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Poslanci Miestneho za-
stupiteľstva Bratislava 
– Staré Mesto schválili 

návrh starostu Radoslava Štev-
číka, ktorým sa „zmäkčujú pod-
mienky“ pre sociálne slabších 
Staromešťanov. Od 1. októbra 
to bude v praxi znamenať, že sa 
zväčší okruh ľudí, ktorí budú 
mať nárok na tovar zo staro-
mestskej sociálnej výdajne, kde 
sú k dispozícii najmä potravino-
vé výrobky.

„Solidarita so sociálne slab-
šími Staromešťanmi musí byť 
prirodzená vec. Je povinnosťou 
nás, ktorí môžeme pomôcť, aby 
sme tak aj robili. Preto som rád, 
že poslanci okrem iného prijali 
môj návrh, aby výška registrač-
ného poplatku klesla z 5-ich na 
jedno symbolické euro,“ povedal 
po hlasovaní starosta Števčík.

Zvyšuje sa aj hranica príjmu 
pre žiadateľov, a to na dvojnáso-
bok životného minima jednot-
livca, čo aktuálne predstavuje 
410,17 eur. Mestská časť odha-
duje, že touto zmenou narastie 
okruh poberateľov sociálnej po-
moci vo forme tovaru zo staro-
mestskej sociálnej výdajne.

Zmenili sa aj podmienky pre 
pomoc nezaopatreným deťom. 
Po novom budú mať nárok na 
pomoc nielen deti do 15 rokov, 
ale všetci študujúci do 26 rokov.

Vedeniu samosprávy sa po-
darilo obnoviť prevádzku soci-
álnej výdajne v júni tohto roku, 
v priestoroch na Špitálskej ulici 
a v pracovných dňoch okrem 
stredy.

Viac o podmienkach pride-
ľovania pomoci cez sociálnu 
výdajňu sa dočítate na: www.
staremesto.sk

ROZHOVOR
Sme partia ľudí, 
ktorí sú ochotní 
pomáhať druhým
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Zástupcovia zhotoviteľa 
OTYK INVEST a starosta 
Starého Mesta Radoslav 

Števčík podpísali dohodu o dielo 
na výstavbu zariadenia opatrova-
teľskej služby na Palárikovej/Dob-
šinského ulici. 

Zhotoviteľ bol vybraný vo ve-
rejnom obstarávaní. Bratislavská 
firma OTYK INVEST sa zaviazala, 
že zariadenie postaví do 24 me-
siacov za 2 241 700 € bez DPH. 
,,O potrebe výstavby ZOS sa v Sta-
rom Meste hovorilo skoro 16 rokov. 
Som veľmi rád, že sa mi podarilo spl-
niť sľub predchádzajúcich starostov. 
Začiatok výstavby tohto zariadenia 
pre staromestských seniorov je plá-
novaný na október,“ povedal  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Príbeh výstavby ZOS sa podarilo 

uzatvoriť po troch volebných ob-
dobiach. Výstavba novej budov ZOS 
umožní presunúť všetkých klien-

tov z doterajších zariadení, ktoré 
sú v bytových domoch a nespĺňajú 
podmienku bezbariérovosti.

Mesiac úcty
k starším

Október býva v kalendári vy-
hradený ako mesiac úcty  k star-
ším. Priznám sa, nemám rád 
takto definované dni, týždne či 
mesiace v roku. Tak ako nemá-
me byť milí k ženám iba 8. mar-
ca, tak si zasluhujú seniori našu 
úctu po celý rok.

V našej mestskej časti sa pod-
ľa toho aj riadime. Programy, 
výlety a iné podujatie pre senio-
rov organizujeme každý mesiac. 
Rovnako na každodenné sprí-
jemnenie chvíľ im slúžia naše 
denné centrá. V júni sme otvo-
rili sociálnu výdajňu, v ktorej si 
môžu nielen seniori, ale každý 
kto splní podmienky, vybrať po-
traviny, ovocie, zeleninu či iný 
tovar, za ktoré zaplatí bodmi.

Predsa len je však ten toh-
toročný október v niečom iný. 
Symbolicky, práve v októbri, 
začíname budovať pre seniorov 
nové zariadenie opatrovateľ-
skej služby, o ktorom sa roz-
právalo skoro šesťnásť rokov. 
Som nesmierne rád, že od rečí 
prechádzame k činom.  Od ok-
tóbra sme zmenili aj podmienky 
pre sociálne slabších v sociálnej 
výdajni. Rozšírili sme tak okruh 
ľudí, ktorí majú nárok na tovar 
z tejto našej výdajne. 

Tie dni, či mesiace v kalendári 
však nie sú len tak. Majú pripo-
menúť tým zaneprázdnenejším, 
že tu je niekto, kto od nich po-
trebuje pohladenie, dobré slovo, 
malú úlohu, aby videl, že je ešte 
potrebný. Prosím vás, spomeňte 
si na svojich blízkych. 
� Rado�Števčík
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Podpísali zmluvu  
na výstavbu ZOS

Zodpovedné hospodárenie mestskej časti

Fasáda�hotela�Danube�sa�bude�meniť

Mestská časť Staré Mesto hos-
podárila uplynulé tri roky 

mimoriadne zodpovedne, čoho vý-
sledkom bol každoročný prebytok 
bežného účtu. Za vlaňajší rok pred-
stavoval 832 661 eur.

Pozitívne hospodárenie potvr-
dzujú aj nezávislí experti z Inštitútu 
pre ekonomické a sociálne reformy 
(INEKO) pri hodnotení hospodáre-
nia samospráv. Od roku 2015 INEKO 

hodnotí finančné zdravie Starého 
Mesta ako výborné. V predchádza-
júcom volebnom období bolo hod-
notené len ako dobré, v roku 2011 
dokonca len ako dostatočné.

Vlaňajšie príjmy bežného účtu 
dosiahli  22,044 milióna eur a vý-
davky 21,378 milióna eur. Najväč-
šie výdavky, tak ako každý rok, 
smerovali do oblasti školstva, v 
rámci investícií to bolo na opravy 

komunikácií a rekonštrukcie škôl. 
Prebytok bežného účtu mestskej 
časti Staré Mesto za vlaňajší rok 
tak bol prerozdelený do rezervné-
ho fondu a fondu rozvoja bývania, 
ktoré môže už tento rok použiť na 
investície. 

Tou  najväčšou bude výstavba Za-
riadenia opatrovateľskej služby na 
Palárikovej ulici, ktorá by sa mala 
začať už v priebehu tohto mesiaca.

Pri bývalom ho-
teli Danube, dnes 
Park inn, sa na 
konci septembra 
objavilo lešenie. Je 
to neklamný znak, 
že investor ide 
naplniť podmien-
ku Krajského pa-
miatkového úradu 
a zmeniť fasádu, 
podľa projektu, 
ktorý mu úrad 
schválil.
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RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto

 pozýva obyvateľov Starého Mesta   

9. 10., 17.00 STAROMESTSKÝ 
SALÓN s Magdou Vášáryovou, pri 
príležitosti životného  jubilea 70 

rokov, Pistoriho palác, Štefániko-
va 25, vstup voľný        

20. 10., 19.00 VOJNA A MIER, či-
nohra SND, réžia: Marián Amsler, 
vstupenky v hodnote 1 € sa budú 
predávať na oddelení kultúry u 
pani Janegovej od 9. 10., utorok 
a štvrtok 10.00 - 12.00, Zichyho 

palác, Ventúrska 9. 

24. 10., 18.00 STAROMESTSKÝ 
KONCERT, Hilaris chamber or-

chestra,
Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca, vstup pre Staromešťanov 
na voľnú vstupenku vydávanú na 
oddelení kultúry u pani Janegovej 
od 9. 10., utorok a štvrtok 10.00 - 

12.00 v Zichyho paláci,  
Ventúrska 9.

30. 10., 15.00 3 DNI V QUIBERO-
NE, Kino Film Europe, Štefánikova 

25, vstup pre Staromešťanov na 
voľnú vstupenku vydávanú na 

oddelení kultúry u pani Janegovej 
od 9. 10., utorok a štvrtok 10.00 - 

12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.

3. 11., 19.00 PREDANÁ NEVES-
TA, opera SND, komická opera 

v troch dejstvách v českom jazyku, 
vstupenky v hodnote 1 € sa budú 
predávať na oddelení kultúry u 
pani Janegovej od 9. 10., utorok 
a štvrtok 10.00 - 12.00, Zichyho 

palác, Ventúrska 9. 

Rodičov s deťmi do Pistoriho 
paláca

7. 10., 11.00 NEUVERITEĽNÝ 
PRÍBEH HRUŠKY OBROVSKEJ, 

Kino Film Europe, Štefánikova 25, 
vstupné 1 €.

