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T akmer milión eur. Toľko 
vynaložilo tento rok Staré 
Mesto na platy zamestnan-

cov v školstve. Platy pedagogických, 
ale predovšetkým nepedagogických 
zamestnancov, ktoré patrili medzi 
najhoršie ohodnotené profesie, sa v 
staromestských školách a škôlkach ko-
nečne citeľnejšie zvýšia.

V priemere platy vzrastie o viac ako 
12,5 percenta, čo je viac, ako 10-per-
centný rast, ktorý garantuje zákon 
o odmeňovaní zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme. His-
toricky ide o najvyššie zvýšenie platov 
v staromestských školách a škôlkach. 
Bez najmenšieho zaváhania do posled-
ného centu zaslúžene.

Čo hovoria fakty? Doteraz bol naj-
nižší plat nepedagogických zamest-
nancov, teda upratovačiek, školníkov, 
kuchárok, vedúcich školských jedální 
a pomocných síl v kuchyni 531 eur. Od 
januára stúpol na 585 eur. Najnižší plat 
pedagogických zamestnancov v Sta-
rom Meste bol 624 eur. Teraz je  693 eur.

Po platoch aj opravy
Dobrie správa je, že v tomto roku 

nejde v prípade staromestských peda-
gogických a nepedagogických zamest-
nancov o posledné zvyšovanie platov. 
Kolektívna zmluva im totiž zaručuje 
od 1. apríla každoročné zvýšenie tarif-
ných platov o 2 percentá v prípade pe-
dagogických a 2,5 percenta v prípade 
nepedagogických zamestnancov.

Plat zamestnancov pozostáva z ta-
rifného platu a osobného príplatku. 
Keďže sa pedagogickým a nepedago-
gickým zamestnancom od 1.1.2019 
zvýšil tarifný plat, aj zvýšenie platov 
vďaka Kolektívnej zmluve bude vý-
razne vyššie ako pred rokom. „Nie-
len ako starostku, ale aj ako matku 
školákov ma veľmi teší, že sa nám 
v Starom Meste podarilo zvýšiť platy 
v školstve,“ uviedla starostka Staré-
ho Mesta Zuzana Aufrichtová.

Investície do školstva sa však 
platmi nekončia. „V najbližšom 
období sa budeem snažiť získať aj 
�inančné prostriedky na opravy,“ 
uzavrela starostka.

(moku)

Zarábali najmenej. 
Konečne sa to zmení

Kuchárky, upratovačky, školníci, ale aj vedúce školských jedální. 
Tieto profesie dlhodobo patrili medzi najnižšie ohodnotené. 

V Starom Meste to už neplatí
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Kuchárky v školských 
a škôlkárskych 

jedálňach: Stále patria 
medzi najhoršie platené 

profesie. Neprávom.

Čítajte v čísle

Tretina rozpočtu
V pôsobnosti Starého Mesta 

pracuje 396 pedagogických 
a 149 nepedagogických zamest-
nancov. Na ich mzdy a odvody 
v roku 2018 vynakladalo 6,8 mi-
lióna eur. Od januára je to 7,72 mi-
lióna eur, čo predstavuje tretinu 
celkového rozpočtu Starého Mesta.

AKO SA ZMENÍ 
ÚZEMNÝ PLÁN 
MUDROŇOVA?
Zeleň zostane zachovaná
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Rekonštrukcia Blumentálskej pokračuje

R ekonštrukcia Blumentálskej ulice bude dokončená podľa pôvodného 
projektu. Na svojom ostatnom zasadnutí 19. februára o tom drvivou 

väčšinou rozhodli poslanci miestneho zastupiteľstva. Obnova ulice bola 
dočasne pozastavená od 28. januára. Stalo sa tak po stretnutí starostky 
Zuzany Aufrichtovej s obyvateľmi Blumentálskej. 

„Aj keď nie je ideálna, v tejto fáze rekonštrukcie je to tá najlepšia mož-
nosť,” uviedla starostka MČ Bratislava-Staré Mesto. Obyvateľom, ktorí sa 
obávajú dramatického úbytku parkovacích miest, zároveň prisľúbila, že sa 
vynasnaží nájsť pre nich ďalšie rezidentské miesta v blízkom okolí ulice. 

Rekonštrukcia Blumentálskej sa začala vlani na jeseň pod taktovkou bý-
valého vedenia Starého Mesta. Od počiatku sa k nej značná časť obyvateľov 
stavala kriticky. Za problém považovali najmä to, že s nimi bývalé vedenie  
o vtedy ešte len pripravovanej rekonštrukcii nediskutovalo a dozvedeli sa 
o nej prakticky pár dní pred spustením.

