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Technické služby Starého 
Mesta a majiteľ trhoviska 
podpísali novú nájomnú 

zmluvu na desať rokov. Platiť bude 
od 1. januára 2019.

Technické služby prevádzkujú tr-
hovisko, ktoré na Žilinskej ulici fun-
guje približne päťdesiat rokov, ne-
celé dva roky. V tomto roku opravili 
a natreli predajné stánky. Momen-
tálne je však najväčším problémom 
strecha. Tá má najlepšie roky už za 
sebou a keď prší tečie za golier pre-
dajcom aj kupujúcim. Preto tech-
nické služby venovali maximálnu 
pozornosť riešeniu tohto problému 
a prišli s projektom prestrešenia. 

Celkové náklady sú odhadované 
na šesťdesiattisíc eur a práce by sa 
mali začať ešte v novembri. „Máme 
pripravený projekt, ktorý už má 
stavebné povolenie, máme aj dodá-
vateľa. Sme pripravení začať prak-
ticky okamžite, ale vzhľadom na 
to, že sa z pohľadu trhovníkov blíži 

atraktívne obdobie pred Dušička-
mi, s prácami,“ povedal starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík.

Nové prestrešenie priestoru tr-
hoviska bude nezávislá konštruk-
cia s plachtami tak, ako ju môžeme 
vidieť na dočasnej autobusovej 
stanici. Podľa predsedu predsta-

venstva technických služieb Ľubo-
ša Majera sa vďaka tomu vyrieši 
nielen problém s dažďom, ale zru-
šenie pevného prepojenia strechy 
a stánkov umožní flexibilnú mani-
puláciu a prípadné premiestňova-
nie jednotlivých predajných stán-
kov či pultov.
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Poslanci na svojom októbrovom zasadnutí ne-
schválili VZN, ktorým by sa manuál stal zá-
väzným dokumentom. Dôvodom boli právne 

pochybnosti, či vôbec môžu o takomto dokumente 
VZN schvaľovať.

Mestská časť vytvorila  manuál na základe infor-
mácií získaných z participačného projektu o Panen-
skej ulici a jej okolí Manuál verejných priestorov pre 
Panenskú ulicu a okolie. 

Participačný projekt prebiehal 4 mesiace v roku 
2017, počas ktorého sme zbierali informácie od od-
bornej i laickej verejnosti o problémoch, potenciá-
loch a funkčnom využití verejných priestorov v tej-
to časti. Počas participácie prebiehali aj susedské 
stretnutia s občanmi z tejto štvrti. 

Participačný projekt prebiehal v spolupráci s o.z. 
PUNKT a spracovateľom dokumentu bol Ing. arch. 
Ľudovít Urban. Základným cieľom manuálu verej-
ných priestorov je definovanie usporiadania a zjed-
notenia výrazu uličného priestoru ako aj stanovenie 
prostriedkov vedúcich ku kvalitatívnej premene ži-
vota na uliciach. 

Manuál verejných priestorov pre Panenskú uli-

cu a okolie definuje pravidlá pre tvorbu verejných 
priestorov na Panenskej ulici a jej okolí, čo znamená 
územie ohraničené zo severu Palisádami, z juhu Pilá-
rikovou ulicou zo západu severným okrajom Svora-
dovej ulice a z východu okrajom Hodžovho námestia. 
Riešené územie obsahuje nasledovné ulice: Panen-
ská, Štetinova, Kozia, Konventná, Lýcejná, Zochova a 
Podjavorinskej.  

Po rozhodnutí zastupiteľstva ostal manuál len v 
polohe nezáväznej architektonickej štúdie.

Žilinská je  
zachránená

Podarilo sa nám urobiť ďalší 
krok k záchrane obľúbeného tr-
hoviska na Žilinskej ulici, predĺ-
žili sme nájom pozemku do roku 
2029. 

Ruku na srdce, koľkí ste  verili, 
že sa to podarí. Dvadsať rokov 
všetci moji predchodcovia pre-
sviedčali majiteľa trhu, aby ešte 
vydržal a otvoril aj na ďalší rok. 
Opäť sa raz ukázalo, že najlepšie 
riešenia sú tie najjednoduchšie. 
Odbremenili sme majiteľa od 
starostí s prevádzkou trhu a do-
hodli sme prenájom pozemkov aj 
stánkov. Najprv sme v roku 2017 
podpísali zmluvu na štyri roky 
s opciou na ďalšie štyri. Teraz, 
po necelých dvoch rokoch oboj-
stranných skúseností s fungo-
vaním trhu, sme podpísali novú 
zmluvu na desať rokov od 1. ja-
nuára 2019. 

A ideme ešte ďalej, chceme tr-
hovisko dobudovať tak, aby sa 
zvýšil komfort predávajúcich aj 
kupujúcich, ale nevytratila sa 
atmosféra tohto miesta. Tech-
nické služby Starého Mesta idú 
budovať nové prestrešenie trho-
viska. Ešte tento rok sa stánky 
zbavia rozbitých striešok. Nad 
trhom pribudne konštrukcia, 
na ktorej budú napnuté plachty 
rovnako, ako na dočasnej auto-
busovej stanici na Bottovej ulici.

Som hrdý na to, že sa mi poda-
rilo zachrániť trhovisko na Ži-
linskej pre staromešťanov. Toto 
nedokázal žiadny doterajší sta-
rosta Starého Mesta.  

 Rado Števčík
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Stopli manuál pre Panenskú

Vyhlásili stavebnú uzáveru na Patrónke

Rozhodnutie o odstránení čiernej stavby

Starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík podpísal rozhodnutie 

o vyhlásení stavebnej uzávery pre 
oblasť Brnianska – Patrónka. Sta-
vebná uzávera má za cieľ urýchliť 
prípravu územného plánu. ,,Máme 
totiž zlú skúsenosť z Chalupko-
vej, kde sa plán zóny spracovával 
dvanásť rokov, počas ktorých boli 
vydávané nové a nové rozhodnu-
tia. Spracovateľ musel preto doku-
ment neustále meniť a v závere sa 
podarilo zaregulovať iba poslednú 
nedotknutú časť územia. Tohto sa 
chceme vyvarovať,“ povedal sta-
rosta Radoslav Števčík.

Staromestská samospráva v sú-
časnosti eviduje zvýšený záujem 

o prestavby rodinných domov na 
bytové. Stavebná uzávera neumož-
ňuje realizovať akékoľvek zmeny 
nad rámec súčasného stavu, a to 
až do doby, kým nebude schválený 
nový územný plán zóny. 

Časť riešeného územia sa na-
chádza v Pamiatkovej zóne Brati-
slava – centrálna mestská oblasť. 
Územný plán hl. mesta z roku 2007, 
v znení neskorších zmien a dopln-
kov nie je dostatočne podrobný 
a nereguluje územie jednoznačne. 
Podľa štatútu hl. mesta je v prá-
vomoci mestského zastupiteľstva 
schvaľovať územný plán Bratisla-
vy a vybraných zón a celomestské 
koncepcie rozvoja jednotlivých 

oblastí života v Bratislave. Mest-
ským častiam zveruje schvaľovať 
územné plány zón, ktoré obstaráva 
mestská časť. ,,Príprava územného 
plánu zóny a s ňou spojená staveb-
ná uzávera nie je namierená proti 
obyvateľom. Naopak, vedie nás 
k tomu snaha zachovať pre toto 
územie typickú zástavbu rodin-
ných domov a vytvoriť jednoznač-
nú a podrobnú reguláciu pre dané 
územie,“ uzavrel starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík.

V súčasnosti zhotoviteľ pripra-
vuje návrh Územného plánu zóny, 
miestne zastupiteľstvo by ho 
mohlo prerokovať v prvom polro-
ku 2019.

Kontroverzná prestavba bytové-
ho domu na Palisádach číslo 5 by sa 
mala búrať. Vyplýva to z rozhodnu-
tia Stavebného úradu Staré Mesto, 
ktoré vo štvrtok 11. októbra podpí-
sal starosta Radoslav Števčík.

Rozhodnutím sa stavebníkovi 
nariaďuje odstrániť časti stavby 
tak, aby bol objekt bytového domu 
uvedený do pôvodného stavu. 

„V prípade čiernych stavieb pla-
tí nulová tolerancia, „ komentoval 
rozhodnutie starosta Števčík.

Stavebný úrad začal proti sta-
vebníkovi konanie ešte v lete mi-
nulého roka. V auguste 2017 ho 
vyzval na bezodkladné zastavenie 
prác na stavbe. Odvolanie staveb-
níka proti zastaveniu prác Okresný 
úrad zamietol. Keďže stavebník 

ignoroval výzvy, nepreberal poš-
tu respektíve rozhodnutia úradu 
namietal, podal Stavebný úrad aj 
trestné oznámenie na Okresnú 
prokuratúru. 

Prestavba tak, ako ju zrealizoval 
stavebník je v rozpore s územným 
plánom zóny a magistrát opako-
vane odmietol stavebníkovi vydať 
kladné stanovisko.
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RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto

 pozýva obyvateľov Starého 
Mesta   

5. 11., 15.00 KATARÍNSKA 
 ZÁBAVA  

PRE STAROMEŠŤANOV v hoteli 
Carlton, do tanca hrá Memory, 

hosť spevácky zbor Staro-
mešťan, voľnú vstupenku pre 
Staromešťanov vydávajú na 

informáciách Zichyho paláca, 
Ventúrska 9, pondelok - piatok 

10.00 - 12.00.