14. 10., 10.00 PRINCEZNÁ FRM-
FULÍNA, Divadlo JAJA, vstupné 

nad 10 rokov veku 1 €.

WE SERVE - my pomáhame
September býva bilančným 

mesiacom dámskeho dobro-
voľníckeho združenia, ktoré 

nesie hrdé meno Lion´s. Na Sloven-
sku i v Čechách sa dobrovoľníckej 
činnosti Lion ´s venuje 900 ľudí. 
Rodina Lionistov na celom svete 
má 1 500 000 členov. Hlavným cie-
ľom  činnosti  tejto už 100 ročnej 
organizácie je poskytovať pomoc 
ľuďom trpiacim poruchami zraku, 
diabetikom, seniorom a ľuďom tr-
piacich sociálnou núdzou. 

Dobrovoľníčky  dámskeho 
Lion´s Clubu DOVINA v charakte-
ristických modrých zásterách s le-
vom na prsiach môžete stretnúť 
v uliciach Starého Mesta Brati-
slavy. Zúčastňujú sa na verejných 
akciách usporiadaných či už sa-
mosprávou, alebo súkromnými 
osobami. Všetky produkty majú 
symbolickú cenu okolo  jedného 
eura. 

Už 15 rokov  LC DOVINA venu-
je finančné prostriedky aj Staro-

mestskému Seniorcentru. Členky 
sú hrdé na to, že pomohli za ten 
dlhý čas kúpe stoličiek do jedálne, 
kúpe špecifických mobilných vozí-
kov na prevoz stravy, prispeli na 
vybudovaniu knižnice, prispeli na 
kúpu diek, kompenzačných pomô-
cok rôzneho druhu. 

Tento rok sa podarilo zakúpiť 
už druhú lampu BIOPTRON, ktorú 

slávnostne odovzdali 24. septem-
bra do rúk riaditeľa Seniorcentra  
PhDr. Mateja Alexa za prítomnosti 
starostu Starého Mesta Mgr. Rado-
slava Števčíka. Členky Lion´s Clubu 
DOVINA to robia rady a už sa tešia 
na ďalší pracovný rok, riadiac sa 
heslom svetového Lionizmu- WE 
SERVE- my pomáhame.

MGR. BOHDANA MACHAJOVÁ 

Starosta Radoslav Števčík,  riaditeľ Seniorcentra Matej Alex, prezidentka LC 
DOVINA  Bohdana Machajová a členky klubu 

Oprava�chodníkov�a�ciest�pokračuje
Opravy chodníkov a ciest v Starom Meste pokra-

čujú. V tomto mesiaci sa môžete tešiť na opravené 
ulice – Na Kalvárii – Gorazdová, Senická – Západný 
rad a Hlboká cesta. 

Okrem nového povrchu vozovky a opravených 
chodníkov na Gorazdovej a Západnom rade prebieha 
zásadnejšia oprava Hlbokej cesty, v časti pri minis-
terstve zahraničných vecí. Chodník popri oplotení, 
na ktorom doteraz parkovali autá bol stavebne odde-
lený obrubníkom. Chodci tým dostali väčší pocit is-
toty a zároveň je tak garantované dodržanie 150 cm 
šírky od parkujúcich aut. Stromy medzi parkovacími 
miestami dostanú väčší priestor a vzniknú pri nich 
aj nové kvetinové záhony. Všetky tieto parkovacie 
miesta budú vyhradené pre držiteľov karty reziden-
ta. Rekonštrukčné práce začali aj na Svoradovej ulici 
od schodov z Podjavorinskej po Pilárikovú. Vybuduje-
me nový vyvýšený priechod pre chodcov a opravíme 
cestu a chodník. Ľavostranný chodník však dostane 
iba asfaltový povrch. Chodník na tejto strane ulice 
leží na opornom múre a živicový povrch ho chráni 
pred zatekaním vody. Okrem toho sme lokálne opra-
vili Holubyho, Novosvetskú, Šulekovu a Drevenú. 

Najstaršia�jubilantka�–�104�rokov
Oslava augustových jubilantov bola netradičná – 

dvoj etapová. 31. augusta sa dožila nádherných 104 
rokov pani Mária Štefíková, ktorá celý svoj život praco-
vala v materskej škôlke a posledných dvadsaťdva rokov 
je obyvateľkou Seniorcentra na Podjavorinskej ulici. Aj 
dnes ju vie roztancovať živá hudba, ktorá nechýbala 
na tradičnom stretnutí jubilantov v Zichyho paláci. Pri 
veselých pesničkách Kuštárovcov sa stretli augustoví 
oslávenci a bolo na čo v družnej debate spomínať. Ani 
tu nechýbali Staromešťania v úctyhodnom veku. Ani 
tento rok medzi nimi nechýbala pani Marta Conzarová, 
ktorá oslávila 98 rokov.
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  V mesiacoch september až no-
vember 2018 bude mestská časť bez-
platne pristavovať veľkokapacitné 
kontajnery na veľkorozmerný do-
mový odpad (starý, najlepšie rozo-
bratý drevený a čalúnený nábytok, 
koberce, matrace a pod.). Kontajnery 
sú určené pre obyvateľov - fyzické 
osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a 
podnikatelia majú záujem o veľkoka-
pacitný kontajner, ten si musia objed-
nať osobitne.

Kontajnery neslúžia na zber sta-
rých pneumatík, elektroodpadu 
(napr. chladničky, televízory, počítače, 
monitory a pod.) ani na zber biolo-
gického odpadu (tráva, konáre), ani 
na odpad s výskytom nebezpeč-
ných látok (batérie, žiarivky)! Zber 
týchto druhov odpadov zabezpečuje-
me prostredníctvom iných, mobilných 
zberov (viac informácií na tel. č. 02/59 

246 333, Ing. Martin Čillik).   Pristave-
nie kontajnerov zabezpečí spoločnosť 
OLO, a.s. na jednotlivých stanovištiach 
v ranných hodinách (približne do 9.00 
hod.) podľa nižšie uvedeného harmo-
nogramu. Budú označené logom spo-
ločnosti OLO, a.s. a logom Mestskej 
časti Staré Mesto. 

Kontajnery budú k dispozícii na sta-
novišti 24 hodín od pristavenia, po-
tom budú odvezené. Odporúčame pre-
to aby obyvatelia napĺňali kontajnery 
v deň pristavenia, nakoľko na druhý 
deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež 
upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných 
prípadoch nedovolí aktuálna situácia 
zloženie kontajnera na vopred vybra-
né miesto, je zložený na iné vhodné 
najbližšie miesto. Ak v daný deň oby-
vatelia nenájdu kontajner na plánova-
nom mieste, bude to pravdepodobne 
z tohto dôvodu. 

Pristavenie veľkokapacitných 
kontajnerov v MČ Bratislava 

-Staré Mesto - jeseň 2018

 Dátum Miesto pristavenia
1   Radvanská-Medzierka
2 24. 9 - 25. 9 Povraznícka-Anenská
3    Železničiarska-Žabotova
4 1 Godrova 1-3
5   Gajova 15-17
6  26. 9. - 27. 9.  Javorinská-Hummelova
7   Nad lomom- Buková
8  2  ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Grosslingova 48
9   Poľská 2
10  1. 10. - 2. 10.  Podtatranského
11   Partizánska -Lichardova
12 3 Čajkovského-Leškova
13   Fraňa Kráľa 1-Lermontovova
14  3. 10. - 4. 10.  Tvaroškova- Smetanova
15   Krížna- Záhradnícka
16  4  Laurinská-Nedbalova
17    Škarniclova 1-park.miesto ZŠ
18  8. 10. - 9. 10.  Vetvová
19   Múzejná-  Dobrovičova
20  5  Vlčkova-Dohnalova
21   Súbežná-Matúšova
22  10. 10. - 11.10.  Bohúňova- Gaštanová
23   Vajanského 11
24  6  Rubinsteinova- Haydnova
25   Záhorácka
26  15. 10. - 16. 10.  Mudroňova-Broskyňová
27   Lazaretská-Cintorínska
28  7  Havlíčkova-Prokopa Veľkého
29   Martinengova 1- Drotárska cesta 
30  17. 10 .- 18. 10.  Západný rad - Gaštanová
31   Jakubovo námestie
32 8 Šulekova 19
33   Bartókova 4-6
34  22. 10. - 23. 10.  Kuzmányho-Vlčkova
35   Belopotockého - Bjornsonova
36  9  Gorazdova- Langsfeldova
37   Révová - Na kopci
38  24. 10. - 25. 10.  Svetlá - Tichá
39   Beskydská 2
40  10  Blumentálska- Wilsonova
41   Krížna - Záhradnícka
42  29. 10 - 30. 10.  Záhrebská  - Tabakova
43   Palárikova 4 - 6
44  11  Poľná - Sasinková
45   Vysoká - Obchodná
46  31. 10. - 1. 11.  Grosslingova - Karadžičova
47   Poštová
48  12  Sokolská 3
49   Kysucká - K železnej studienke
50  5. 11. - 6. 11.  Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 18
51   Pražská 3
52 13 Dunajská 62
53   Urbánkova 5
54  7. 11 - 8. 11.  Chorvátska 12
55   Blumentálska 3
56  14  Grosslingova 21 -23
57   Moskovská 18
58 12. 11. - 13. 11. Továrenská 8
59   Kubániho-Čerešňová
60  15  Strakova