Vazovovu zahalil 
dym

D ymiaca križovatka Vazovo-
va-Mýtna je opravená. Dôvo-

dom bola havária teplovodného po-
trubia. Ako sme sa dozvedeli z Bra-
tislavskej teplárenskej, a.s.(BT), 
problémom je, že rozvody v Starom 
Meste sú už pomerne staré. „V ro-
koch 2000 – 2001 naša spoločnosť 
prechádzala v rámci technológií do-
dávky tepla z parovodného systému 
na horúcovodný. V tomto období 
bolo vymenené potrubie v loka-
lite vymedzenej ulicami Štúrova, 
Špitálska, Pribinova, Karadžičo-
va, Mlynské nivy. V severnej časti 
Starého mesta sú potrubia z rokov 
1970 – 1980. Na Vazovovej ulici, je 
horúcovod z roku 1985,“ uviedla 
hovorkyňa BT Jarmila Galandáko-
vá. Poruchy na rozvodoch podľa nej 
ovplyvňujú rôzne faktory – naprí-
klad zvyšujúca sa záťaž cestnej ko-
munikácie, otrasy spôsobované  pri 

developerských aktivitách (výstav-
ba nových objektov) či rozkopávky 
komunikácií. 

Nad Kyjevom sa 
vyjasnieva

M ajiteľ legendárneho hotela 
Kyjev sa vo februári stre-

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

tol s primátorom Matúšom Vallom 
a starostkou Starého Mesta Zuza-
nou Aufrichtovou. Debatovali o bu-
dúcnosti stavby, ktorá by mohla 
byť, zdá sa, ružová. „Zamýšľame 
budovu bývalého hotela zrekon-
štruovať. Na mieste dnešného 
parkoviska plánujeme realizáciu 
nového administratívneho ob-
jektu,” uviedol Jonathan Jackson, 
ktorý je vlastníkom hotela Kyjev 
15 rokov. Parkovanie by zákazníci 
našli v podzemných garážach, kde 
sa súčasný počet parkovacích miest 
približne späťnásobí.

V trojuholníku ulíc Rajská a Špi-
tálska, kde je dnes nefunkčná ram-
pa do podzemia, chce developer 
vytvoriť nové námestie, ktoré by 
nadväzovalo na Kamenné námestie 
a Námestie SNP. Obytné domy, kto-
ré investor vlastní v priestore Ka-
menného námestia, by v budúcnosti 
nahradili stavby dizajnovo zapa-
dajúce do zrekonštruovanej zóny, 
čím zmiznú posledné domy, ktoré 
koncom 60. rokov nepadli za obeť 
výstavbe Priora. Meniť sa bude aj 
fasáda hotela, ktorá už nespĺňa 
potrebné tepelno-izolačné kritériá. 
Do pôvodného vzhľadu chce však 
investor zasiahnuť len minimálne.

KC Dunaj nekončí. 
Opravia ho

Ch víľu to vyzeralo,že popu-
lárny KC Dunaj na námestí 

SNP skončí. Klebetilo sa totiž, že 
budova niekdajšieho obchodného 
domu, kde sídli, sa bude prerá-
bať na luxusné byty, kancelárie 
a obchody. Našťastie, minimálne 
pre početných fanúšikov klubu, od 
svojho zámeru majiteľ budovy na-
koniec upustil. Klub partii nadšen-
cov prenajal na ďalšie tri roky  
a navyše prispel aj na nevyhnutné 
úpravy, ktoré už KC Dunaj potrebo-
val ako soľ. Plány do budúcnosti? 
Rekonštrukcia, po ktorej pribudne 
ďalší barový pult a komfortnejšie 
záchody.

Vráti sa Rybný trh?
M inisterstvo kultúry rozhodlo, 

že estakády (dopravné ná-
jazdy) na Most SNP nie sú kultúrnou 
pamiatkou – a môžu sa teda presta-
vať. Mesto prisľúbilo, že čoskoro za-

čne diskusie o budúcej podobe úze-
mia. Novú podobu podmostia vrá-
tane dopravného riešenia, by mala 
určiť medzinárodná urbanistic-
ko-architektonická súťaž, spustiť 
sa má tento rok. K projektu sa bude 
môcť vyjadriť aj široká verejnosť. 
„Viem si predstaviť, ako pod mos-
tom vznikne nový, bezpečnejší 
verejný priestor - prinavrátenie 
Rybného námestia, pešie spojenie 
s druhou stranou, priestor naprí-
klad pre trh alebo iné aktivity,“ 
hovorí primátor Vallo. Dodáva, že 
v novom riešení chce zachovať 
všetky dopravné smery z mesta, 
aj z Petržalky.