6. 11., 18.00 HISTORICKÝ  
VEČER V PISTORIHO PALÁCI, 
so spoločnosťou Fringia sa pre-

nesieme do barokového obdobia, 
zažijeme atmosféru tradičnej 
šľachtickej zábavy u grófa Es-
terházyho - dvorné tance, šer-

miarske zručnosti, dobová móda, 
spoločenská etiketa, škandálne 
faux – pas a stolovanie, Pistori-
ho palác, Štefánikova 25, vstup 

voľný.

7. 11., 17.00 STAROMESTSKÝ 
KONCERT, Ovsepjanovci, Zrkad-
lová sieň Primaciálneho paláca, 

vstup pre Staromešťanov na voľ-
nú vstupenku vydávanú na odde-
lení kultúry u pani Janegovej od 
6. 11., utorok 10.00 - 12.00 v Zi-

chyho paláci, Ventúrska 9 a v deň 
koncertu na mieste podujatia.

8. 11., 17.00 STAROMESTSKÝ 
SALÓN s Andym Hricom,  

vstup voľný.

14. 11., 17.00 KUŠTÁROVCI 
HRAJÚ NA ŽELANIE, zábavné 

popoludnie s hudobnou skupinou 
Kuštárovci, vstup voľný.

14. 11., 19.00 CHRÁMOVÝ KON-
CERT, vokálny súbor  

Anima (RU) 
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa 
(jezuiti), Františkánske nám. 4, 

vstup voľný.

Staré Mesto má funkčný hasičský zbor

Ďalší krok v rebríčku transparentnosti

Dobrovoľný hasičský zbor obce začal novú etapu vo svojej existencii. Sta-
rosta Starého Mesta Radoslav Števčík odovzdal hasičom a ich veliteľke 
Jane Dobrovičovej menovacie dekréty. Dobrovoľní hasiči zároveň podpísali 
s mestskou časťou dohody o spolupráci. Odovzdaniu menovacích dekrétov 
predchádzala odborná príprava nových hasičov, počas ktorej absolvovali 
viaceré kurzy a dostali certifikáty o ich absolvovaní. Už v prvom týždni po 
vymenovaní vykonali dobrovoľní hasiči svoj prvý ostrý výjazd, keď zasaho-
vali pri odčerpávaní vody zo zatopeného CO skladu na ZŠ Dubová.

Mestská časť Staré Mesto ob-
sadila 10. miesto v rebríčku 

transparentnosti samospráv kto-
rý vydáva každé dva roky Trans-
parency International Slovensko. 
Staré Mesto zvýšilo ziskom 73 % 
bodov svoje hodnotenie na A- z do-
terajšieho B+. „Ďakujem všetkým 
kolegom, ktorí prispeli k vyššej 
otvorenosti staromestskej samo-

správy, povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav ŠTEVČÍK. 

V roku 2016 obsadila mestská 
časť 10. priečku so ziskom 68% 
percent bodov. Veľkým skokom 
o 34. miest sa vtedy vrátila do 
prvej desiatky transparentných 
samospráv, z ktorej v minulom vo-
lebnom období vypadla. 

Striedanie stráži vo vedení 

mestskej časti na konci roku 2014 
zastihlo Staré Mesto na preňho 
historickom minime, keď skonči-
lo 44. v rebríčku transparentných 
miest, so zahanbujúcim ziskom 
nižším než 50 % získaných bodov. 
Oproti predchádzajúcemu mera-
niu v roku 2012 sa prepadlo o 27 
miest a v porovnaní z rokom 2010 
to bol prepad až o 38 priečok.
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Príďte na Staromestské Martinské hody

Otvorili sme piaty výbeh pre psov

Program

n	9. – 11. novembra 2018
Rudnayovo námestie 
Staré Mesto v spolupráci s Bratislavskou 

arcidiecézou, s Hnutím kresťanských spoločen-
stiev detí eRko a Bibianou pripravilo v poradí 
3. ročník Staromestských Martinských hodov, 
ktorými si pripomenieme sviatok svätého Martina, 
patróna Bratislavskej arcidiecézy. Program 
bude opätovne veľmi bohatý. Už v piatok  pred 
slávnostným  otvorením si môžu návštevníci pri 
dobrej ľudovej hudbe Kuštárovci  pochutiť na 
pečenom býkovi.  Ani tento rok nebude chýbať 

historický výjav, príchod sv. Martina na bielom 
koni v podaní historickej skupiny Tostabur. 
Pre deti budú v sobotu pripravené tvorivé 
dielne v Bibiane a dve divadelné predstavenia 
v Gašparkove. Po príchode Martina na bielom koni 
bude nasledovať lampiónový sprievod. Sprievod 
bude končiť v Zichyho paláci tvorivými dielňami 
pod patronátom eRka. Neodmysliteľnou súčasťou 
budú slávnostné sväté omše. Tak ako to už na 
hodoch býva zvykom, hodovať sa bude nielen 
výborným pečeným býkom, ale aj medovinou, 
mladým vínom a ďalšími dobrotami.

n	9. november 
15.00 Ľudová hudba Kuštárovci
16.00 Slávnostné otvorenie, príhovor 
Radoslava Števčíka - starosta MČ 
Bratislava-Staré Mesto a Stanislava 
Zvolenského - arcibiskup-metropolita 
Bratislavskej arcidiecézy, Zbor Anky 
Repkovej
17.00 - Svätá omša v Dóme sv. 
Martina
od 15.00 - pečený býk

n	10. november
14.00 – 17.00 tvorivé dielne Bibiana 
(14.00 - 17.00 Martinove husi, 16.00 
Záhada hradného pokladu)
11.00, 15.00 Divadelné predstavenia 
Gašparkovo
15.30 Detská svätá omša v Dóme sv. 
Martina 
16.40 Príchod sv. Martina na bielom 
koni - žobrák a sv. Martin, 
17.00 Lampiónový sprievod, 
Rudnayovo námestie, Panská, 
Hviezdoslavovo námestie, Sedlárska, 
Ventúrska Zichyho palác
17.00 Slávnostná svätá omša v Dóme 
sv. Martina
17.45 Tvorivé dielne v Zichyho paláci 

n	11. november
10.30 Slávnostná svätá omša v Dóme 
sv. Martina

V Starom Meste sa podarilo 
rozšíriť počet oplotených 

výbehov pre psov. K výbehu na 
Poľnej ulici pribudli štyri nové. 
Najnovším prírastkom je veľký 
výbeh na Dostojevského rade, pri 
križovatke s Landererovou ulicou. 
,,Podarilo sa nám dohodnúť 
so ZSE Energia na prenájme 
trávnatého pozemku medzi 
komunikáciou a ich parkovisko, 
kde sme zriadili pomerne 
priestranný výbeh,“ hovorí 
starosta Radoslav Števčík. Tento 
výbeh je reakciou na požiadavky 
obyvateľov Jakubovho námestia 
a okolia, ktoré zazneli počas 

participácie o projekte 
revitalizácie námestia. Ako prvý 
sa podarilo sprevádzkovať výbeh 
na Lehockého ulici, vedľa nového 

parku na Belopotockého. Mestská 
časť sa dohodla na prenájme 
nevyužívaného pozemku od 
Slovenského rozhlasu, na ktorom 

vznikol oplotený výbeh. ,,Toto 
bol taký náš pilotný projekt, 
ktorý potvrdil správnosť úvahy, 
že oddelením priestoru pre 
psíčkarov od priestoru parku sa 
zlepšia vzťahy,“ povedal starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík. 
Bezpečnejšie sa cítia nielen 
mamičky s deťmi, ale aj samotní 
psíčkari, ktorí môžu psa pustiť na 
voľno bez rizika, že ho zrazí auto.

Ďalší výbeh vznikol po dohode 
so železnicami na Palárikovej 
ulici. Oplotenie vyčlenilo 
priestor pre voľný pohyb 
psov aj v novovybudovanom 
Landererovom parku. 
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Komunálne voľby 10. november 2018
Kedy? Sobota 10. 11. 2018

Volebné miestnosti budú otvorené: 7.00 - 22.00 hod.
Koho volíme? Starostu Starého Mesta

Poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Starého Mesta (tvorí ho 25 poslancov)
 Primátora Bratislavy

Poslancov mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy (tvorí ho 45 poslancov)

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby 

do miestneho zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov 

zaregistrovaných pre voľby mestskej časti:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA STAROSTU STARÉHO MESTA

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA POSLANCA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

1. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch., 43 r., architektka, urbanistka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické 
                                                                                                hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
2. Martin Borguľa, Ing., MBA, 41 r., komunálny aktivista, nezávislý kandidát
3. Vladimír Hudec, JUDr., 64 r., podnikateľ, Národná koalícia
4. Dana Kleinert, Mgr. art., 44 r., riaditeľka Slovak Fashion Council, občianska aktivistka, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
5. Barbora Oráčová, PaedDr., PhD., 46 r., poslankyňa Starého Mesta, podpredsedníčka Staromestského okrášľovacieho spolku, nezávislá kandidátka
6. Sven Šovčík, Mgr., 48 r., riaditeľ domova sociálnych služieb, Starostovia a nezávislí kandidáti
7. Radoslav Števčík, Mgr., 48 r., starosta Starého Mesta, nezávislý kandidát
8. Michal Šulek, 37 r., senior konzultant zákazníckych riešení, Strana moderného Slovenska (sms)
9. Štefan Wimmer, 65 r., producent, nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 1
Peter Cesnak, Ing., 62 r., ekonóm,  
Národná koalícia
Anna Dojčánová, Mgr., 56 r., žurnalistka, podni-
kateľka, Team Vallo, Progresívne Slovensko,  
Spolu - občianska demokracia
Katarína Hanzelová, Mgr. art., 60 r., hudobníčka, 
Smer - sociálna demokracia
Selim Hikmet, 41 r., podnikateľ, Sloboda a solida-
rita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina  
- Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Štefan Holčík, PhDr., 74 r., historik dôchodca,  
Nezávislé fórum
Samuel Janec, MUDr., MPH, 66 r., lekár,  
Smer - sociálna demokracia
Alexander Kurtanský, MUDr., 70 r., lekár  
- vš učiteľ, Smer - sociálna demokracia
Vladimír Palko, Mgr., 37 r., historik, Sloboda  
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska
Marián Procházka, Ing., 61 r., ekonóm  
- investičný poradca, Demokrati Slovenska, Strana 
zelených Slovenska
Tomáš Ziegler, Ing., 39 r., ekonóm, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti  
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina 
- Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