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:

Zber škodlivého odpadu
13. 10. 2018 10.30 – 12.30 Roh ulíc Kýčerského a Jozefa Krónera

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti 
ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tie-
to komunálne odpady: Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticí-
dy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, 
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, 
mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektro-
spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., 
tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. 
ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v prinesených  uzavretých obaloch  
max. do 5 kg od 1 osoby.
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Opravili sme detské ihriská v správe Starého Mesta
Po minuloročnom posúdení stavu detských 

ihrísk v správe mestskej časti Staré Mesto 
sme sa v roku 2018 pustili do opráv. Vďaka 
dobrému hospodáreniu mestskej časti sme 
mohli v tomto roku investovať do verejných 
detských ihrísk 56 721 eur.

Detské ihrisko Slubekova záhrada
n	kompletná výmena drevených častí veľkej hra-

cej zostavy
n		výmena  a oprava hojdačiek vrátane konštruk-

cie, výmena sedení na betónových múrikoch, 
oprava lavičiek, oprava kolotoča, 

n		Inštalovaná dopadová plocha z gumenej štiepky 
v rozlohe 112 m2

n		Celková cena: 20 545  eur s DPH

Detské ihrisko na Jakubovom námestí:
n	Vymenená väčšina drevených častí hracej zosta-

vy ihriska (cca 330 m latiek) ,
n	Výmena hojdačiek, oprava lavičiek, nový náter 

na drevených a kovových častiach ihriska.
n	Výmena 2 ks starých nevyhovujúcich železných 

sietí za nové povrazové
n	Inštalovaná dopadová plocha z gumených dlaž-

díc v celkovej výmere 305 m2 

n	Umelecké grafity na múre pred ihriskom 
a domčeku údržby

n	Celková cena: 30 452  eur s DPH

Grassalkovichova záhrada
n	Oprava, vybrúsenie starého náteru a nový náter 

na drevených herných prvkoch,
n	Inštalácia nových dopadových plôch z drevnej 

štiepky
n	Celková cena: 836  eur s DPH

Detské ihrisko na Jedlíkovej ulici
n	Inštalovaná dopadová plocha z gumenej štiepky 

v rozlohe 112 m2

n	oprava hracích prvkov, nový náter
n	oprava pieskoviska,  výmena nevyhovujúcich 

častí hracích prvkov, doplnenie drevnej štiepky 
ako dopadovej plochy

n	Celková cena: 4398 eur s DPH (dopadová plocha) 
+ dotácia BSSK 4696 eur s DPH (obnova)

 
Detské ihrisko na Martinengovej ulici
n	Oprava herných prvkov,
n	Obrúsenie a nový náter na herných prvkoch 

a lavičiek,
n	Doplnenie reťazových hojdačiek,

n	Doplnenie dopadovej plochy (štrk)
n	Celková cena: 3285 eur s DPH

Detské ihrisko na Belopotockého ulici
n	Obrúsenie a nový náter na herných prvkoch,
n	Nový náter lavičiek,
n		Celková cena: 1129 eur s DPH

Detské ihrisko na Sokolskej ulici
n		Obrúsenie a nový náter na herných prvkoch,
n		Nový tlmič k vahadlovým hojdačkám,
n		Doplnenie dopadovej plochy (štrk).
n		Celková cena: 870 eur s DPH

Detské ihrisko na Záhrebskej ulici
n		Obrúsenie a nový náter na herných prvkoch,
n		Celková cena: 560 eur s DPH

Detské ihrisko v Landererovom parku
n		V rámci realizácie nového  

Landererovho parku bolo vybudované nové 
detské ihrisko

Detské ihrisko na Kmeťovom námestí
n		V rámci revitalizácie parku bolo vybudované aj 

nové detské ihrisko

Jakubovo námestie

Landererov park Martinengova ulica

Slubekova záhrada

Belopotockého ulica

Grassalkovichova záhrada
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Pistoriho�palác�bude�patriť�aj� 
historickým prednáškam

	 11. októbra o 17.00 na tému Slovenské hrady ako ich ešte 
nepoznáte.

	23. októbra pripravila Tatiana  Mažárová z OZ Hrad Slavín 
prednášku spojenú s prezentáciou 

Mária Uhorská a jej doba 
Kto bola Mária Uhorská, čím vynikala, ako ju formovala doba 

v ktorej žila a čo znamenala jej 
prítomnosť v Uhorsku pre naše 
dejiny?  

Začiatok novoveku v Európe 
- 16. storočie – bol plný myšlie-
nok, reforiem a diel, ktoré ob-
divujeme dodnes a sú zdrojom 
inšpirácie pre mnohých súčas-
níkov. Myšlienky humanizmu 
stelesnené v osobe Erasma 
Rotterdamského, reformácia 
cirkvi, ktorú podnietili tézy 
Martina Luthera, umelecké 
diela vrcholnej renesancie maj-
strov Michelangela, Tiziana či 
majstra Pavla z Levoče tvoria 
rámec tohto obdobia. Zámorské objavy prinášajú do Európy nes-
mierne bohatstvo. Zároveň však prebiehajú v Európe aj vnútorné 
mocenské boje medzi jednotlivými štátmi, ku ktorým sa v pravi-
delných intervaloch pridáva nepriateľ vonkajší – Osmanská ríša. 
Bitka s jej vojskom pri Moháči v roku 1526 nadlho poznamenala 
vývoj v Uhorsku.

 Dynastia Habsburgovcov zažíva v Európe svoj najväčší mocen-
ský rozmach. Jej vládu v našom regióne pomohla upevniť  u nás 
málo známa Mária Uhorská.  

História v Pistoriho paláci
Pistoriho palác je jedným zo 60 palácov v Starom Meste.

Palác dal v 90. rokoch 19. storočia  postaviť lekárnik židovské-
ho pôvodu Felix Pisztory ako vlastný dom a lekáreň. V tom čase 
bola ulica ešte len vznikajúca mestská trieda smerom k Uhorskej 
kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu sku-
povali bohatí obyvatelia Prešporku. Pistoriho palác mal záhradu, 
siahajúcu až k dnešnému Slavínu a v nej si pestoval svoje liečivé 
byliny. 

Podľa knihy historika Tivadara Ortvaya palác vynikal vkusom 
a luxusom. Väčšina pôvodného vybavenia sa zachovala a možno 
ju tu vidieť dodnes - kovaná brána, umelecké zábradlie, balustrá-
da, krištáľové lustre, mozaiková podlaha v schodiskovej hale a 
bohatá štuková výzdoba či dokonca pozlátené fresky na strope. 
Alegorickú maľbu, ktorá je apoteózou hudby, vytvoril Gastach 
v roku 1895.

Históriu paláca vám komentovanou prehliadkou predstaví his-
torik Štefan Holčík pod taktovkou OZ Bratislavské rožky. Komen-
tovaná prehliadka sa uskutoční 6. októbra o 14.00hod. Prehliad-
ku ukončí koncert Duo Alve.

| KULTÚRA |

Staromestské Martinské dni
Staré Mesto pripravuje v poradí už tretí ročník Staromestských Martinských 

dní, cieľom ktorých je pripomenúť si sviatok svätého Martina, ktorému je zasvä-
tený aj katedrálny chrám.

Súčasťou trojdňového podujatia, ktoré sa uskutoční na Rudnayovom námestí 
bude bohatý kultúrny program. Divadielka pre deti v neďalekom Gašparkove, 
tvorivé dielne v Bibiane,  obľúbený lampiónový sprievod, ľudová hudba, gospel  
a samozrejme historický výjav príchodu svätého Martina na bielom koni. Neod-
mysliteľnou súčasťou budú slávnostné sväté omše.

Staromestské Martinské dni pripravujeme v spolupráci Bratislavskou arcidie-
cézou, Hnutím kresťanskej mládeže a Bibianou.    