Vznikne námestie 
T. G. Masaryka

Od polovice júna pribudne 
v Starom Meste ďalšie 

námestie. Časť Vajanského nábre-
žia bude nazvaná podľa Tomáša G. 
Masaryka – na počesť zakladate-
ľa a prvého prezidenta Českoslo-
venskej republiky. Vznik nového 
námestia odklepli vo februári bra-
tislavskí mestskí poslanci. „Návrh 
pripravil a predložil zastupiteľstvu 
Starého Mesta poslanec Ondrej Do-
stál ešte v roku 2018. Mestskému 
zastupiteľstvu pod vedením Iva 
Nesrovnala sa však vtedy nepoda-
rilo návrh prerokovať na mestskej 
úrovni,“ povedala starostka Staré-
ho Mesta Zuzana Aufrichtová. 

„Navrhované Námestie T. G. Ma-
saryka sa nachádza v centre mesta. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Tvorí samostatnú časť Vajanského 
nábrežia. Ide o priestor pred budo-
vou Slovenského národného mú-
zea (SNM) vymedzený Vajanského 
nábrežím, Fajnorovým nábrežím a 
budovou SNM. V priestore navrho-
vaného Námestia T. G. Masaryka sa 
nachádza socha T. G. Masaryka a pa-
mätník československej štátnosti,“ 
uviedla starostka. Po Tomášovi G. 
Masarykovi nebolo doteraz v hlav-
nom meste nazvané žiadne verejné 
priestranstvo. Táto iniciatíva spus-
tila na sociálnych sieťach mestskej 
časti aj debatu o tom, či by v Brati-
slave nemalo vzniknúť aj Námestie 
Márie Terézie.

Bytové domy môžu 
požiadať  

o kompostér

N akladanie s bio odpadom zo 
záhrad a zelene majú možnosť 

riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlast-
níkmi pozemku so zeleňou. Správca 
nehnuteľnosti môže podať žiadosť 
na Oddelenie miestnych daní, po-
platkov a licencií hlavného mesta  
a požiadať o kompostér. Podmienkou 
je vzťah k pozemku so zeleňou. Ná-
klady na kompostér sú hradené  

z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Komisie sa 
otvárajú pre 
neposlancov

O dborné komisie miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratisla-

va-Staré Mesto chcú získať odbor-
níkov z radov verejnosti. Počet 
členov – neposlancov si volí každá 
komisia zvlášť, maximálne však 
prijmú 3 ďalších členov. „Naprí-
klad v Komisii pre kultúru sme 
odhlasovali možnosť prijať až 3 
neposlancov,“ hovorí predsedníč-
ka komisie Dana Kleinert.  Traja 
neposlanci by mali pribudnúť aj do 
Komisie pre nakladanie s majetkom 
a financiami, upresnil jej predseda 
Tomáš Ziegler.

Kritériá, podľa ktorých budú 
uchádzači hodnotení, zatiaľ nema-
jú komisie presne nastavené, dô-
ležitým faktorom pri posudzovaní 
žiadostí v každom prípade bude 
odbornosť a skúsenosti v danom 
odbore. „V prípade našej komisie 
by išlo napríklad o odborníka na 
verejné obstarávanie, auditora so 
skúsenosťami pre výkon auditu 

obcí, znalca v obore stavebníctvo 
a podobne,“ upresnil Ziegler. Komi-
sia pre územné plánovanie, miest-
ny rozvoj a životné prostredie by 
zas privítala uchádzačov, ktorí za-
stupujú minoritné skupiny oby-
vateľstva. „Napríklad zdravotne 
hendikepovaných občanov,“ pove-
dal šéf komisie Ľubomír Boháč.

 „Záujem a aktívna účasť obyvate-
ľov na spravovaní mestskej časti je 
absolútne kľúčová. Vytvára sa tým 
dôvera, spolupráca, samospráva 
je otvorená a môže ľudí efektívne 
počúvať. Ľudia sú podstatou mesta  
a vedia byť neuveriteľne odborne 
nápomocní. To je potenciál, s kto-
rým v Teame Vallo pracujeme úplne 
od počiatku a preto sme radi, že táto 
naša DNA sa dostáva aj do práce ko-
misií,“ uzatvára Kleinert.

