podpísanej žiadosti 
v požadovanom termíne

 Obsahové kritériá:
• zrozumiteľnosť
• konkrétnosť podporenej akti-

vity
• jasná formulácia kvantitatív-

nych a kvalitatívnych cieľov a 
výsledkov projektu (počty za-
pojených, počty aktivít)

• časový harmonogram reali-
začných fáz a aktivít

• spôsob hodnotenia
• efektivita vynaložených pro-

striedkov, primeranosť k na-
vrhovaným aktivitám a vý-
sledkom

Oprávnenými žiadateľmi v 
zmysle VZN sú:
 a) právnické osoby,  ktorých  za-
kladateľom  nie  je  mestská  časť
b) fyzické  osoby,  podnikatelia, 
ktoré majú  sídlo  alebo trvalý po-
byt  na území mestskej časti alebo  
ktoré pôsobia, vykonávajú čin-
nosť  na území  mestskej časti ale-
bo poskytujú služby  v prospech  
obyvateľov  mestskej časti  (ďalej 
len „žiadateľ“).

Všeobecné podmienky posky-
tovania grantov v zmysle VZN:
(1) Grant môže mestská časť po-
skytnúť len na základe písomnej 
žiadosti žiadateľa.
(2) Na poskytnutie grantu nemá 
žiadateľ právny nárok.
(3) Žiadateľ môže podať na kon-
krétnu činnosť alebo oblasť len 
jednu žiadosť o dotáciu alebo 

grant na jeden kalendárny rok.
(4) Dotácia alebo grant sa nepo-
skytuje na už zrealizované pro-
jekty.
(5) Dotácie alebo granty sa ne-
poskytujú politickým stranám, 
politickým hnutiam a ich koalí-
ciám.
(6) Poskytovanie dotácií a gran-
tov nesmie vytvárať, resp. zvy-
šovať celkový dlh mestskej časti.
(7) Dotácia alebo grant sú po-
skytované na základe písomnej 
zmluvy o poskytnutí dotácie ale-
bo grantu.
(8) Finančné prostriedky z dotá-
cie alebo grantu musia byť pou-
žité v tom kalendárnom roku,
v ktorom boli poskytnuté a len 
na ten účel, na ktorý boli poskyt-
nuté.
(9) Použitie finančných pro-
striedkov z dotácie alebo grantu 
podlieha zúčtovaniu s rozpoč-
tom mestskej časti.
(10) Nepoužité finančné pro-
striedky z dotácie alebo grantu 
je prijímateľ povinný bezod-
kladne vrátiť na účet mestskej 
časti.

(nr)
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