To, že je India plná farieb a vôní, sme mali možnosť zažiť v sobotu 23. septembra na 
Hviezdoslavovom námestí. Bollywodské tance a piesne, jógové cvičenia s Jaiwanti 
Singh , indický folklór, tanec, hudba a indické tradície. Súčasťou boli tanečné wor-
kshopy, maľovanie rúk henou, vytvorenie nadrozmernej mandaly zo živých kvetov. 
Nechýbali ani tradičné indické jedlá a nápoje. Záver festivalu patril sáry show. Pre-
hliadky tradičného indického oblečenia sa mohol zúčastniť každý, kto mal doma 
sárí alebo peknú indickú tuniku. Festival organizovalo Staré Mesto v spolupráci s 
India klubom v Bratislave a podporou indického veľvyslanectva. 

  Pripravujeme
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Výstava výtvarných diel Miesto, 
kde sa stretávame – Výber 
z tvorby staromestských 
výtvarníkov v Bratislave, 
nainštalovaná v priestoroch 
Pistoriho paláca na Štefánikovej 
ul. 25 v Bratislave.

Predtým sa uskutočnilo nie-
koľko výstav venovaných brati-
slavským výtvarníkom, na kto-
rých sa zúčastnili aj staromestskí 
výtvarníci, no v samostatnej kolek-
cii sa ich diela prezentujú až teraz. 
To znamená, že takáto výstava sa 
u nás realizuje po prvý raz vôbec. 
Spracovanie problematiky tvorby 
staromestských výtvarníkov na 
báze odborného výskumu prináša 
prienik do hĺbok  inšpirácie, fan-
tázie a predstavivosti výtvarných 
umelcov pôsobiacich v minulosti, 
alebo súčasnosti na území mestst-
kej časti Staré Mesto. Na výstave sa 
prezentujú umelci, ktorých účasť je 
motivovaná dobrovoľnosťou a sna-
hou predstaviť svoju tvorbu, resp. 
jej podôb prameniacich z ich tvori-
vých profilov.

Vystavených je viac než 160 vý-
tvarných diel od 70 žijúcich umel-
cov viacerých názorových prúdov, 
prejavov, tendencií a štýlov. Povr-
dzujú, že tradícia a novátorstvo pat-
ria k základným medzníkom cesty, 
po ktorej kráčalo a kráča slovenské 
umenie za potvrdením vlastnej 
identity. Vystavujúci  umelci akoby 
si v tomto zmysle uvedomovali, že 
pokračovať bez obnovovania zna-
mená len kopírovať a opakovať, a 
obnovovať bez pokračovania zna-
mená často stavať iba na piesku.  

Výstava zároveň prináša pohľad 
na tvorbu staromestských umel-
cov, na vlastné kultúrne zázemie a 
prezentáciu prostredia v ktorom 
vznikla. Prostredia, ktoré – ako 
všetko dnes - sa  rýchlo mení. Je 
ním mestská časť Bratislavy Sta-
ré Mesto, chápaná ako genius loci. 
Povedané slovami klasika – miesto, 
kde sa stretávame, kde žijeme, a  
ktorého kultúrny kolorit spoluut-
várame. Svojou tvorbou  naznaču-
jú, že svet jestvuje v premenách: 
rodí sa v konfrontácii ideí, riešení 
sporov medzi hmotu a priestorom, 
tradíciou a súčasnosťou, jedincom 
a spoločnosťou. Disponujú  pred-
pokladmi na plnoprávny vstup na 
domácu aj medzinárodnú výtvar-

nú scénu. Napríklad, v skutočnej či 
pomyseľnej konfrontácii s ďaľšími 
účastníkmi súčasného umelecké-
ho pohybu na Slovensku, pochá-
dzajúcimi z iných mestských častí 
Bratislavy a lokalít Slovenska, ale 
aj iných krajín a kultúr. Poukazujú 
na problémy, ktoré nás stretávajú, 
a zároveň prekonávanie skepsy, 
pesimizmu a odcudzenia v živote 
ľudí. Možno súhlasiť s názorom, že 
ich diela sú realistické, fantazijné, 
abstraktné, symbolické, dekora-
tívne.... Využívajú vlastné zdroje 
inšpirácie s úsilím vyvolať pocity, 
vnemy, zážitky, blízke atmosfére 
dnešného života a odkazom na mi-
nulosť. A čo je dôležité,  evokujú 
vonkajšie a vnútorné podoby spo-
mínanej mestskej časti, opierajúc 
sa o fantáziu (fantastiku), poéziu 
(poetiku všedného dňa), či medita-

tívnu (magickú) autoreflexiu sku-
točnosti. Tým sa nemyslí iba reč ab-
straktných  foriem, ale aj figuratív-
nych podôb a motívov i ďaľších ten-
dencií  v tvorbe autorov širokého 
generačného zoskupenia. Na výsta-
ve sa tak predstavia umelci niekoľ-
kých generačných vrstiev sloven-
ského výtvarného umenia, širokej 
výtvarno – názorovej, programo-
vej, autorskej a i. štruktúry, ako aj 
disciplín výtvarného vizuálneho 
umenia na Slovensku. Zo starších 
stačí spomenúť Juraja Hovorku, Ru-
dolfa Krivoša, Tibora Kaveckého, 
Kláru Pataki, Alexandra Viku, On-
dreja Zimku, Petra Romaňáka (jed-
ného z iniciátorov tejto výstavy, 
ktorý počas jej prípravy v lete t.r. 
náhle zomrel), Ladislava Čisárika, 
Dušana Králika, Bělu Kolčákovú, 
Evera A. Púčeka, Máriu Rudavskú, 

Ivana Popoviča, strednú generáciu 
reprezentujú umelci Ivica Krošlá-
ková, Slavomír Brezina, Stanislav 
Harangozó, Zuzana Hložníková, 
František Lipták, Milan Lukáč, Ma-
rián Polonský, Juraj Čutek, Peter 
Pollág, Jozef Porubčin, Peter Kľúčik, 
Alexej Vojtášek, Marta Chabadová, 
Rastislav Trizma, Marek Ormandík, 
Laco Teren, Jarmila Veľká, Andrej 
Augustín, z mladších zasa treba 
spomenúť Katarínu Slaninkovú, 
Miloša Koptáka, Jána Sipocza, Da-
nielu Krajčovú, Norberta Kellec-
sényiho, Milinu Zimkovú, Michala 
Huštatyho, Roberta Szittaya, Ivana 
Herényiho, Ninu Šoškovú – Au-
gustínovú a i.  

 Okrem toho výstava prináša am-
bíciu osvetliť výpoveď umeleckého 
diela, „jazyk umenia“, jeho zložitosť 
a autentickú reflexiu vnútorného a 
vonkajšieho sveta umelca. Objas-
ňuje východiská a princípy tvorby 
významných slovenských umelcov, 
studnicu jej výrazových, tematic-
kých zdrojov a východísk. To je tiež 
dôvod, prečo sa v ich prípade stre-
távame s aplikáciou luminizmu, im-
presionizmu, postimpresionizmu, 
výdobytkov moderny - kubizmu, 
expresionizmu, fauvizmu, ale aj vý-
razovej reči orfizmu a nefiguratív-
neho prejavu, objektu, fotografie a 
pod. 

 V slovenskom výtvarnom ume-
ní boli skoro vždy aktualizované 
otázky univerzality a autenticity, 
uniformity a jedinečnosti, etnickej 
príslušnosti a globality. Slovenskí 
umelci netrpeli „neduhmi“ stagná-
cie, alebo „manierizmu.“ Ich tvorba 
vykazuje analógie s  tendenciami 
moderného umenia vyznačuje sa 
konštruktívne ponímanou stav-
bou obrazovej plochy, spontánnou 
farebnosťou a sugestívnym „prepi-
som“ vnútorných záznamov pri vní-
maní reality. Okrem racionálnych 
stimulov tu nachádzajú uplatnenie 
túžby, sny a schopnosti jedinca 
obohatiť svet predstavami o kráse, 
šťastí a hodnotách života. Rozpína 
sa - vo svojich východiskách a vý-
sledkoch - medzi históriou a súčas-
nosťou ako medzi dvomi koncami 
napnutého luku. Odrážajú sa v nej 
osobné skúsenosti a životné príbe-
hy toho - ktorého umelca, tradície 
prostredia v ktorom žil a vyrastal, 
ako aj zákonitosti vývoja samotné-
ho umenia.     ĽUBOMÍR PODUŠEL

Miesto, kde   
sa stretávame
Z tvorby staromestských výtvarníkov v Bratislave

PRVÁ VÝSTAVA SVOJHO DRUHU
Výstavu pripravila mestská časť Bratislava-Staré Mesto pod kura-

telou slovenského výtvarného kritika a historika Ľubomíra�Podušela.  
Vernisáž�výstavy�sa�uskutoční�4.�októbra�o�17.00.�

Výstava�potrvá�do�5.�novembra�2018.