Prijatím do komisie sa neposlanci 
stávajú riadnymi členmi komisie. 
Čo znamená, že ich hlasy sa rátajú 
do kvóra a neúčasť na zasadnutí 
môže ovplyvniť hlasovanie. 

Formulár prihlášky, ako aj ter-
mín, do ktorého sa občania môžu 
o zaradenie do komisií uchádzať, 
bude v najbližších dňoch zverejnený 
na stránke mestskej časti www.sta-
remesto.sk.

O zverejnení budeme informo-
vať na našom webe a FB profile.

Deratizujeme  
Staré Mesto

V poslednom období sa potkany 
rozšírili na viacerých verej-

ných priestranstvách Starého Mes-
ta. Obyvatelia si na premnožené 
hlodavce sťažujú nielen na Kamen-
nom aj na Kollárovom námestí. Sta-
ré Mesto už začalo kritickú situáciu 
riešiť. Vo februári prebehla derati-
zácia Kollárovho námestia, v apríli 
sa pripravuje plošná deratizácia 
celého Starého Mesta. 

TJ Sokol Bratislava I. má 100 rokov
Vo februári 1919, z pod-

netu prvého bratislav-
ského župana Samuela Zocha, 
vznikol na území vtedy nového 
hlavného mesta TJ Sokol Brati-
slava I. Tento rok teda oslávili 
spolu s hlavným mestom stovku 
- napriek nútenej prestávke v ča-
soch socializmu. Pauza trvala od 
50. rokov, TJ Sokol obnovil svoju 
činnosť v roku 1990 a získal späť 
aj pôvodný majetok – o.i. soko-
lovňu na Sokolskej, kde trénujú 
mladých džudistov, kulturistov 
aj moderné gymnastky.  V sú-
časnosti majú vyše 1000 členov 
a okrem Sokolskej únie Sloven-
ska sú aj hrdým členom Svetové-
ho zväzu Sokolov. Nazdar!
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Staré Mesto chce podporiť 
zaujímavé projekty. Cez dotácie

Z aujímavé projekty, výstavy, konferencie aj napríklad aj rekon-
štrukcie. Na to všetko môže Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

poskytnúť dotáciu. Najvyšší balík má pritom k dispozícii Komisia pre 
kultúru. V minulosti takto prispela napríklad divadlu GUnaGU, fes-
tivalu Viva Musica! či Nadácii Horský park na Horské kultúrne leto.

Záujemcovia o dotáciu môžu svoje žiadosti začať podávať už teraz 
(marec)  – posledný termín je 31. októbra.

Žiadosť možno poslať poštou, alebo osobne v podateľni miestneho 
úradu na Vajanského nábreží 3.

Kontrolu úplnosti všetkých podaných žiadostí vykonáva finančné 
oddelenie, ktoré žiadosti následne odstúpi na prerokovanie vecne 
príslušnej komisii miestneho zastupiteľstva. 

O tom, či žiadateľovi mestská časť dotáciu poskytne, sa záujemca 
dozvie do 15 dní od rokovania miestneho zastupiteľstva, na ktorom 
bolo o poskytnutí dotácie rozhodnuté. 

Informácie a formuláre nájdete na: https://www.staremesto.sk/
sk/vzn/showDocument/id:4008
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Upravený územný plán Mudroňova-
-juhozápad: Zo zelene neodhryzne

Nové stavebné parcely 
v oblasti nepribudnú, 

obyvatelia však 
získajú viaceré 

výhody

K aždé štyri roky mestská časť 
preskúma platnosť územné-
ho plánu. Ak sa vyskytnú zá-

sadné zmeny, treba ho upraviť. 
Územný plán zóny Mudroňova (ju-

hozápad) bol  schválený v roku 2004, 
v roku 2010 boli schválené zmeny a do-
plnky.

Dôvodov pre aktuálne prerokúvané 
zmeny a doplnky bolo viacero. Podnet 
Krajského pamiatkového úradu na 
zapracovanie zásad ochrany Pamiat-
kového územia Bratislava-centrálna 
mestská oblasť, podnet na zmenu 
funkčného využitia územia z technic-
kej infraštruktúry na bývanie (rodinný 
dom) na mieste bývalej trafostanice, 
ktorá bola medzičasom premiestnená, 
potreba sprehľadniť gra�ickú časť,  
zapracovať nové predpisy a technické 
normy do textovej časti, upraviť nesú-
lad s nadradeným územným plánom 
obce a prekryv riešeného územia s ďal-
ším územným plánom zóny Podhradie. 