Volebný obvod č. 2
Boris Ažaltovič, Mgr., 40 r., podnikateľ, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia 
Slovenska
Emil Bartko, Mgr., 73 r., pedagóg VŠMU/dôchodca, 
Demokrati Slovenska, Strana zelených Slovenska
Jozef Bihary, Ing., 59 r., správca majetku,  
Smer - sociálna demokracia
Angelika Herucová, Mgr., PhD., 30 r., historička, 
nezávislá kandidátka
Peter Marček, 42 r., manager cestovného ruchu, 
Slovenská národná jednota - strana vlastencov
Peter Osuský, MUDr., CSc., 65 r., lekár, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), KDH, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
Tadeus Patlevič, Ing., 46 r., SZČO, ekonóm, 
občiansky aktivista, nezávislý kandidát
Vlasta Pinterová, 69 r., dôchodkyňa,  
Smer - sociálna demokracia
Petr Skalník, Ing., 48 r., podnikateľ, špecialista 
na oblasť komunikácie, Team Vallo, Progresívne 
Slovensko, Spolu - občianska demokracia
Kristián Straka, Ing., 72 r., poslanec miestneho za-
stupiteľstva, občiansky aktivista, nezávislý kandidát
Sven Šovčík, Mgr., 48 r., riaditeľ domova sociálnych 
služieb, Starostovia a nezávislí kandidáti
Ladislav Štibrányi, doc. Ing., CSc., 72 r., vysoko-
školský pedagóg, Sdkú - ds - slovenská demokratická 
a kresťanská únia - demokratická strana

Peter Šutlák, 46 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),  
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Mikuláš Weber, 56 r., manager, Starostovia  
a nezávislí kandidáti 

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

Volebný obvod č. 3
Ľubica Blašková, PhDr., 63 r., vš - učiteľka, Smer - 
sociálna demokracia
Ľubomír Boháč, Ing. arch., 61 r., architekt, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodi-
na - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Viliam Denko, Ing., 68 r., aktivista, Most - Híd
Július Chovanec, 50 r., ekonóm, Sloboda a solida-
rita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Juraj Jariabka, 40 r., manažér, Demokrati  
Slovenska, Strana zelených Slovenska
Gabriel Kollár, Ing., 66 r., dôchodca, Strana  
moderného Slovenska (sms)
Martina Králiková, PaedDr., 41 r., pedagogička FJ, 
Smer - sociálna demokracia
Karol Kulašik, doc. PhDr., 74 r., dôchodca,  
Národná koalícia

Pokračovanie na 6 a 7 strane
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Halka Ležovičová, MUDr., 64 r., lekárka - primárka 
FRO, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), KDH, Sme rodina - Boris Kollár, 
Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena  
zdola, demokratická únia Slovenska
Jozef Sivák, Mgr., CSc., 73 r., vedecký pracovník, vš 
- učiteľ, Smer - sociálna demokracia
Matej Vagač, Ing., 50 r., ochranár Bratislava  
otvorene, Team Vallo, Progresívne Slovensko,  
Spolu - občianska demokracia
Peter Weisman, 50 r., kuchár, Kotleba - ľudová  
strana naše Slovensko

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

Volebný obvod č. 4
Ivan Bútora, Bc., 36 r., odborný referent v oblasti 
dopravy, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - 
občianska demokracia
Pavel Hatala, Ing., 77 r., technik, Smer - sociálna 
demokracia
Ján Kopas, 56 r., výtvarník, Komunistická strana 
Slovenska
Margita Koseková, Ing., 71 r., dôchodkyňa, Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska  
demokracia
Martin Manina, Mgr., PhD., 30 r., advokátsky  
koncipient, nezávislý kandidát
Marián Rovný, Ing., 60 r., ekonóm, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Ľubomír Ščasný, Ing., 58 r., ekonóm, Sloboda 
a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), KDH, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
demokratická únia Slovenska
Jana Španková, Ing., 54 r., zástupkyňa starostu, 
nezávislá kandidátka
Miroslav Vrábel, Mgr. arch., 52 r., architekt a ob-
čiansky aktivista Zelená Bratislava, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

Volebný obvod č. 5
Michal Bucek, MUDr., 63 r., lekár, Demokratická 
strana
Štefan Bučko, doc. Mgr. art., 61 r., vysokoškolský 
pedagóg, herec, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (oľano), KDH, Sme rodina - 
Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Ján Drinovský, 27 r., živnostník, Smer - sociálna 
demokracia
Róbert Grožaj, Ing. arch., 42 r., architekt,  
Demokratická strana
Michaela Hornáčková, 28 r., odborná 
zamestnankyňa, Národná koalícia
Dana Kleinert, Mgr. art., 44 r., riaditeľka Slovak 
Fashion Council, občianska aktivistka, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska  
demokracia
Miriam Múdra, Ing., 50 r., projektová manažérka, 
Team Vallo, Progresívne Slovensko, 
Spolu - občianska demokracia

Barbora Oráčová, PaedDr., PhD., 46 r., poslankyňa 
Starého Mesta, podpredsedníčka Staromestského 
okrášľovacieho spolku, nezávislá kandidátka
Luboš David Sirota, Ing., 57 r., podnikateľ,  
nezávislý kandidát
Martina Uličná, Mgr., 44 r., učiteľka, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Denisa Valentová, Mgr., 30 r., prekladateľka, Slo-
boda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osob-
nosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna stra-
na, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

Volebný obvod č. 6
Michal Babčan, Bc., 45 r., grafik, Sloboda a solida-
rita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Adam Berka, Mgr. art., 36 r., architekt, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska  
demokracia
Marta Černá, RNDr., 82 r., predsedníčka Fóra  
spotrebiteľov, Nezávislé fórum
Ondrej Dostál, Mgr., 47 r., sociológ, právnik, Slobo-
da a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodi-
na - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Damask Gruska, doc. RNDr., PhD., 56 r., vysoko-
školský učiteľ, Team Vallo, Progresívne Slovensko, 
Spolu - občianska demokracia
Monika Klobušická, Mgr., 40 r., hovorkyňa, Slobo-
da a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodi-
na - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Martin Kormúth, Mgr., 25 r., právnik, protikorupč-
ný aktivista, Demokrati Slovenska, Strana zelených 
Slovenska
Milan Lopašovský, PharmDr., 55 r., diplomat,  
Strana moderného Slovenska (sms)
Tomáš Murgaš, Mgr., 33 r., manažér v oblasti  
slovensko-čínskych obchodných vzťahov, Team  
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska  
demokracia
Július Sivý, doc. RNDr., 62 r., vš - učiteľ, 
Smer - sociálna demokracia
Róbert Slezák, 24 r., manager, Národná koalícia
Albín Štofila, Ing., 69 r., strojný inžinier,  
Smer - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci

Volebný obvod č. 7
Tomáš Dentico, Mgr., 41 r., advokát, Team Vallo, 
Progresívne Slovensko, Spolu - občianska  
demokracia
Miloš Domorák, 48 r., živnostník, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Martin Gajdoš, Ing. arch., 40 r., architekt,  
nezávislý kandidát

Tomáš Gál, PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Slobo-
da a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodi-
na - Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, 
Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Petra Hitková, Mgr., PhD., 43 r., vysokoškolská 
pedagogička, Team Vallo, Progresívne Slovensko, 
Spolu - občianska demokracia
Lívia Hrašková, Mgr., 55 r., historička, Demokrati 
Slovenska, Strana zelených Slovenska
Boris Kábele, 53 r., živnostník, Kotleba - ľudová 
strana naše Slovensko
Miroslav Kollár, Ing. Mgr., MPH, 69 r., vysokoškol-
ský učiteľ, občiansky aktivista, nezávislý kandidát
Juraj Mikulášek, Mgr., 39 r., poisťovací maklér, 
Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občian-
ska demokracia
Marek Para, Mgr., 39 r., advokát, Národná koalícia
Soňa Párnická, 72 r., ochranárka, Bratislava otvo-
rene, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, 
Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia  
Slovenska
Michal Pintek, Ing., 39 r., ekonóm, Sloboda a soli-
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova,  
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Fedor Šrobár, Ing., 52 r., ekonóm, Strana  
moderného Slovenska (sms)
Juraj Štofko, MUDr., PhD. MBA, 65 r., lekár,  
Smer - sociálna demokracia
Michal Šulek, 37 r., senior konzultant zákazníckych 
riešení, Strana moderného Slovenska (sms)
Branislav Világi, Ing., 41 r., IT manažér,  
Smer - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci

Volebný obvod č. 8
Lucia Ďuriš Nicholsonová, 41 r., podpredsedníčka 
NR SR, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické 
hnutie, Sme rodina - Boris Kollár, Občianska konzer-
vatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická 
únia Slovenska
Matej Gomolčák, 42 r., obchodník, Demokrati  
Slovenska, Strana zelených Slovenska
Ján Hraško, 55 r., podnikateľ, Strana moderného 
Slovenska (sms)
Dušan Kozovský, Ing., PhD., 45 r., vš pedagóg, 
Smer - sociálna demokracia
Milan Remiš, RNDr., 42 r., projektový manažér, 
Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osob-
nosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme 
rodina - Boris Kollár, Občianska konzervatívna stra-
na, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Viera Satinská, MUDr., 62 r., lekárka, Sloboda a so-
lidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľa-
no), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina - 
Boris Kollár, Občianska konzervatívna strana, Nova, 
Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
Pavol Seko, Ing., 61 r., ekonóm, Smer - sociálna  
demokracia
Milan Štefanec, Ing., 63 r., finančný manažér, Smer 
- sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci
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1. Zuzana Aufrichtová, Ing. arch., 43 r., 
architektka, urbanistka, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina 
- Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena 
zdola, Demokratická únia Slovenska
2. Dagmar Bednáriková, Ing., PhD., 56 r., daňová 
poradkyňa, Smer - sociálna demokracia, Slovenská 
národná strana
3. Adam Berka, Mgr. art., 36 r., architekt, Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska 
demokracia
4. Martin Borguľa, Ing., MBA, 41 r., komunálny 
aktivista, nezávislý kandidát
5. Jaroslav Brada, JUDr., 36 r., advokát, Strana 
moderného Slovenska (sms)
6. Michal Bucek, MUDr., 63 r., lekár, Demokratická 
strana
7. Peter Cesnak, Ing., 62 r., ekonóm, Národná 
koalícia
8. Viliam Denko, Ing., 68 r., aktivista, Most - Híd
9. Miloš Domorák, 48 r., živnostník, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda 
a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska
10. Ján Drinovský, 27 r., živnostník, Smer - 
sociálna demokracia, Slovenská národná strana
11. Marián Fabuľa, Ing., 42 r., súkromný 
podnikateľ, mediátor, Európska demokratická 
strana
12. Martin Gajdoš, Ing. arch. , 40 r., architekt, 
nezávislý kandidát
13. Gábor Grendel, Mgr., 38 r., poslanec NR SR, 
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

14. Róbert Grožaj, Ing. arch. , 42 r., architekt, 
Demokratická strana
15. Štefan Holčík, PhDr., 74 r., historik, dôchodca, 
Nezávislé fórum
16. Michaela Hornáčková, 28 r., odborná 
zamestnankyňa, Národná koalícia
17. Samuel Janec, MUDr., MPH, 66 r., lekár,  
Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana
18. Dana Kleinert, Mgr. art., 44 r., riaditeľka 
Slovak Fashion Council, občianska aktivistka, 
Team Vallo, Progresívne Slovensko,  
Spolu - občianska demokracia
19. Gabriel Kollár, Ing., 66 r., dôchodca, Strana 
moderného Slovenska (sms)
20. Martin Kormúth, Mgr., 25 r., právnik 
- protikorupčný aktivista, Strana zelených 
Slovenska
21. Milan Lopašovský, PharmDr., 55 r., diplomat, 
Strana moderného Slovenska (sms)
22. Martin Manina, Mgr., PhD., 30 r., advokátsky 
koncipient, nezávislý kandidát
23. Peter Marček, 42 r., manager cestovného 
ruchu, Slovenská národná jednota - strana 
vlastencov
24. Andrej Martinka, Mgr. , 29 r., mestský 
cyklokoordinátor, nezávislý kandidát
25. Barbora Oráčová, PaedDr., PhD., 46 r., 
poslankyňa Starého Mesta, podpredsedníčka 
Staromestkého okrášľovacieho spolku, nezávislá 
kandidátka
26. Marek Para, Mgr., 39 r., advokát, Národná 
koalícia
27. Luboš David Sirota, Ing., 57 r., podnikateľ, 
nezávislý kandidát
28. Eva Sisková, PhDr., 68 r., novinárka, Doma 
dobre
29. Robert Slezak, 24 r., manager, Národná 
koalícia

30. Janka Šípošová, PhDr., CSc., 69 r., 
psychologička, expertka pre obete trestných 
činov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), 
Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, 
Demokratiská únia Slovenska
31. Sven Šovčík, Mgr., 48 r., riaditeľ 
domova sociálnych služieb, Starostovia a 
nezávislíkandidáti
32. Radoslav Števčík, Mgr., 48 r., starosta Starého 
Mesta, nezávislý kandidát
33. Ladislav Štibrányi, Doc. Ing., CSc., 72 r., 
vysokoškolský pedagóg, Sdkú - ds - slovenská 
demokratická a kresťanská únia - demokratická 
strana
34. Juraj Štofko, MUDr., PhD, MBA, 65 r., lekár, 
Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná 
strana
35. Michal Šulek, 37 r., senior konzultant 
zákazníckych riešení, Strana moderného  
Slovenska (sms)
36. Matej Vagač, Ing., 50 r., ochranár Bratislava 
otvorene, Team Vallo, Progresívne Slovensko, 
Spolu - občianska demokracia
37. Matúš Vallo, Ing. arch. , 41 r., architekt, Team 
Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska 
demokracia
38. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., organizátor 
korunovačných slávností, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci

  1. Viktor Béreš, Ing., 41 r., predseda mimoparlamentej strany Naj, ekonóm, Naj - nezávislosť a jednota, Strana mladých ľudí
  2. Jaroslav Brada, JUDr., 36 r., advokát, Strana moderného Slovenska (sms)
  3. Václav Mika, Ing., 55 r., manažér, nezávislý kandidát
  4. Ján Mrva, Ing., 49 r., starosta, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a Solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, 
                        Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
  5. Ivo Nesrovnal, JUDr., 54 r., primátor hlavného mesta SR Bratislava, nezávislý kandidát
  6. Iveta Plšeková, MUDr., 47 r., námestníčka primátora, nezávislá kandidátka
  7. Roman Ruhig, Mgr., 47 r., právnik, Slovenská národná jednota - strana vlastencov
  8. Andrej Trnovec, RNDr., 55 r., odborný pracovník, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
  9. Matúš Vallo, Ing. arch., 41 r., architekt, Team Vallo, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia
10. Miroslav Vetrík, Mgr., 43 r., organizátor korunovačných slávností, nezávislý kandidát

Mesto Bratislava uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  
a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

Mesto Bratislava uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 

podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA PRIMÁTORA BRATISLAVY

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Ako sa človek stane predsedom 
miestnej volebnej komisie?

 Každá politická strana, hnutie  či 
koalícia  zo zákona  má právo aj po-
vinnosť dosadiť do miestnej  voleb-
nej komisie svojho zástupcu. Mal by 
to byť  pre tú stranu  dôveryhodný 
človek, skúsenosti tohoto charakte-
ru sú len bonusom. Tento človek pra-
cuje v tíme so zástupcami ostatných 
strán, hnutí či zoskupení. Vytvárajú 
miestnu volebnú komisiu. 

Aký je rozdiel medzi miestnou 
volebnou komisiou a okrskovou 
volebnou komisiou?

Miestna volebná komisia má re-
gistračnú právomoc vo vzťahu ku 
kandidátom na poslancov miestne-
ho zastupiteľstva a kandidátom na 
starostu mestskej časti, MVK vydá-
va osvedčenie o zvolení vo voľbách 
zvoleným kandidátom. Má nezastu-
piteľné miesto v súvislosti s kreo-

vaním zoznamu zaregistrovaných 
kandidátov pre voľby do miestneho 
zastupiteľstva a pre voľby starostu 
mestskej časti, s tlačou potrebného 
počtu hlasovacích lístkov. Dohliada 
na pripravenosť OVK. Vyhotovuje 
zápisnice o výsledku  volieb v jed-
notlivých volebných obvodoch a zá-
pisnicu o výsledku volieb v mestskej 
časti. Uverejňuje výsledky volieb 
v mestskej časti. Okrsková volebná 
komisia ako základný volebný orgán 
zabezpečuje správny priebeh hlaso-
vania, v deň konania volieb dopisuje 
voličov do zoznamu voličov, sčítava 
odovzdané hlasy a vyhotovuje zápis-
nicu o priebehu a výsledku hlasova-
nia v príslušnom volebnom okrsku.

Je to pre vás premiéra, alebo už 
máte s prácou v komisii skúsenos-
ti?

Predsedníčkou som sa stala  po 
druhý krát. Prvý krát v roku 2014. To 
som bola zvolená.  Tento rok  sa pred-
seda vyberal losovaním. Čiže úplná 
náhoda. Minulé voľby boli zaujímavé 
hlavne pre  veľmi nízky rozdiel poč-
tu  získaných hlasov pre oboch rele-
vantných kandidátov. Takže žiadna 
nuda, ak by si bol niekto myslel. Táto 
práca vyžaduje absolútnu presnosť.

Čo má urobiť volič, ak mu ne-
bolo doručené oznámenie o čase 
a mieste volieb?