František  
Lipták 

Pasažier�2016.
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V Starom Meste máme DHZO – 
dobrovoľný hasičský zbor obce 
a  DHZ – dobrovoľný hasičský 
zbor. Aký je medzi nimi rozdiel?

Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ) je občianske združenie. 
Jeho členmi sú všetci, ktorí sa 
chcú podieľať na činnostiach re-
alizovaných v rámci ochrany pred 
požiarmi v Starom Meste.  Člen-
mi DHZO sú však len osoby, ktoré 
majú potrebné odborné a osobné 
predpoklady na výkon zásahovej 
činnosti. Jedna časť sa bez druhej 
nezaobíde. Prácu s deťmi, preven-
ciu, prípravu podujatí a osvetu re-
alizuje združenie ktorého členmi 
môžu byť aj ľudia bez potrebnej 
kvalifikácie, alebo tí, čo sa pripra-
vujú na to, aby sa stali členmi zá-
sahovej hasičskej jednotky DHZO.

Vy ste veliteľka DHZO, ako sa 
mladá žena dostala do takéhoto 
nie celkom tradičného postave-
nia?

V súčasnosti pracujem na KR 
HaZZ v Bratislave, takže činnosť 
hasičov mi je blízka. S ponukou 
na spoluprácu pri znovu uvedení 
hasičskej jednotky DHZO Brati-
slava-Staré Mesto do akcieschop-
ného stavu ma oslovil starosta 
Radoslav Števčík. Po vyjasnení 
si predstáv o tom, kam by sa mal 
DHZO posunúť, som sa rozhodla 
ísť do tejto neľahkej úlohy. 

Rešpektujú vás chlapi?
Áno, rešpektujú. Medzi členmi 

DHZO nevidím problém, nakoľko 
je to naozaj veľmi dobrá partia 
zanietených ľudí a nemyslím si, že 
im robí problém, že je veliteľkou 
žena a nie chlap. Čo sa týka ostat-
ných ľudí, zatiaľ som sa nestretla 
s negatívnymi reakciami. 

Dobrovoľných hasičov si ľu-
dia spájajú skôr s dedinou, má 
táto činnosť svoju tradíciu aj 
v meste?

Určite majú dobrovoľní hasiči 
svoju tradíciu aj v meste, doka-
zuje to aj fakt, že dva zo štyroch 
najstarších zborov vznikli práve 
vo veľkomestách – v Prešove a 

| ROZHOVOR |

Sme partia ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať druhým

História dobrovoľných hasičov v Starom Meste siaha do predminulého storočia. Vlani sme  
si pripomenuli 150. výročie založenia dobrovoľného hasičského spolku, iniciátorom ktorého 
bol Ferdinand Martinengo. Tieto tradície sa dobrovoľní hasiči dnes snažia oživiť 
pod vedením novej veliteľky ING. JANY DOBROVIČOVEJ.
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v Bratislave. V meste však dob-
rovoľní hasiči musia čeliť konku-
rencii väčšieho množstva aktivít, 
ktoré sa ľudom ponúkajú a teda 
je to väčšia výzva ako ich zaujať 
a pritiahnuť k činnosti pre iných. 
Pri zásahoch si občania často ani 
nevšimnú či na zásah prišli pro-
fesionáli, alebo dobrovoľní hasiči 
zriadení mestskou časťou.

V posledných rokoch nebolo 
o hasičoch v Starom Meste veľ-
mi počuť?

To je nanešťastie pravda, ale 
práve tento fakt nás motivuje zno-
vu zbor sfunkčniť a radi by sme 
DHZO Staré Mesto dostali na lep-
šiu úroveň ako doteraz. Chceme 
aby obyvatelia Starého Mesta ve-
deli, že je tu partia hasičov – dob-
rovoľníkov, ktorej na obyvateľoch 
tejto mestskej časti záleží a sú 
ochotní a pripravení pre nich nie-
čo vykonať a pomôcť im.

V Bratislave máme pomerne 
silný profesionálny hasičský 
zbor, kde vidíte priestor pre vás 
– dobrovoľníkov?

Napriek tomu, že v Bratislave 
je silný profesionálny hasičský 
zbor, aj menšie dobrovoľné hasič-
ské jednotky im vedia veľakrát 
pomôcť. Týka sa to hlavne veter-
ných a snehových kalamít, povod-
ní, rôznych technických zásahov, 
požiarov v prírodnom prostredí 
a dopravy vody na požiarovisko. 
V posledných rokoch sa výrazne 
zvýšil počet výjazdov dobrovoľ-
ných hasičov, aj na území mesta 
Bratislavy. 

Aj vplyvom zmeny klímy sa 
zdá, že hasiči už nielen hasia, ale 
najmä pomáhajú pri výčinoch 
počasia. Pripravujete sa aj na 
túto činnosť?

Áno, v poslednej dobe, sa zvýšil 
počet výjazdov k rôznym technic-
kým zásahom spojeným s poča-
sím. Práve na takýto typ technic-
kých zásahov sa chce naše DHZO 
zameriavať, preto tam smerujeme 
aj väčšiu časť našej súčasnej prí-
pravy.

Ako ste technicky a materiál-
ne vybavení?

Žiaľ, výjazdová činnosť sa do-
stala v posledných rokoch do úza-
dia a tým pádom sa neinvestovalo 
do žiadneho vybavenia. Zostala 
nám v zbore len jedna cisternová 
automobilová striekačka Škoda 
706 RTHP – Trambus a protipo-
vodňový vozík. Prostredníctvom 
starostu mestskej časti sme zažia-
dali pani ministerku vnútra a DPO 
o pridelenie hasičského vozidla. 
Dúfam, že nám v dohľadnej dobe 
vyhovejú, nakoľko by nám nové 
vozidlo uľahčilo naše začiatky. Čo 
sa týka vecnej výzbroje a výstroje, 
máme ju dosť zastaranú a nepo-
stačuje nám ani počtom pre všet-
kých členov. Dúfame že sa nám 
čoskoro podarí zaobstarať vecné 
prostriedky, aby sme mohli čím 
skôr vykonávať všetky činnosti, 
ktoré by mal Dobrovoľný hasičský 
zbor obce plniť. Máme pomerne 
vysoké ambície a na to, samozrej-
me potrebujeme primerané ná-
stroje, takže určitou časťou našej 
činnosti bude aj zabezpečenie 
podporovateľov nášho zboru, kto-
rí sa nadchnú pre našu myšlienku 
a podporia nás.

Kto financuje činnosť DHZO?
Zriaďovateľom DHZO je mestská 

časť Staré Mesto, takže je finan-
covaná z rozpočtu mestskej časti. 
Ďalšími možnosťami financovania 
sú dotácie, vecné dary, poprípade 
iné zdroje - napríklad vykonáva-
nie protipožiarnych asistenčných 
hliadok. 

Je dôležitá spolupráca mest-
skej časti s DHZO?

DHZO je súčasťou mestskej čas-
ti, takže tam spolupráca musí byť 
obojstranná.

Kde vás Staromešťania môžu 
nájsť?

Hasičská zbrojnica sa nachádza 
na Žilinskej ulici č. 1, v objekte sme 
spolu s Technickými službami Sta-
rého Mesta.

Ako sa vám darí nachádzať 

nových ľudí, ktorí sú ochotní 
pomáhať?

Nových členov sme oslovili po-
mocou náborových plagátov cez 
rôzne sociálne siete. Som veľmi 
rada, že sa našla takáto partia ľudí, 
ktorí sú ochotní pomáhať druhým 
na úkor svojho voľného času a do-
konca bez nároku na odmenu.  
Celé DHZO sa zakladá v podstate 
nanovo, takže na začiatok sme sa 
nevenovali ani výcvikom, ale sna-
žili sme sa vytvoriť si na zbrojni-
ci zázemie, aby sme sa tam cítili 
dobre. Je tam ešte veľa práce, ale 
verím, že postupne sa všetko urobí 
a budeme si to vážiť viac, ako keby 
sme dostali všetko hneď a nové.  
Dúfam, že ešte oslovíme ďalších 
ľudí a pridajú sa k nám. Snažíme 
sa budovať dobrý kolektív, navzá-
jom  si pomáhame, robíme fyzickú 
prípravu, ktorá sa skladá z trénin-

gov, plávania, behu-všetko samo-
zrejme dobrovoľné. Venujeme sa 
výcvikom, máme školenia, robia 
sa kurzy, takže aj tí, ktorí nemajú 
skúsenosti s hasičinou, sa všetko 
naučia. 