Žiadne negatívne zmeny
Vplyvom zmien a doplnkov neubud-

ne zeleň z danej štvrte  a nepribud-
ne žiadna nová stavebná parcela. 
Naopak bude umožnené obyvateľom 
umiestniť garáže pred prednú staveb-
nú čiaru a zastavaná plocha podzem-
ných podlaží, na ktorých bude zeleň sa 
bude započítavať do zastavanej plo-
chy v závislosti od výšky substrátu.

Bude aj v GISpláne
V neposlednom rade bude po schvá-

lení doplnený aj tento územný plán 
zóny vložený do GISPLANu (mapový 
informačný systém) mestskej časti – 
vrstva územné plánovanie, kde si môžu 
obyvatelia pozrieť základné regulatívy 
využitia územia.

Momentálne v tejto vrstve nájde oby-
vateľ ohraničenie všetkých územ-

ných plánov zón (schválených aj spra-
covávaných) a tri územné plány zón, 
spracovaných mestskou časťou.

V budúcnosti plánujeme doplniť aj 
územný plán hlavného mesta SR Brati-
slava a ostatné územné plány zón, ktoré 
spracovalo hlavné mesto.

ANTON GÁBOR
referát územného plánu a rozvoja MÚ 

Bratislava-Staré Mesto 

Čo je to vlastne územný plán?
Ú zemné plánovanie rieši priesto-

rové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia, určujú sa jeho 
zásady a vecná i časová koordinácia 
činností v území v súlade s princípmi 
trvalo udržateľného rozvoja.

Na úrovni mestskej časti sa oby-
vateľ najčastejšie stretáva s dvoma 
typmi územnoplánovacích dokumen-
tácii: územný plán obce a územný 
plán zóny. Spracovanie územného 
plánu obce zabezpečuje hlavné mesto 
SR Bratislava a územné plány zón 
môže spracovať hlavné mesto SR Bra-
tislava alebo príslušná mestská časť.

Územný plán obce je spracovaný 
v menšej podrobnosti pre celé územie 
mesta. Územný plán zóny sa spracú-
va vo väčšej podrobnosti pre územia 

definované územným plánom obce, 
zväčša pre dynamicky sa rozvíjajúce  
rozvojové územia ako napríklad ob-
lasť Chalupkova. Územný plán zóny 
musí byť v súlade s hierarchicky nad-
radením územným plánom obce.

Územnoplánovacia dokumentácia 
je základný nástroj územného roz-
voja a starostlivosti o životné pros-
tredie, ktorý využívajú najmä projek-
tanti a stavebný úrad. 

Územný plán sú podľa stavebného 
zákona povinné mať mestá a obce s 
viac ako 2000 obyvateľmi.  

Územný plán spracúva autorizo-
vaný architekt s kolektívom odbor-
níkov z rozličných oblastí (doprava, 
zeleň, inžinierske siete...). Vyberá sa 
verejným obstarávaním.

Zóna Mudroňova (juhozápad): Značnú časť tvorí zeleň a tak to aj zostane.

Aktuálnosť kontrolujú 
každé štyri roky

A ko často sa preveruje aktu-
álnosť územného plánu a do 

akej miery sa na jeho tvorbe môžu 
podieľať obyvatelia sme sa spýtali 
ANTONA GÁBORA z referátu územ-
ného plánu a rozvoja MÚ Bratislava-
Staré Mesto.
Môžu občania územný plán pri-
pomienkovať?

Obyvatelia môžu pripomienkovať 
navrhované zmeny a doplnky. Všet-
ky pripomienky budú vyhodnotené 
v zmysle právnych predpisov a ku kaž-
dej jednej sa vyjadríme.
Aké úpravy prinesú navrhované 
zmeny a doplnky ÚPN-Z Mu-
droňova JZ v praxi?

Väčšina zmien vedie k sprehľadne-
niu dokumentu. Ďalšie typy zmien sa 
týkajú zosúladenia s územným plá-
nom hlavného mesta a ďalšími pod-
kladmi, napríklad zásady ochrany PZ 
(Pamiatková zóna) CMO Bratislava. 
Po zmenách bude možné umiestniť 
garáže pred stavebnú čiaru. A bude 
sa započítavať zeleň na podzemných 
konštrukciách.
Ako často sa robia úpravy 
v ÚPN-Z?