Dôležité je v tejto súvislosti pozna-
menať, že v súčasnosti sa doručuje 

oznámenie o čase a mieste konania 
volieb v jednom vyhotovení do kaž-
dej domácnosti, nie ako tomu býva-
lo kedysi na meno každého voliča.  
V prípade, ak do domácnosti nie je 
doručené oznámenie, je možné do-
hľadať si potrebné informácie na 
webovom sídle mestskej časti www.
staremesto.sk v sekcii „Voľby“ alebo 
osobne sa zastaviť na miestnom úra-
de v námietkovej kancelárii, ktorá 
je k dispozícii voličom v pracovných 
dňoch denne v čase od 7.30 hod. 
a v pondelok a v stredu do 17.00 hod., 
v utorok a vo štvrtok do 15.00 hod. 
a v piatok do 13.30 hod. Námietkovú 
kanceláriu možno kontaktovať však 
aj telefonicky na čísle 02/59 246 421 
alebo emailom na adrese: namietko-
va@staremesto.sk.

Kde sa môže volič presvedčiť, či 
je zapísaný do voličských zozna-
mov?

Volič môže túto informáciu získať 
v námietkovej kancelárii, ktorá sa 
nachádza v priestoroch Centra slu-
žieb občanom miestneho úradu, pra-
covisko č. 9.

Môže vykonať voľbu, aj keď nie 
je v zozname zapísaný?  Môže vo-
liča do zoznamu dopísať komisia? 

Áno, v deň konania volieb môže 
OVK dopísať voliča do zoznamu 
voličov, a to v prípade, ak do zozna-
mu voličov nebol zapísaný napr. 
administratívnou chybou mestskej 
časti, avšak dokladom totožnosti 
(občiansky preukaz alebo doklad 
o pobyte pre cudzinca) preukáže, že 
má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí 
do volebného okrsku. Volič môže byť 
dopísaný tiež na základe predlože-
ného súdneho rozhodnutia, ktorým 
bola mestskej časti uložená povin-
nosť doplniť stály zoznam voličov 
(pri súčasnom predložení dokladu 
totožnosti). Môže v takom prípade 
voliť v celom mieste svojho trvalé-
ho pobytu alebo len vo volebnom 
obvode, do ktorého patrí jeho ulica? 
Občan môže voliť iba vo volebnom 
okrsku, v územnom obvode ktoré-
ho sa nachádza ulica jeho trvalého 
pobytu. Číslo volebného okrsku sa 
uvádza v oznámení o čase a mieste 
konania volieb.

Ako má postupovať volič po prí-
chode do volebnej miestnosti?

Volič hlasuje v poradí, v akom sa 

| ROZHOVOR |

Práca ľudí 
v komisiách 
vyžaduje 
absolútnu 
presnosť
Už 10. novembra pôjdeme k volebným  
urnám, aby sme rozhodli o obsadení  
radníc na ďalšie štyri roky.  
O tom ako budú voľby prebiehať sme sa 
porozprávali s predsedníčkou miestnej  
volebnej komisie  
Mgr. Bohdanou Machajovou.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požiadať mestskú časť a v deň 
konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vy-
konanie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky. Požiadať môžete telefonicky na čísle  
02/59 246 421 alebo email namietkova@staremesto.sk,  
najneskôr 9. novembra 2018 do 13.30 hodiny, prí-

padne priamo v deň volieb okrskovú volebnú komisiu 
(v ktorej zozname voličov ste zapísaný) prostredníctvom 
rodinného príslušníka, prípadne suseda. V takom prípade 
okrsková volebná komisia k vám vyšle dvoch svojich čle-
nov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístka-
mi a obálkou. 

!
Oznámenie:
Vo volebnom obvode č. 7 - okrsok č. 26 s miestom konania  
volieb ZŠ Vazovova 4 – bola doplnená „novovzniknutá“  
ulica: Steinov dvor.“
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dostavil do volebnej miestnosti. Volič 
hlasuje osobne, nemôže sa dať za-
stúpiť. Volič po príchode do volebnej 
miestnosti členom komisie preuka-
zuje svoju totožnosť, a to  buď občian-
skym preukazom alebo dokladom 
o pobyte pre cudzinca. Po vyznačení 
prítomnosti voliča v zozname voli-
čov vydá volebná komisia voličovi 
hlasovacie lístky a obálku. Prevzatie 
hlasovacích lístkov a obálky volič po-
tvrdzuje vlastnoručným podpisom 
v zozname voličov. Následne sa vo-
lič odoberá do osobitného priestoru 
vyhradeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, kde vykoná volebný akt.

Koľko volebných lístkov a koľko 
obálok mu vydá komisia?

Komisia vydá voličovi štyri hla-
sovacie lístky a jednu obálku. Jeden 
hlasovací lístok pre voľby do miest-
neho zastupiteľstva, jeden hlasovací 
lístok pre voľby starostu mestskej 
časti, jeden hlasovací lístok pre voľby 
do mestského zastupiteľstva a jeden 
hlasovací lístok pre voľby primátora 
mesta.

Čo má s nimi urobiť za plentou?
Volič zakrúžkovaním poradového 

čísla, ktoré je uvedené pred menom 
zvoleného kandidáta, uskutoční svo-
ju voľbu. Na hlasovacom lístkom pre 
voľby do miestneho zastupiteľstva 
a na hlasovacom lístku pre voľby do 
mestského zastupiteľstva môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko porado-
vých čísel kandidátov, koľko poslan-
cov má byť zvolených v danom voleb-
nom obvode (ich počet je uvedený na 
hlasovacom lístku). Na hlasovacom 
lístku pre voľby starostu mestskej 
časti a na hlasovacom lístku pre voľ-
by primátora mesta môže volič za-
krúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta. Po vykonaní voľby všetky 
hlasovacie lístky volič vkladá do obál-
ky, ktorú následne vloží do volebnej 
schránky. V prípade, ak nepoužije 
všetky hlasovacie lístky, resp. ak ne-
správne upraví hlasovací lístok, tieto 
je volič povinný odložiť do schránky  
na nepoužité alebo nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky. V opačnom prí-
pade sa volič dopúšťa priestupku, za 
ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Čo sa stane, ak zakrúžkuje väč-
ší počet kandidátov, než je počet 
mandátov v jeho volebnom obvo-
de?

 Ak volič označí väčší počet kandi-
dátov než má byť vo volebnom obvo-
de zvolených poslancov miestneho/
mestského zastupiteľstva, resp. za-
krúžkovaním označí viac ako jed-
ného kandidáta pre voľby starostu/
primátora, takýto hlasovací lístok je 
neplatný.

Ako prebieha sčítanie hlasov?
Po ukončení hlasovania OVK vy-

berie odovzdané hlasovacie lístky 
z obálok a rozdeľuje ich osobitne pre 
voľby do miestneho zastupiteľstva a 
pre voľby do mestského zastupiteľ-
stva a ďalej osobitne pre voľby sta-
rostu a pre voľby primátora. Potom 
zisťuje počet platných hlasov odo-
vzdaných jednotlivým kandidátom. 
Výsledky následne uvádza v zápisni-
ci o priebehu a výsledku hlasovania 
vo volebnom okrsku. Táto zápisnica 
sa stáva podkladom pre zisťovanie 
výsledkov volieb v miestnej volebnej 
komisii. MVK následne vyhotovuje 
jednak zápisnicu o výsledku volieb za 
každý volebný obvod a jednak zápis-
nicu o výsledku volieb za celú mest-
skú časť.

Kto je zvolený?
Za poslancov miestneho zastupi-

teľstva sú zvolení kandidáti, ktorí 
získali vo volebnom obvode v poradí 
najviac platných hlasov. Ak získajú 
viacerí kandidáti tej istej politickej 
strany / politického hnutia alebo ko-
alície rovnaký počet platných hlasov, 
je zvolený za poslanca ten, ktorý bol 
na kandidátnej listine uvedený v po-
radí skôr. Ak vo volebnom obvode 
získajú viacerí kandidáti viacerých 
politických strán / politických hnutí 
alebo koalícií alebo nezávislí kandi-
dáti rovnaký počet platných hlasov, 
z týchto kandidátov MVK určí poslan-
ca žrebom. Za starostu mestskej časti 
je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
najviac platných hlasov. Pri rovnosti 
hlasov sa konajú nové voľby.

Kedy a ako sa voliči dozvedia vý-
sledky volieb?

MVK uverejňuje výsledky volieb 
spôsobom v mieste obvyklým, čo 
je v tomto prípade ich zverejnením 
na webovom sídle mestskej časti 
a na úradnej tabuli mestskej časti. 
Výsledky nájdete aj na stránkach 
Štatistického úradu SR a v tlači.

(ms)
FOTO - AUTOR

| ROZHOVOR |
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Vráti sa busta Jána Fadrusza 
 na nábrežie?

Na Vajanského nábreží sa uskutočnila zaujímavá výstava o ži-
vote a diele sochára Jána Fadrusza, ktorú usporiadalo občianske 
združenie Bratislavské rožky v spolupráci s mestskou časťou Sta-
ré Mesto. Miesto nebolo vybrané náhodou, na kraji parku na Va-
janského nábreží stála busta sochára od roku 1912 a odstránili ju 
po II. Svetovej vojne. 

Ján Fadrusz rozvíjal svoj veľký sochársky talent vo Viedni u ďal-
šieho slávneho bratislavského rodáka Viktora Tilgnera, ktorý ho 
na príhovor mestského archivára Jána Batku učil zadarmo.

Jeho najznámejšie dielo – pomník Márie Terézie žiaľ, postihol 
krutý osud a bolo po I. svetovej vojne zničené. Dodnes nám však 
ostal v Blumentálskom kostole jeho Kristus na kríži. Medzi naj-
známejšie diela Ján Fadrusza patrí jazdecká socha kráľa Mateja 
Korvína v rumunskom Kluži.