 
Uvažujete aj o výchove svojich 

prípadných nástupcov na ško-
lách?

Výchovu mládeže považujeme 
za kľúčový faktor. Aktuálne sa 
výchove mladých hasičov v Bra-
tislave takmer nikto nevenuje, čo 
je samozrejme veľká škoda. Hasič-
ský šport je krásny a preto chceme 
mladým dievčatám a chlapcom 
ukázať aj túto možnosť športové-
ho vyžitia a samozrejme si takto 
vychovať generáciu našich nasle-
dovníkov v DHZO Staré Mesto.

(ms)
FOTO - ARCHÍV J.D.

| ROZHOVOR |

Sme partia ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať druhým
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V sobotu 10. novembra 2018 sa budú konať 
Voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebné 
miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 
hod. 

Voliť  budeme starostu mestskej časti Sta-
ré Mesto, poslancov Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Staré Mesto,  primátora Brati-
slavy a poslancov mestského zastupiteľstva.

Pre voľby poslancov bude vytvorených osem 
volebných obvodov a otvorených bude 34 
okrskových volebných miestností. 

Informácia pre voliča o spôsobe 
hlasovania

Volič môže voliť len v mestskej 
časti svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zo-
zname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do 
volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju 
totožnosť predložením občian-
skeho preukazu alebo dokladu o 
pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná ko-
misia zakrúžkuje poradové číslo 
voliča v zozname voličov a vydá 
voličovi prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky mest-
skej časti a štyri hlasovacie lístky, 
a to hlasovací lístok pre voľby do 
miestneho zastupiteľstva, hlaso-
vací lístok pre voľby do mestské-
ho zastupiteľstva, hlasovací lístok 
pre voľby starostu mestskej časti 
a hlasovací lístok pre voľby pri-
mátora mesta. Hlasovací lístok 
pre voľby do mestského zastupi-
teľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora 
mesta sú označené na ľavom okraji farebným 
pruhom.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky 
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoruč-
ným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 
do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi 
do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Volič uskutoční svoju voľbu zakrúžkovaním 
poradového čísla, ktoré je uvedené pred me-
nom kandidáta.

Na hlasovacom lístku pre voľby do miest-
neho zastupiteľstva a na hlasovacom líst-
ku pre voľby do mestského zastupiteľstva 
môže volič zakrúžkovať najviac toľko po-
radových čísiel kandidátov, koľko poslan-
cov 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 starostu 
mestskej časti a na hlasovacom lístku pre 
voľby primátora mesta môže volič zakrúž-
kovať poradové číslo len jedného kandidá-
ta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu 
hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden 
hlasovací lístok pre voľby do miestneho za-
stupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľ-
by starostu mestskej časti, jeden hlasovací 
lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva 
a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora 
mesta.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná 
komisia vydá za nesprávne upravené hlasova-
cie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie 
lístky vloží volič do schránky na odloženie ne-
použitých 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 hla-
sovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej 
komisii, má právo vziať so sebou do priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú 

spôsobilú osobu, aby pod-
ľa jeho pokynov a zákona 
upravila hlasovací lístok 
a vložila do obálky. Obidve 
osoby pred vstupom do 
osobitného priestoru na 
úpravu hlasovacích lístkov 
člen okrskovej volebnej 
komisie poučí o spôsobe 
hlasovania a o skutkovej 
podstate trestného činu 
marenia prípravy a prie-
behu volieb a referenda. 
Členovia okrskovej voleb-
nej komisie nesmú voli-
čom upravovať hlasovacie 
lístky.

Volič, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám 
vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže požiadať, 
aby obálku do volebnej 
schránky v jeho prítom-
nosti vložila iná osoba, nie 
však člen okrskovej voleb-
nej komisie.

Volič, ktorý sa nemô-
že dostaviť do volebnej miestnosti zo závaž-
ných, najmä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať mestskú časť a v deň konania volieb 
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej schránky, a to len v 
územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý 
bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo 
nesprávne upravené hlasovacie lístky do 
zapečatenej schránky na odloženie nepou-
žitých alebo nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

V novembri budeme voliť nové 
vedenie našej mestskej časti

Komunálne 
voľby 2018
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	Miestom konania volieb v okrsku č. 1 
je: Základná škola, Škarniclova ul. č. 1
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Beblavého  celá
Kozia  23, 25, 27, 29
Mikulášska  celá
Palisády  2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Pilárikova, Podjavorinskej, Skalná, 
Soférove schody, Svoradova, Škarniclova 
celá, Vodný vrch, Zámocká, Zámocké 
schody, Zochova, Židovská  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 2 
je: Základná škola, Škarniclova ul. č. 1
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bartoňova, Bradlianska, Čelakovského 
celá, Dankovského, Hlavatého, 
Koreničova, Krakovská, 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, Smetanova, Strelecká  celá
Šulekova  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13
Tvarožkova, Vansovej, Zrínskeho  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 3 
je: Základná škola, Podjavorinskej č. 1
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Donovalova, Galandova, Godrova, 
Gunduličova, Kuzmányho, Maróthyho, 
Mateja Bela, Moyzesova, Na brezinách, 
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, Sládkovičova,  
Somolického  celá
Štefánikova    1, 3, 5, 7
Šulekova  2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Timravina, Tolstého  celá
Vlčkova  1, 2, 3, 5, 7

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

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
5 je: Gymnázium, Grösslingová ul. č. 18
pre oprávnených voličov bývajúcich 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, Poštová, Vysoká, 
Živnostenská  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
6 je: Gymnázium, Grösslingová ul. č. 18
pre oprávnených voličov bývajúcich 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, Nedbalova 
ul. č. 6
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Baštová, Biela, Farská,  
Františkánska  celá
Františkánske nám., Hlavné nám, 
Hviezdoslavovo nám.  celé
Kapitulská, Klariská, Klobučnícka, 
Kostolná, Laurinská, Michalská, Na vŕšku, 
Nedbalova, Panská, Podjazd,  
Prepoštská  celá
Primaciálne nám.  celé
Radničná  celá
Rudnayovo nám.  celé
Rybárska brána, Sedlárska, Strakova, 
Uršulínska, Úzka, Ventúrska, Zámočnícka 
celá, Zelená  celá

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

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
9 je: Gymnázium, Grösslingová ul. č. 18
pre oprávnených voličov bývajúcich 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, Prešernova, Tallerova,
Tobrucká  celá
Vajanského nábr.  celé

	Miestom konania volieb v okrsku 
č. 10 je: Fakulta telesnej výchovy 
a športu UK v Bratislave, Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu č. 9
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Buková  celá
Dvořákovo nábr.  celé
Kráľovské údolie, Lipová, Malá  celá
Mlynská dolina      45, 47, 49, 51
Na kopci  celá
Nábr. arm. gen. L. Svobodu  celé
Nad lomom, Pod Bôrikom, Pod vinicami, 
Révová, Žižkova  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
11 je: Základná škola, Mudroňova ul. 
č. 83
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bôrik, Čmelovec, Fialkové údolie, Hradné 
údolie, Hrebendova, Inovecká, Jančova, 
Lubinská, 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, Radvanská, Riznerova, 
Slepá, Staroturský chodník, Strmá cesta, 
Údolná, V záhradách  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
12 je: Základná škola, Mudroňova ul. 
č. 83
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Broskyňová, Červeňova, Fándlyho, 
Francúzskych partizánov, Holubyho, 
Hummelova, Javorinská, Krmanova, 
Lichardova, Mošovského  celá
Mudroňova      82, 84, 86, 88, 90, 92
Myjavská, Na Baránku,  
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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Jurovského  celá
Mlynská dolina  35, 37, 39
Mudroňova  77, 77A, 79, 81
Slávičie údolie, Svetlá, Tichá, Vetvová, 
Vrchná  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
14 je: Základná škola, Mudroňova ul. 
č. 83
pre oprávnených voličov bývajúcich 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, Mozartova  celá
Mudroňova  83, 85, 85A, 87, 89, 93, 95, 
  97, 99, 101
Na Hrebienku, Rubinsteinova  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
15 je: Základná škola, Mudroňova ul. 
č. 83
pre oprávnených voličov bývajúcich 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, 58, 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, Korabinského, Martinengova, 
Matúšova  celá
Mlynská dolina       13, 15, 21, 23
Na stráni, Prvosienková, Sklenárska, 
Srnčia, Súbežná, Šafránová  celá

Volebné obvody vymedzené volebnými okrskami a počty poslancov v nich takto:

  Volebný obvod Volebné okrsky Počet volených poslancov
             1  1, 2, 3, 12  3
             2  4, 5, 6, 30  3
             3  7, 8, 9, 34  3
             4  10, 11, 13, 14  3
             5  15, 16, 17, 18  3
             6  19, 20, 21, 22  3
             7     23, 24, 25, 26, 27, 28  4
             8  29, 31, 32, 33  3 
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	Miestom konania volieb v okrsku č. 
16 je: Staromestské centrum kultúry 
a vzdelávania, Gaštanová 19
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Brnianska  celá
Cesta na Červený most     4, 6, 8, 10, 16
Čerešňová, Dubová, Gaštanová, 
Hýrošova, Jaseňová, Javorová, 
K lomu, K železnej studienke, Kubániho, 
Kysucká  celá
Lamačská cesta  8,8A
Mlynská dolina        1, 9, 11, 33, 41
Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, 
Senická, Šípková, Topoľová, Úprkova, 
Valašská, Záhorácka, Západný rad  celá

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

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
18 je: Základná škola, Hlboká cesta č.4
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Andreja Plávku, Boženy Němcovej, 
Břeclavská, Dohnalova, Flöglova, 
Havlíčkova, Havrania  celá
Hlboká cesta    4, 5, 5A, 6, 8, 9, 12, 
  14, 16, 22
Lermontovova, Mišíkova,  
Na Slavíne  celá
Novosvetská  27, 29, 31, 31A, 32, 
33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 40A, 
41,  41A, 41C, 41D, 42, 43, 43A, 44, 45, 
46, 49, 50, 51, 52, 54A, 56, 58, 60, 62, 64
Pažického, Podtatranského,  
Schillerova, 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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Banícka, Čapkova, Malinová, Na Kalvárii,
Okánikova, Ostravská, Pod Kalváriou, 
Podhorského, Pražská, Sokolská,  
Za sokolovňou  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
20 je: Základná škola, Hlboká cesta č. 4
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Čajkovského, Fraňa Kráľa  celá
Hlboká cesta   1, 2, 3, 7
Križkova, Leškova, Puškinova,  
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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bukureštská, Holekova, Jozefa Kronera, 
Kýčerského, 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 bývajúcich 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, Jelenia, Karpatská,  
Ľadová, 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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Americké nám.  celé
Banskobystrická, Belopotockého, 
Benediktiho, Fazuľová  celá
Floriánske nám.  celé
Imrich Karvaša, Jozefská, Májkova, 
Mickiewiczova  celá
Námestie 1. mája, Námestie slobody celé
Radlinského   1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 27, 29, 31, 33, 35, 37
Slovanská, Školská, 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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Anenská, Björnsonova, 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 bývajúcich 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 bývajúcich 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, 46A, 46B, 46C, 46D
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 bývajúcich 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 bývajúcich 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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Chorvátska, Lužická, Moskovská  celá
Odborárske nám.  celé
Sasinkova, Strážnická, Šoltésovej  celá

	Miestom konania volieb v okrsku č. 
30 je: Základná škola, Grösslingová ul. 
č. 48
pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Cintorínska, Cukrová  celá
Dunajská  13, 15, 21, 23, 25
Ferienčíkova, Francisciho,  
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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
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
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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bottova, 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, Malý trh  celá
Mlynské nivy    1, 2, 3, 4, 6, 8
Olejkárska, 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 bývajúcich 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 bývajúcich 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
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Nahlásiť sa môžu na telefón-
nych číslach u p. Ing. Martina 
Čillika - 02/59 246 333 alebo p. 
Renáte Jančárovej - 02/59 246 
218 počas stránkových dní (pon-
delok a streda od 8.00 do 17.00 
hod.). Nahlásenie je možné aj na 
e-mailovej adrese: martin.cillik@
staremesto.sk, pričom v tomto 
prípade je potrebné na uvedený 
mail zaslať vyplnený a podpísaný 
nasledovný formulár        „Žiadosť 
o zber BRO“. 

Jednotlivé trasy s uvedením 
ulíc a dátumu začiatku zberu na 
tejto trase budú uverejnené aj na 
stránke www.staremesto.sk v čas-
ti občan-životné prostredie-zber 
biologického odpadu, (link: http://
www.staremesto.sk/sk/content/
biologicky-rozlozitelny-odpad/sec-
tion:citizen ), alebo v časti Aktua-
lity. 

Upozorňujeme, že táto služba 
bude poskytovaná len pre vo-
pred nahlásených záujemcov. 
Spätné dohlasovanie zberu od-
padu z lokalít, ktoré už boli zbie-
rané, z logistických a zmluvných 
dôvodov nebude umožnené. Od-
pad v takýchto prípadoch nebude 
predmetom zberu a obyvatelia, 
ktorí ho takto umiestnili, budú 
povinní ho z verejného priestran-
stva odstrániť.  

Konáre je potrebné mať pripra-
vené na prístupnom mieste už 
v pondelok ráno daného týžd-
ňa. Z dôvodu, že službu poskytu-
jeme bezplatne a pre celú mestskú 
časť,  zaviedli sme množstevné 
obmedzenie max. 5m³ konárov na 
dom (RD aj BD), tzn. že si mestská 
časť vyhradzuje právo odmietnuť 
vykonať túto bezplatnú službu, 
ak bude množstvo odpadu väčšie. 
Z tohto dôvodu odporúčame, aby 
obyvatelia susediacich domov ne-
ukladali konáre na jednu kopu.

Aj počas tejto jesene bude prebiehať zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO) – konárov zo stro-
mov a krov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby). Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť 
aspoň 4 dni vopred (do štvrtka) pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. 

 od 1. 10. 2018 od 8. 10. 2018 od 15. 10. 2018 od 22. 10. 2018
  Trasa č.1   Trasa č.2 Trasa č.3 Trasa č.4
 ulica ulica ulica ulica
  Bôrik  Bartoňova  Bartókova  Andreja Plávku
  Buková  Bradlianska  Bohúňova  B. Nemcovej
  Čmeľovec  Broskyňová  Brnianska  Banícka
  Fialkové údolie  Čelakovského  Búdkova  Břeclavská
  Hradné údolie  Červeňova  Čerešňová  Čapkova
  Hrebendova  Dankovského  Dolná  Dohnalova
  Jančova  Fándlyho  Drotárska cesta  Donovalova
  Kráľovské údolie  Franc. partizánov  Dubová  Floglova
  Lipová  Galandova  Gaštanová  Fraňa Kráľa
  Ľubinská  Godrova  Haydnova  Gorazdova
  Malá  Hlavatého  Hroboňova  Havlíčkova
  Medzierka  Holubyho  Hýrošova  Jánošíkova
  Mudroňova  Hummelova  Jaseňová  Krčméryho
  Na kopci  Inovecká  Javorová  Krivá
  Nábr.arm.gen. Svobodu  Javorinská  Korabinského  Kuzmányho
  Nad lomom  Koreničova  Kubániho  Langsfeldova
  Pod vinicami  Krakovská  Lovinského  Laučekova
  Pri hradnej studni  Krátka   Majakovského  Lermontovova
  Radvanská  Krmanová  Martinengova  Lesná
  Révová   Lichardova  Matúšova  Malinová
  Riznerova  Maróthyho  Mozartova  Mišíková
  Slávičie údolie  Mošovského  Na Hrebienku  Moyzesova
  Slepá  Myjavská   Na stráni  Na brezinách 
  Svetlá  Na baránku  Pri Habánskom mlyne  Na Kalvárii
  Tichá   Na štyridsiatku  Pri Suchom mlyne  Na Slavíne
  Údolná  Novosvetská  Prvosienková  Nekrasovova
  V záhradách  Partizánska  Rubinsteinova  Okánikova
  Vetvová  Pažického  Senická  Ostravská
  Žižkova  Porubského  Sklenárska  Podhorského
   Smetanova  Srnčia  Podtatranského
   Stará vinárska   Súbežná  Prokopa Veľkého
   Strelecká  Šafranová  Schillerova
   Svoradova  Šípková Socháňova
     Šulekova  Topoľová  Sokolská
   Timravina Úprková  Somolického
   Tvaroškova  Valašská  Tablicova
   Vansovej  Západný rad  Tajovského
   Zrinského    Urbánkova
     Žiarska     Vlčkova
         Za sokolovňou

Zber a odvoz biologicky rozložiteľného  
odpadu v Starom Meste

Harmonogram zberu BRO



Denné centrum Heydukova 25 
utorok o 14:00
prednášky a aktivity sú bezplatné,  

vstup voľný

Október
2. október - Ako si trénovať pamäť – Ing. 