Máme povinnosť každé štyri roky 
preskúmať aktuálnosť. V prípade, 
že príde podnet, ktorý má zásad-
ný dosah na celú zónu, robíme to aj 
častejšie.
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Budova mestskej 
vodárne: Nádhernú 
stavbu nájdete na 
Mudroňovej 3. Postavili 
ju v rokoch 1914-1918 
podľa projektu Bernarda 
Salbacha, architekta 
pražskej �irmy C. Corte.

Staré Mesto: Osem ich má,
dva práve obstaráva

Vmestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto je momentálne schvále-

ných osem územných plánov zón 
(ÚPN-Z):  ÚPN-Z Podhradie, ÚPN-Z 
Dunajská, ÚPN-Z Chalupkova, ÚPN-Z 
A6, Bratislava, ÚPN-Z Machnáč, 
ÚPN-Z Kráľovské údolie-Bôrik, ÚPN-Z 
Mudroňova juhozápad, ÚPN-Z Mu-
droňova sever – Palisády a  dva nové 
mestská časť v súčasnosti obstaráva: 
ÚPN-Z CMO-severovýchod a ÚPN-Z 
Brnianska-Patrónka. Po ich dokon-
čení bude vyše 75 % katastrálne-
ho územia mestskej časti pokrytá 
územnými plánmi zón.

Po obstaraní a schválení územno-
plánovacej dokumentácie povinnosti 
mestskej časti nekončia. Je povinná 
sústavne sledovať či sa nezmeni-
li  územno-technické, hospodárske 
a sociálne predpoklady, na základe 
ktorých bola navrhnutá koncepcia 
organizácie územia. Ďalej zbiera 
a vyhodnocuje podnety na zmenu 

územnoplánovacej dokumentácie od 
obyvateľov a organizácii. Pravidelne, 
najmenej však raz za štyri roky, 
preskúma schválenú územnopláno-
vaciu dokumentáciu, či ju nie je po-
treba aktualizovať. 

FOTO: WIKIPEDIA.SK

FOTO: WIKIPEDIA.SK

Zóna Chalupkova: Už niekoľko 
rokov na okraji historického 
centra vyrastá moderná štvrť.

FOTO: PENTA INVESTMENS

Separujete bio odpad? 
OLO ho opäť odváža

Od 1. marca začne mestská 
spoločnosť OLO opäť s od-

vozom bio odpadu z hnedých zber-
ných nádob. Odvoz bude pravidelne 
prebiehať až do konca novembra, ná-
doby sa vysýpajú každých 14 dní. In-
formáciu o tom, v ktorý deň sa vyko-
náva odvoz bio odpadu, nájdu obyva-
telia na nálepke, umiestnenej na svo-
jej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho 

však zistiť aj priamo na www.olo.sk, 
prostredníctvom aplikácie „Zistite si 
váš odvozný deň bio odpadu“. OLO 
zároveň žiada obyvateľov, aby svoje 
hnedé zberné nádoby vyložili vždy 
deň pred plánovaným odvozom. 

Do hnedých zberných nádob pat-
ria kvety, štiepky, piliny, pokosenú 
trávu, malé kusy konárov, lístie, od-

pad z ovocia, zeleniny a burinu bez 
plastových vriec a iných oba-

lov. Nepatria sem 
odpady z domác-
ností živočíšneho 

pôvodu, mliečne 
a mäsové výrobky 
a zvieracie exkre-

menty. Bio odpad 
z hnedých zberných 
nádob je odvá-
žaný do kompo-
stárne vo Svätom 
Jure, kde sa spra-

cuje na kompost.
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Prístup ku kvalitnej škole 
nemá byť výsadou

„Nemám rád rebríčky kvality škôl. Už len preto, že nedokážu zachytiť podstatný 
parameter, napríklad či dieťa je v škole šťastné,“ hovorí Vlado Dolinay, nový poradca 

starostky Starého Mesta pre oblasť školstva.

D nešné školstvo zápasí s množ-
stvom ťažkostí a hoci sa školy 
v Starom Meste pravidelne 

umiestňujú na popredných miestach 
v takzvaných Monitoroch, problém sa 
nevyhýbajú ani im. O to, čo by sa s tým 
dalo robiť a ako urobiť zo staromest-
ských škôl skutočnú výkladnú skriňu 
Slovenska sa MARTINA ŠTEFÁNIKOVÁ 
zhovárala s novým poradcom starostky 
pre oblasť školstva a vzdelávania VLA-
DIMÍROM DOLINAYOM (37).
Ste učiteľom, takže školstvo 
a jeho problémy poznáte z prvej 
ruky.  