Obrázky K. Frecha zo starej Bratislavy

Miesto, kde sa stretávame

Mestská časť Staré Mesto 
a Galéria mesta Brati-
slavy uviedli do živo-

ta novú publikáciu K. Frech. Ide 
o knižné vydanie jeho kresieb 
z ulíc starej Bratislavy, ktoré zo-
stavila Patrícia Ballx. „Je to náš 
malý príspevok k budovaniu his-
torického povedomia a Bratisla-
ve, prostredníctvom obrázkov 
ulíc tak, ako sme ich už nemohli 
vidieť,“ povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík.

Karl Hugo Frech, maliar, gra-
fik a ilustrátor, sa narodil 9. sep-
tembra 1883 v nemeckom mes-
te Gaisburg (od roku 1901 časť 
Stuttgartu). Študoval litografiu v 
renomovanom vydavateľstve J. F. 
Schreibera v Esslingene.

V júli 1914 sa presťahoval do 
Bratislavy a 15. februára 1915 
bola svadba. Po náhodnom 

stretnutí s Carlom Angermaye-
rom, majiteľom bratislavských 
novín Pressburger Zeitung, začal 

pravidelne prispievať do miest-
nych novín. 

Bol členom Bratislavského 

umeleckého spolku (Pressbur-
ger Kunstverein) a pracoval ako 
maliar a grafik. Podieľal sa na 
ilustrovaní rôznych grafických 
listov, diplomov, článkov a kníh, 
exlibrisov, ale najznámejší je svoj-
imi zobrazeniami Bratislavy.

Neboli to len dominanty, ná-
mestia a známe ulice, ale aj rôzne 
zákutia, dvory a nádvoria. So svo-
jím zmyslom pre detail zachytil 
aj dvere, lampy či obchodné štíty, 
ktoré nám dodnes približujú nie-
kdajšiu podobu mesta. Na svojich 
dielach zvečnil neopakovateľnú 
atmosféru, rozprávkový charak-
ter dnes už neexistujúcich zákutí 
a uličiek starej Bratislavy – ro-
mantického a pokojného mesta 
medzi dvoma svetovými vojnami.

Po tridsaťročnom snažení sa 
nevyhol svojmu osudu a zomrel 
27. júla 1945 počas odsunu.

Výstava výtvarných diel Miesto, kde 
sa stretávame – Výber z tvorby staro-
mestských výtvarníkov v Bratislave, 
nainštalovaná v priestoroch Pistoriho 
paláca na Štefánikovej ul. 25 v Brati-
slave,  je prvá svojho druhu.  Spraco-
vanie problematiky tvorby staromest-
ských výtvarníkov na báze odborného 
výskumu prináša prienik do hĺbok  in-
špirácie, fantázie a predstavivosti vý-
tvarných umelcov pôsobiacich v minu-
losti, alebo súčasnosti na území mest-
stkej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Vystavených je viac než 160 výtvar-
ných diel od 70 žijúcich umelcov via-
cerých názorových prúdov, prejavov, 

tendencií a štýlov. Výstava zároveň 
prináša pohľad na tvorbu staromest-
ských umelcov, na vlastné kultúrne zá-
zemie a prezentáciu prostredia v kto-
rom vznikla. Prostredia, ktoré – ako 
všetko dnes - sa  rýchlo mení. Je ním 
mestská časť Bratislavy Staré Mesto, 
chápaná ako genius loci. 

Myšlienka usporiadať túto výsta-
vu sa zrodila v Seniorcentre Starého 
Mesta. „Pán Jozef Romaňák ma oslovil 
s týmto nápadom a odporučil aj kurá-
tora pána Podušela. Je mi ľúto, že nás 
v auguste náhle opustil a tejto krásnej 
výstavy sa nedožil,“ povedal starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík.

Ružami vyprevadili do života knihu K. Frech starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík (vľavo) autorka Patríca Ballx (v strede) a riaditeľ GMB Ivan Jančár.
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Západný radKozia

Björnsonova Gorazdova

V priebehu októbra sme do-
končili kompletnú obnovu 
cesty a chodníkov na časti 

ulíc Na Kalvárii a Gorazdova. Novo 
osadené sú tu kamenné obrubní-
ky, Opravy sa dočkali prepadnu-
té chodníky a cesta. Práce opäť 
prebiehali v koordinácii s plynár-
mi, ktorí tu pred rekonštrukciou 
cesty vymenili rozvody plynu a 
domové prípojky. Úsek Gorazdovej 
ulice, od Laučekovej a Na Kalvárii 
po Ostravskú bol zjednosmernený, 
aby sa táto lokalita dopravne upo-
kojila. Zároveň sa tým vytvorilo 
legálne parkovanie na ceste pre 
rodičov materskej školy a veria-
cich Kostola Panny Márie Snežnej. 
K bezpečnosti pripsejú aj dva nové 
vyznačené priechody na Goraz-
dovej a Laučekovej, aby cesta do 
škôlky či kostola bola pre Staro-
mešťanov bezpečnejšia.  

Kompletnou opravou chodní-

kov a ciest prešli aj Senická ulica 
a Západný rad od Gaštanovej po 
Hýrošovu. ,,Staré Mesto to nie je 
len historické jadro, ale aj Patrón-
ka, preto som rád, že sme opravili 
aj cesty a chodníky v tejto časti 
mesta. Nadviazali sme na opravy 
ciest, ktoré v tejto lokalite robil 
vlani magistrát, v našom preve-
dení však nejde len o asfaltovanie 
ciest, ale aj o výmenu obrubníkov 
a opravu chodníkov. Nech nové 
chodníky a cesta slúžia Staromeš-
ťanom z tejto časti Starého Mes-
ta,“ povedal starosta Starého Mes-
ta Radoslav Števčík.

Podarilo sa odstrániť aj havarij-
ný stav cesty na Kozej ulici a v ce-
lej dĺžke ulice je v jazdnom pruhu 
vymenený asfaltový povrch. Vy-
budovali sa tu dva nové kanalizač-
né vpusty, ostatné sú kompletne 
opravené a vyčistené. Vymenený 
je aj poškodený obrubník na rohu 

Kozej a Pilárikovej ulice. Ulica do-
stala nové vodorovné značenie. 
„K odstráneniu havarijného stavu 
Kozej ulice sme pristúpili, kým ne-
bude schválený manuál verejných 
priestranstiev Panenskej a okolia 
a nebude hotová projektová doku-
mentácia revitalizácie ulíc v tejto 
lokalite,“ vysvetlil starosta Staré-
ho Mesta Radoslav Števčík. 

Dokončuje sa aj oprava cesty 
a chodníkov na Hlbokej ulici. Úsek 
pred ministerstvom zahranič-
ných vecí nadviazal na časť ulice 
opravenej v roku 2015. Po oboch 
stranách je nový dláždený chod-
ník s vysokým obrubníkom, aby 
na ňom už nemohli parkovať autá. 
Novú podobu dostalo aj parkovis-
ko pred ministerstvom, ktoré je 
vyhradené rezidentom. Stromy 
dostali väčší priestor a pribudli 
pri nich záhony. Na žiadosť minis-
terstva zahraničných vecí a mi-

nisterstva vnútra bolo zrušené aj 
nelegálne parkovanie pod lávkou 
pre peších. 

Výmena asfaltového povrchu 
prebehla aj na Björnsonovej ulici. 
Nadviazala tak na rekonštrukcie 
v tejto lokalite z minulého roku 
a z tohtoročnej jari. Ďalšia staro-
mestská cesta plná záplat bude 
minulosťou.

Veľká rekonštrukcia sa začala 
na Blumentálskej ulici. V rámci 
nej dostanú nový priestor stromy 
v alejach na oboch stranách ulice. 
Asfalt a na divoko parkujúce autá 
na ich koreňoch nahradia zele-
né pásy s výsadbou. Chodník pre 
chodcov dostane dláždený povrch 
a pribudne aj úzky chodník po-
pri parkovacom pruhu, určený na 
bezpečné vystupovanie z áut. No-
vinkou budú segregované cyklis-
tické chodníky, ktoré projektant 
umiestni dovnútra alejí. 

Tohtoročné opravy ulíc finišujú
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Aby mesto kvitlo aj na jar

RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto

 pozýva obyvateľov Starého 
Mesta   

15. 11., 19.30 TRI A POL  
CHLAPA, Divadlo La Komika, 
hrajú: Roman Pomajbo, Tomáš 

Palonder, Števo Martinovič, 
predstavenie pre strednú gene-
ráciu, vstupenky v hodnote 1 € 
sa budú predávať na oddelení 
kultúry u pani Janegovej od 6. 

11., utorok a štvrtok  
10.00 - 12.00, Zichyho palác,  

Ventúrska 9. 

16. 11., 14.00 STAROMESTSKÝ 
ŠACHOVÝ TURNAJ, švajčiarsky 
systém hry na 5 kôl podľa pra-

vidiel FIDE, tempo hry 10 minút 
na partiu plus bonifikácia 5 se-
kúnd na každý ťah, spolupráca 

s Klubom šachových nádejí v 
Bratislave. Sprievodný program: 
dvanásť naslepo (pokus GM Mi-
lana Pachera o prekonanie slo-

venského rekordu v simultánnej 
hre naslepo), komentovanie 
partií simultánky pozvaným 
veľmajstrom, šachový kvíz, 

výstava slovenských šachových 
kníh, ukážka riešenia šachových 

úloh naslepo. Prihlášky do 10. 
11. rohacek.miroslav@gmail.
com, tel. +421 908 776 438.