Silvia Valovičová
9. október - Liečivé bylinky na mesiac ok-

tóber – Mgr. Alica Kytková
16. október - Tvorivé dielne – Ing. Vlasta 

Lazová
23. október - Inštitút svedka pri prevode 

nehnuteľnosti – Krištof Štefan – krajský asis-
tent kancelárie Ministerstva vnútra, odbor pre-
vencie a kriminality

November
13. november - Tvorivé dielne – Ing. Vlasta 

Lazová 
20.  november - Liečivé bylinky na mesiac 

november – Mgr. Alica Kytková
27. november - Význam optim. Výživy 

a životosprávy v prevencii civilizačných 
ochorení – MUDr. Béderová 

Denné centrum  
na�Heydukovej� 

otvorené�celý�deň�
Od septembra je denné centrum na Heydu-

kovej 25 otvorené pre seniorov počas celého 
dňa v pracovné dni v rámci otváracích hodín 
a nielen počas aktivít. Týmto chceme naplniť 
a význam názvu „denné“ centrum. Senior bude 
môcť počas dňa stráviť chvíle na oddych, prečí-
tať si dennú tlač, dať si kávu alebo čaj, prípadne 
využiť počítače, ktoré sú pripojené na internet 
a taktiež je k dispozícii WIFI.  Denné centrum je 
bezplatná sociálna služba mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto pre staromestských seniorov.

Otváracie hodiny:
Pondelok:  8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok:  8:00 - 12:00  13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:00
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Päťdesiatimi eurami pri-
spieva štát na dovolenku ne-
pracujúcim penzistom, ktorí 
majú trvalý pobyt na Sloven-
sku. 

Zúčastniť sa na ňom môže 
poberateľ starobného, pred-
časného alebo výsluhového 
dôchodku, ktorý nepracuje. 
Túto skutočnosť musia po-

tvrdiť podpísaním Čestného 
vyhlásenia, ktoré dostanú pri 
nástupe na pobyt. 

Pobyt si môžu zakúpiť aj 
starobní dôchodcovia, ktorí 
sú zároveň ťažko zdravotne 
postihnutými osobami a sú 
odkázaní na cudziu pomoc. 

Musia však prísť s vlast-
ným sprievodcom a ten, ak 

nespĺňa podmienky a nemá 
dotačný poukaz, si musí za-
kúpiť pobyt v plnej výške bez 
dotácie. 

Plnú výšku pobytu uhradí z 
manželského páru aj ten, kto 
ešte nie je poberateľom pen-
zie. Dôchodcovia zamestnaní 
na dohodu nemajú na dotáciu 
nárok.

	 Merania cholesterolu a tlaku + vý-
živové poradenstvo, ktorý uskutočnia le-
kári z Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Staromestskej sieni  MÚ dňa 
17.10.2018 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Senior friendly Staromestská 
knižnica venuje pozornosť starším 
ľuďom počas celého roka. Ocene-
nie Senior friendly získala v roku 
2016 v celoslovenskej súťaži za 
dlhodobú podporu permanentného 
vzdelávania seniorov, zvyšovania  
ich počítačovej gramotnosti, 
tréningov pamäti a za poskytovanie 
služieb, ktorých cieľom je zmierniť 
sociálne, ekonomické a zdravotné 
znevýhodnenie seniorov. 

Služby a aktivity knižnice pre 
seniorov sa tešia veľkej obľube. Od 
roku 2016 zabezpečuje pre imobil-
ných seniorom nad 60 rokov s trva-
lým bydliskom v bratislavskom Sta-
rom Meste donášku kníh pred prah 
ich obydlia, v rámci projektu Zelená 
pre seniorov pripravuje každoročne 
viacero podujatí, ktorými sa podie-
ľa na rozvíjaní ich finančnej, počí-
tačovej a internetovej gramotnosti, 
pripravuje expozície ich diel. 

Príkladom dlhodobej a pozitívnej 

medzigeneračnej interakcie je dra-
matizácia slovenských rozprávok 
študentmi a pedagógmi Strednej 
priemyselnej školy elektrotechnic-
kej na Zochovej ulici pre domovy 
dôchodcov v okolí pobočky na Pa-
nenskej počas marcového Týždňa 
slovenských knižníc. 

V októbri 2018 – Mesiaci úcty 
k starším – knižnica ponúka se-
niorom (novým čitateľom) ročnú 
čitateľskú registráciu zdarma. Po-
bočka na Panenskej ulici, ktorej 

činnosť je zameraná na dospelých 
a hlavne seniorov, pripravila výsta-
vu ručných prác klientov Senior-
centra na Podjavorinskej ulici a za-
riadenia pre seniorov Ohel David na 
Svoradovej ulici pod názvom Krása 
staroby, staroba v kráse.

2. októbra sa v centrálnej kniž-
nici na Blumentálskej začne už 6. 
ročník cyklu tréningov pamäti pre 
seniorov s psychologičkou, cerfi-
kovanou trénerkou pamäti,  Mgr. 
Lenkou Lesayovou. Tréningy pamä-

ti v tomto roku z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

V druhom októbrovom týždni sa 
v spolupráci so sociálnym oddele-
ním Starého Mesta a občianskym 
združením Milujem knihy/Amo lib-
ris bude konať počítačový kurz In-
ternet a e-mail pre staromestských 
seniorov – pokročilých v pobočke 
na Panenskej. Tieto kurzy sa tešia 
veľkej obľube u seniorov a majú dl-
horočnú tradíciu, prvý sa konal už 
v roku 2004.

8. októbra knižnica v spolupráci 
s Národnou bankou Slovenska pri-
pravila organizované podujatie 
zamerané na rozvoj finančnej gra-
motnosti Od koruny k euru pre čle-
nov Staromestského centra kultúry 
a vzdelávania seniorov na Gaštano-
vej, ulici ktoré sa bude konať v bu-
dove Národnej banky Slovenska.

ANNA ZAJACOVÁ, vedúca oddelenia 
knižnično-informačných služieb 

Staromestskej knižnice

Staromestská knižnica je priateľská k seniorom

Lacnejšia dovolenka  
pre seniorov o päťdesiat eur

Odborné prednášky a aktivity pre seniorov
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SENIOR FRIENDLY  50 +
S  cieľom podporiť myšlienku  aktívneho  starnutia  a medzigeneračnej  

spolupráce, Klub Luna Senior Friendly, o.z. a OZ Bagar pripravili v rám-
ci mesiaca úcty k starším 3. ročník podujatia Senior  Friendly 50 +, ktoré 
sa uskutoční v dňoch 19. 10. - 20. 10. 2018 v Bratislave v Zichyho paláci na 
Ventúrskej č. 9. Piatok  19. 10. 2018

9.00 - 13.00 
Konferencia: Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca
(program a prihlasovanie na www.seniorfriendly.sk)

17.00 -  20.00  
Slávnostné vyhlásenie víťazov 3.ročníka súťaže o ocenenie 
Senior Friendly 2018 a vernisáž 3-generačných fotografií výstavy 
Krásne spolu
(vstup na pozvánky)

Sobota  20.10. 2018
Počas soboty od 10. do   17. hodiny je pre Bratislavčanov aj návštevní-

kov Bratislavy všetkých vekových kategórií pripravený zaujímavý program 
z oblasti komunikačnej a finančnej gramotnosti, zdravia, výživy a životné-
ho štýlu, tréningu pamäti, pohybových aktivít, kozmetického poradenstva, 
ortopedických pomôcok a mnohých ďalších.
Súčasťou podujatia budú aj workshopy, besedy a poradenstvo s odbor-

níkmi, ako aj stretnutia so seniorskými osobnosťami. Predstavia sa aj tvo-
rivé dielne pod názvom Tvorivosť nepozná vek.
Vstup voľný.

Hlavní partneri:

Mediálny partneri:

	Wellness centrum Aquamarin Podhájska, skalné obydlia Brhlovce
	Odchod autobusu o 8.00 od Domu Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1., návrat do 

Bratislavy vo večerných hodinách. Poplatok za výlet 7 €. Mestská časť hradí au-
tobus, vstupenky, obed. Prihlasovanie osobne (v prípade manželského páru stačí 
prítomnosť jedného z manželov) na oddelení kultúry u pani Janegovej. Upozorne-
nie Mestská časť má záujem ponúknuť výlet čo najširšej skupine staromestských 
seniorov.

	Z toho dôvodu je potrebné, aby sa záujemcovia prihlasovali nasledovne:
 9. 10. utorok -  staromestskí seniori, ktorí v roku 2018 
 neabsolvovali s mestskou časťou žiadny výlet
 11. 10. štvrtok - staromestskí seniori, ktorí v roku 2018 absolvovali s mestskou 

časťou iba jeden výlet. Ďalšie dni ostatní staromestskí seniori. 

Radoslav Števčík
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
pozýva seniorov na 

16. 10. RELAXAČNÝ VÝLET 
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