Áno. Pracoval som na rôznych stup-
ňoch vzdelávania - prešiel som si vý-
ukou na základných školách, kde som 
učil na prvom aj druhom stupni, dva 
roky som učil aj na strednej škole na 
bilingválnom gymnáziu, dokonca som 
učil aj deti v predškolskom veku. Sem-
tam som lektoroval aj na vysokej škole. 
Učil som tiež v slovenskej minorite v 
Rumunsku. Dnes sa čiastočne venujem 
formálnemu vzdelávaniu, no hlavne 
neformálnemu. Popri tom sa venujem 
školstvu na komunálnej úrovni ako 
poslanec v samospráve.
A máte už v portfóliu aj nejaké 
významné zmeny v tejto oblasti?

V samospráve pôsobím ako miest-
ny a župný poslanec a od posledných 
komunálnych volieb aj ako mestský 
poslanec. V každom zastupiteľstve som 
členom školskej komisie, odkiaľ môžem 
čerpať mnohé inšpirácie aj do staro-
mestskej samosprávy. Viaceré dobré 
nápady sa dajú čerpať ako inšpirácia 
napríklad z Petržalky pri umiestňova-
ní detí do materských škôl. A v prípade 
župy je veľkou výzvou vzájomná koor-
dinácia pri prepájaní potrieb regionál-
neho školstva na osi materská - základ-
ná - stredná škola.
Ste poslancom v Petržalke, ale 
poznáte aj školy v Starom Mes-
te? Sú podľa vás na dobrej úrov-
ni alebo ich treba meniť?

V Starom Meste sú koncentrované 
mnohé dobré školy. Do istej miery ich 
poznám, poznám sa aj s viacerými uči-
teľmi a riaditeľmi staromestských škôl. 
Nerád by som predbiehal alebo sľubo-
val niečo, čo bude zbytočne vzbudzovať 
príliš veľké očakávania. Samozrejme, 
nápady sú, rád by som ich však zreálnil 
po dôkladnom zmapovaní situácie a na 
tomto základe načrtol možné zmeny  
a koncepcie.
Základné školy v Starom Meste 
majú špecifické postavenie – už 
len tým, že v tzv. Monitoroch 
vychádzajú najlepšie z celého 
Slovenska. Budete s tým nejako 
pracovať?

Áno, v rôznych monitoroch a rebríč-
koch staromestské školy vychádzajú na 
popredných miestach. No, priznám sa, 
že nie som fanúšik „rebríčkovania” škôl. 

Každý zoznam je zostavovaný na zákla-
de merateľných kritérií. Tieto však ne-
dokážu zachytiť podstatný parameter 
- napríklad či dieťa je v škole šťastné.
Čo hovoríte na školský systém 
na Slovensku? Z mojich skúse-
ností – chýbajú učebnice, ak nie, 
sú často nekvalitné a plné chýb, 
učiteľky sú unavené, zle zapla-
tené, a tak to končí pri memoro-
vaní. Dá sa s tým niečo robiť?

A to ste ešte vymenovali veľmi málo 
problémov, s ktorými dnešné škol-
stvo zápasí! Okrem nedostatočného 
ohodnotenia platov učiteliek a učite-
ľov, sú ešte horšie ohodnotení nepeda-
gogickí zamestnanci v školách. Dnes 
je naozaj veľký problém získať do 
školy zamestnancov na pozície upra-
tovačiek, kuchárok a ďalšie podobné 
profesie. Od nedocenených učiteľov 

chceme, aby sa ešte vzdelávali a určite 
sa budeme s nimi chcieť rozprávať aj  
o inklúzii, čo je úplne bežným systé-
mom v západnej Európe. Napriek všet-
kým problémom určite budeme chcieť 
vytvárať podmienky a prostredie pre 
kvalitné vzdelávanie pre úplne každého 
bez rozdielu.
Spomenuli ste inklúziu. Veľa sa 
hovorí o integrovaných školách, 
ale,ak chcete dostať postihnuté 
dieťa na „normálnu“ základku, 
končí to zväčša neúspechom. Čo 
s tým?