29. 11., 15.00 SÚMRAK, Kino 
Film Europe, Štefánikova 25, 
vstup pre Staromešťanov na 

voľnú vstupenku vydávanú na 
oddelení kultúry u pani Jane-

govej od 6. 11., utorok a štvrtok 
10.00 - 12.00, Zichyho palác, 

Ventúrska 9.

rodičov s deťmi na Nedeľné 
dopoludnia v Pistoriho  

paláci 4. 11., 10.00  
WEBSTEROVCI, Kino Film  

Europe, Štefánikova 25, najlepší 
animovaný film 2017 

11. 11., 10.00 SAFALÁDKA 
A ŠPAJDLIČKA, Bratislavské 

bábkové divadlo

V októbri začala mestská časť 
s novou výsadbou kvetín 
v záhonoch po celom meste. 

Pomaly odkvitajúce letničky nahra-
dili sirôtky a ďalšie dvojročky, kto-
ré nás svojimi kvetmi dokážu po-
tešiť už v týchto jesenných dňoch. 
Okrem nich sa začala výsadba ci-
buľovín, ktoré nám spríjemnia prvé 
jarné dni. ,, Na zakvitnuté tulipány, 
snežienky, modrice, či crocusy si 
budeme musieť počkať do budúce-
ho roku,  veríme, že o to príjemnej-

šie a farebnejšie mesto bude v jar-
ných mesiacoch,“ hovorí vedúca od-
delenie životného prostredia Anna 
Calpašová.   

Novinkou tohtoročnej jesene 
bude výsadba osemdesiatich kore-
ňov bulharských ruží v Grassalko-
vichovej záhrade. Ruže venovalo 
slovenským občanom bulharské 
veľvyslanectvo pri príležitosti 25. 
výročia Slovenska a 100. výročia 
vzniku Československa. Prvé kore-
ne sadili 29. októbra spoločne bul-

harská veľvyslankyňa v SR Jordan-
ka Chobanova a starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. „Sme pre-
svedčení, že ľudí poteší jarné a let-
né spestrenie Prezidentskej záhra-
dy prostredníctvom farieb rôznych 
odrôd ruží. Korene sa pred zimou 
musia uložiť do zeme a prvé ruže 
vykvitnú v máji 2019,“ povedalo o 
svojom darčeku veľvyslanectvo. 
Má ísť o špeciálne šľachtené odro-
dy olejnatých a dekoratívnych ruží 
z bulharského Údolia ruží.

Namiesto divokého „parkoviska“ na hline medzi stromami na Poľnej ulici je 
nová zelená plocha. Z plochy 140 m2 sa vyviezlo 34 ton kamenia a hliny, ktoré 
nahradilo rovnaké množstvo novej zeminy. Vysadili sa tu tri rady stálozele-
ných vavrínovcov lekárskych, ktoré okamžite oživili túto časť Poľnej ulice. 
„Vyšli sme v ústrety obyvateľom Poľnej ulice, ktorí sa niekoľko rokov sťažo-
vali, že im pod oknami parkujú autá. Tie navyše komplikovali vjazd domácim 
do dvora. Je pravdou, že niektorí z obyvateľov by tu aj ďalej radi parkovali, 
zeleň má však prednosť,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.
Priestor, ktorý si dlhé roky uzurpovali majitelia áut je vedený ako zelená 
plocha. Autá tu nadivoko parkovali na koreňoch stromov a poškodzovali ich 
kmene. Zelený pás bol navyše úzky a nedal by sa prebudovať na riadne par-
kovacie miesta. Autá zaberali pri svojom parkovaní aj chodník popri dome.

Divoké parkovanie nahradila zeleň
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Denné centrum  
na Heydukovej  

otvorené celý deň 
Od septembra je denné cen-

trum na Heydukovej 25 otvo-
rené pre seniorov počas celé-
ho dňa v pracovné dni v rámci 
otváracích hodín a nielen počas 
aktivít. Týmto chceme naplniť 
a význam názvu „denné“ cen-
trum. Senior bude môcť počas 
dňa stráviť chvíle na oddych, 
prečítať 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 bez-
platná sociálna služba mestskej 
časti Bratislava-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

Starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

pozýva 
osamelých seniorov, ktorí nemajú 
nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú 

umiestnení v zariadení  
pre seniorov na 

Vianočné 
posedenie 
20. 12. 2018 o 12.00 hod. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
osobne do 12. 12. 2018 

na Miestnom úrade mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, 

na oddelení sociálnych vecí, 
kancelária č. 20/a 

(Mgr. Miroslava Hulíková) 
Info na t. č.: 02/592 46 392

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

n	November
6. november - Stretnutie s homeopatiou  

– Ing. Ivana Halamková, SAKHom
13. november - Tvorivé dielne (výroba papiero-

vých anjelov) – Ing. Vlasta Lazová 
20. november - Liečivé bylinky na mesiac novem-

ber – Mgr. Alica Kytková

27. november - Význam optimálnej výživy 
a životosprávy v prevencii civilizačných ochorení – 
MUDr. Alžbeta Béderová 

n	December
4. december - Liečivé bylinky na mesiac decem-

ber – Mgr. Alica Kytková 
11. december - Tvorivé dielne (výroba papiero-

vých vianočných stromčekov) – Ing. Vlasta Lazová
18. december - Úvod do jogy – Bc. Zuzana Blažová 

Od začiatku tohto roka do konca 
augusta Sociálna poisťovňa zvýši-
la na minimálny dôchodok 48 691 
starobných dôchodkov a invalid-
ných dôchodkov vyplácaných po 
dovŕšení dôchodkového veku. Ná-
rok na zvýšenie dôchodku na mi-
nimálny dôchodok má poberateľ 
starobného dôchodku (aj keď bol 
predtým priznaný ako predčasný 
starobný dôchodok) alebo pobe-
rateľ invalidného dôchodku po 

dovŕšení dôchodkového veku (bez 
ohľadu na mieru poklesu schop-
nosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť), ak spĺňa ďalšie stanovené 
podmienky.

K zmene výšky minimálneho 
dôchodku dochádza vždy od 1. 
januára v dôsledku zmeny život-
ného minima. Výška minimálneho 
dôchodku je u každého dôchodcu 
individuálna a závisí od tzv. počtu 
kvalifikovaných rokov. Ak dôchod-

ca získa 30 rokov kvalifikovaného 
obdobia dôchodkového poistenia 
– čo je minimálny počet – od 1. 
januára 2018 mu patrí dôchodok 
minimálne vo výške 271,30 eur 
mesačne. Od 1. januára 2019 to 
bude 278,90 eur mesačne. O zvýše-
ní dôchodku na minimálny dôcho-
dok rozhoduje Sociálna poisťovňa 
z vlastnej iniciatívy – o priznanie 
minimálneho dôchodku netreba 
žiadať.

Sociálna poisťovňa zvýšila takmer 50-tisíc 
dôchodkov na minimálny dôchodok

Odborné prednášky a aktivity pre seniorov

Seniori z Podjavorinskej boli na výlete po Starom Meste

Seniorcentrum v spolupráci so starostom Starého Mesta Radoslavom Števčíkom zorganizovalo pre svojich klientov 
hodinovú cestu vyhliadkovým vláčikom po našej mestskej časti. Dvadsaťšesť seniorov, v sprievode opatrovateliek, tak 
mohlo po rokoch vidieť z vláčika svoju mestskú časť. „Niektorí sa už roky nedostali do mesta, preto som rád, že som im 
mohol sprostredkovať radosť z výletu,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

RNDR. MÁRIO LEŽOVIČ, PHD., MPH, vedúci oddelenia sociálnych vecí
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Deviaty hrob  
Stefan Ahnhem,  Ikar 2018
Minister spravodlivosti po drsnej 
debate opúšťa parlament. Použije 
zadný východ, aby sa vyhol ča-
kajúcim novinárom. Nikdy však 
nedorazí k autu, ktoré ho čaká len 
kúsok odtiaľ. Zdá sa, že  uprostred 
centra moci nevysvetliteľne zmi-
zol. Niekoľko týždňov pred Via-
nocami rieši vyšetrovateľ Fabian 
Risk jeho zmiznutie. Prípad oficiál-
ne pridelia tajnej polícii, no tá, po-
dobne ako Fabian a jeho kolegyňa 
Malin Rehnbergová, len tápa. 

P    ríďte si vybrať z najno-
všej ponuky kníh Sta-

romestskej knižnice.

Dievča v modrom plášti 
Monica Hesseová, Fragment 2018
Píše sa rok 1943 a v nacistami okupovanom 
Amsterdame vládne prídelový systém. Mla-
dučká Hanneke sa však vyzná. Na čiernom 
trhu sa pohybuje ako ryba vo vode a dokáže 
zaobstarať väčšinu vecí, ktoré ľudia potrebu-
jú. Pri jednej z donášok ju jej pravidelná zá-
kazníčka požiada o pomoc pri hľadaní židov-
ského dievčaťa, ktoré ukrývala. Dievčina si 
vzala len svoj modrý plášť a zmizla. Hanneke 
sprvu ani neuvažuje o tom, že by sa do ne-
bezpečného pátrania pustila, ale keď položí 
prvú otázku a dostane na ňu odpoveď, chce 
zrazu vedieť viac. Postupne je vtiahnutá do pavučiny tajomstiev a ohromu-
júcich odhalení, ktoré ju zavedú až do centra študentského protifašistického 
odboja. Kniha na pozadí skutočných udalostí rozpráva výnimočný príbeh 
o statočnosti obyčajných ľudí, o láske, smútku a živote v ťažkých časoch.

Kroky v daždi 
Katarína Gillerová,  
Ikar 2018

Zaľúbená stredoškoláčka 
Jolana prežíva dni plné lásky 
s o štyri roky starším Júliu-
som. A hoci ju čaká maturita, 
s nadšením prijme jeho návrh 
na tajnú svadbu. Obáva sa 
reakcie okolia, a tak o svadbe 
stále mlčí. Jedného dňa však 
táto informácia šokujúcim 
spôsobom vyjde najavo. O 
vyše tridsať rokov neskôr žije 
Diana v šťastnom manžel-
stve. Manžel a syn sú pre ňu 
všetkým, napriek tomu sa v 
dôležitej záležitosti postaví 
proti manželovi. Jej chyba 
vedie k tragickým zmenám v 
živote ich rodiny. 

Vyznamenanie Danielle Steel, Ikar  2018
V roku 1940 obsadí nemecká armáda Fran-
cúzsko a šestnásťročná Gaëlle sa stáva sved-
kom vojnových hrôz. Jej najlepšiu priateľku 
Rebeku Feldmannovú aj s rodinou deportujú 
a v Gaëllinom rodnom dome sa usídlia Nemci. 
Nikomu nemožno veriť, z priateľov sa stávajú 
udavači a pokrytci. Gaëlle sa po týchto skúse-
nostiach rozhodne pre nebezpečný krok a pri-
pojí sa k Hnutiu odporu.  Riskuje vlastný život. 
Karty zamieša aj nemecký veliteľ okupujúci 
ich dom, ktorý ju zatiahne do svojich tajných 
plánov. Spolupráca s Nemcom však Gaëlle 
na dlhé roky poznačí a ona je nútená odísť 
po vojne do Paríža, kde sa stáva Diorovou 
modelkou. Stále dúfa, že Rebeku ešte uvidí. 
Emocionálny príbeh, ktorý zachytáva historické udalosti a tragické osudy, no 
zároveň poukazuje na nezlomnosť ducha a silný charakter.

Kto rastie v parku
Kateryna Mikhalitsyna,  
Ikar-Stonožka 2018
Vo veľkom meste je malý 
park, rastie v ňom jedenásť 
veľkých stromov a jeden 
malý klíček. Kým bude, až 
vyrastie? Na koho sa podobá? 
Zvedavý klíček sa najskôr 
pýta brezy, potom sa s náde-
jou zahľadí na dub, jarabinu, 
jaseň a iné stromy. Všetky 
mu o sebe rozprávajú veľa 
zaujímavého, ale nie je to ich 
klíček...ani len trošku. No raz 
začuje čísi pokojný hlas a už vie, na koho sa podobá. 

Rastlinopis
Jiří Dvořák,  
Artforum 2018
Krásne ilustrovaná kniha s pod-
titulom Podivuhodné pravdy 
a výmysly zo zeleného sveta 
obsahuje krátke príbehy o rast-
linách, stromoch, ovocí či zeleni-
ne (napríklad agáte, alchemike, 
bromélii, broskyni, cibuli a mno-
hých iných), ktoré sú spolu so 
zaujímavosťami zo zeleného 
sveta určené pre väčšie deti, ale 
aj dospelých čitateľov. Veršíky 
s rovnakou tematikou zaujmú 
deti od troch rokov.

Príbehy na dobrú noc pre rebelky 
Elena Favili, Francesca Cavallo, Albatros 2018
Čo keby princezná ne-
našla svojho princa, 
ale stala sa z nej slávna 
vedkyňa? Čo keby nebol 
žiadny kráľ, iba kráľov-
ná? Inšpiratívne príbehy 
o ženách z minulosti, ale 
aj súčasnosti, ktoré toho 
veľa dokázali (Marie 
Curry, Serena Williams, 
Zaha Hadid, atď.) hoci ich 
cesta nebola rozprávko-
vá, sú perfektným čítaním na dobrú noc nielen pre 
odvážne dievčatá, ale aj pre chlapcov a ich rodičov.

  Pre deti i dospelých, pre teenedžerov

  Pre dospelých, seniorov, študentov
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3.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

4.11. 10:00 WEBSTEROVCI – rodičia a deti 1 Eur

4.11. 17:00 LOĎ DO INDIE – projekt Bergman 100 4,50 € / 2,50 €

4.11. 19:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

6.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

7.11. 11:00 ZLODEJI – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

7.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

8.11. 17:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

9.11. 17:00 NAŠA MALÁ SESTRA – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

9.11. 19:00 ZLODEJI – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

10.11. 17:00 PO BÚRKE – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

10.11. 19:00 NAŠA MALÁ SESTRA – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

11.11. 16:30 ZLODEJI – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

11.11. 19:00 PO BÚRKE – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

12.11. 18:00 MIA MADRE – projekt Duša a film, projekcia a diskusia 3 €

13.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

14.11. 11:00 TVÁR – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

14.11. 19:00 SÚMRAK – premiéra NA POZVÁNKY 

15.11. 17:00 RENOIR – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

15.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

16.11. 16:30 SÚMRAK – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

16.11. 19:00 EERO SAARINEN – THE ARCHITECT  
WHO SAW THE FUTURE – Dni architektúry a filmu

FREE

17.11. 17:00 POHŔDANIE – Dni architektúry a filmu FREE

17.11. 19:00 DVAJA O MOSTE – Dni architektúry a filmu FREE

18.11. 16:30 MC QUEEN – Dni architektúry a filmu NA POZVÁNKY 

18.11. 18:00 SÚMRAK – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

20.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

21.11. 11:00 SÚMRAK 1 € / 4€

21.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

22.11. 19:00 DILILI V PARÍŽI – premiéra 4,50 € / 2,50 €

23.11. 17:00 ZLODEJI 4,50 € / 2,50 €

23.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

24.11. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

24.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

25.11. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

25.11. 19:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

27.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

28.11. 11:00 3 DNI V QUIBERONE – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

28.11. 19:00 VEŽA, JASNÝ DEŇ 4,50 € / 2,50 €

29.11. 15:00 SÚMRAK – starosta Starého mesta pozýva... FREE

29.11. 17:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

29.11. 19:00 ZLODEJI 4,50 € / 2,50 €

30.11. 17:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

30.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €
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3.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

4.11. 10:00 WEBSTEROVCI – rodičia a deti 1 Eur

4.11. 17:00 LOĎ DO INDIE – projekt Bergman 100 4,50 € / 2,50 €

4.11. 19:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

6.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

7.11. 11:00 ZLODEJI – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

7.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

8.11. 17:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

9.11. 17:00 NAŠA MALÁ SESTRA – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

9.11. 19:00 ZLODEJI – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

10.11. 17:00 PO BÚRKE – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

10.11. 19:00 NAŠA MALÁ SESTRA – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

11.11. 16:30 ZLODEJI – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

11.11. 19:00 PO BÚRKE – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

12.11. 18:00 MIA MADRE – projekt Duša a film, projekcia a diskusia 3 €

13.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

14.11. 11:00 TVÁR – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

14.11. 19:00 SÚMRAK – premiéra NA POZVÁNKY 

15.11. 17:00 RENOIR – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

15.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

16.11. 16:30 SÚMRAK – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

16.11. 19:00 EERO SAARINEN – THE ARCHITECT  
WHO SAW THE FUTURE – Dni architektúry a filmu

FREE

17.11. 17:00 POHŔDANIE – Dni architektúry a filmu FREE

17.11. 19:00 DVAJA O MOSTE – Dni architektúry a filmu FREE

18.11. 16:30 MC QUEEN – Dni architektúry a filmu NA POZVÁNKY 

18.11. 18:00 SÚMRAK – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

20.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

21.11. 11:00 SÚMRAK 1 € / 4€

21.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

22.11. 19:00 DILILI V PARÍŽI – premiéra 4,50 € / 2,50 €

23.11. 17:00 ZLODEJI 4,50 € / 2,50 €

23.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

24.11. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

24.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

25.11. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

25.11. 19:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

27.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

28.11. 11:00 3 DNI V QUIBERONE – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

28.11. 19:00 VEŽA, JASNÝ DEŇ 4,50 € / 2,50 €

29.11. 15:00 SÚMRAK – starosta Starého mesta pozýva... FREE

29.11. 17:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

29.11. 19:00 ZLODEJI 4,50 € / 2,50 €

30.11. 17:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

30.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €
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n	16. november, 17.00, Hviezdoslavovo námestie
Staromestské vianočné trhy tento rok otvoríme muzikálom Ľadové 

kráľovstvo. Trhy už tradične otvorí Karin Haydu so svojim hosťom. Po 
rozsvietení vianočného stromčeka a odznení nádhernej piesne Svetlo v podaní 
Anky Repkovej sa prenesieme do sveta muzikálovej rozprávky Frozen – Ľadové 
kráľovstvo. Počas trhov je pripravený bohatý program v rámci ktorého príde 
tak ako každý rok 6. decembra Mikuláš. Na pódiu sa predstaví napr. Fanny 
Fallows, Modus Memory, vystúpia rôzne folklórne skupiny, súbory, spevácke 
zbory a samozrejme detičky zo staromestských materských a základných škôl. V 
detskej zóne budú pripravené rôzne tematické tvorivé dielne. Nebude chýbať ani 
charitatívny stánok a drevený bethlehem. V rámci charitatívnych dní a vystúpení 
sa predstaví napr. Nadácia pre deti Slovenska s galavečerom Hodina deťom. K 
dispozícii bude široká ponuka gastro stánkov a stánkov s rôznymi suvenírmi a 
vianočným tovarom. Neodmysliteľnou súčasťou trhov bude už tradičné klzisko.

Otvorenie staromestských vianočných trhov 
s muzikálom Frozen - Ľadové kráľovstvo
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