Odpoveď som čiastočne načrtol  
v odpovedi na predchádzajúcu otázku. 
Prístup ku kvalitnej škole nemá byť 
výsadou, ale právom všetkých, pričom 
škola má rešpektovať osobitosti jed-
notlivca. V 21. storočí to považujem za 
úplne kľúčové. 

Vladimír Dolinay: 
„S učiteľmi sa určite budeme 
chcieť rozprávať aj o inklúzii,  
čo je úplne bežným systémom  
v západnej Európe,“ hovorí. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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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 – celá, Podja-
vorinskej – celá, Skalná – celá, Soférove schody – celá, 
Svoradova – celá, Škarniclova – celá, Vodný vrch – celá, 
Zámocká – celá, Zámocké schody – celá, Zochova – celá, 
Židovská – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je: Základná škola, 
Škarniclova ul. č.1, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bartoňova – celá, Bradlianska – celá, Čelakovského – 
celá, Dankovského – celá, Hlavatého – celá, Koreničova 
– celá, Krakovská – celá, Krátka – celá, Nám. Alexandra 
Dubčeka – celé, Palisády – 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 
25,27,27A,29,29A,31, Partizánska – celá, Smetanova – 
celá, Strelecká – celá, Šulekova – 1,3,5,7,9,11,13, Tvarož-
kova – celá, Vansovej – celá, 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 – celá, Galandova – celá, Godrova – celá, 
Gunduličova – celá, Kuzmányho – celá, Maróthyho – 
celá, Mateja Bela – celá, Moyzesova – celá, Na brezinách 
– celá, Na Štyridsiatku – celá, Novosvetská – 1,2,3,4,5,7
,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,22,23,24,25,26,28, Palisády 
– 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59, Porubského 
– celá, Sládkovičova – celá, Somolického – celá, Šte-

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Bratislava-Staré Mesto: 34 volebných okrskov

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ak v prvom kole volieb ANI JEDEN Z KANDIDÁTOV na prezidenta Slovenskej republiky NEZÍSKA NADPOLOVIČNÚ VÄČŠINU platných hlasov
oprávnených voličov, DRUHÉ KOLO VOLIEB sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Zoznam kandidátov platný v čase uzávierky Staromestských novín 24. 2. 2019. Prosíme občanov,  
aby si POZORNE SKONTROLOVALI aktuálny zoznam kandidátov pri vstupe do volebných miestností!

Na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov na území mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
 je vytvorených celkom 34 volebných okrskov s nasledovnými volebnými miestnosťami:

1. Béla 
BUGÁR, Ing., 
60 r., poslanec 
Národnej rady 
Slovenskej 
republiky, 
Šamorín

2. Zuzana 
ČAPUTOVÁ, 
Mgr., 45 r., 
advokátka, 
Pezinok

4. Štefan 
HARABIN, JUDr., 
61 r., sudca 
Najvyššieho 
súdu Slovenskej 
republiky, 
Bratislava

6. Marian 
KOTLEBA, 
Ing. Mgr., 41 
r., poslanec 
Národnej rady 
Slov. republiky, 
Banská Bystrica

3. Martin DAŇO, 
42 r., novinár, 
Bratislava

5. Eduard 
CHMELÁR, doc. 
Mgr., PhD., 47 r., 
vysokoškolský 
pedagóg, Galanta

7. Milan 
KRAJNIAK, Bc., 
46 r., poslanec 
Národnej rady 
Slovenskej 
republiky, 
Bratislava

9. František 
MIKLOŠKO, 
RNDr., 71 r., 
publicista, 
Bratislava

11. Maroš 
ŠEFČOVIČ, 
JUDr., PhD., 52 
r., podpredseda 
Európ. komisie 
pre energetickú 
úniu, Bratislava

13. Bohumila 
TAUCHMANNOVÁ, 
Ing., 60 r., 
podnikateľka, 
Bratislava

8. József 
MENYHÁRT, 
PaedDr., PhD., 
42 r., predseda 
politickej strany, 
Vrakúň

10. Robert 
MISTRÍK, Dr. 
Ing., 52 r., vedec, 
Bratislava

12. Róbert 
ŠVEC, Mgr., 42 r., 
politológ, Nitra

14. Juraj 
ZÁBOJNÍK, Dr. 
Ing., PhD., 56 r., 
bezpečnostný 
analytik, 
Bratislava

15. Ivan 
ZUZULA, RNDr., 
CSc., 64 r., 
vysokoškolský 
pedagóg, 
Bratislava
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fánikova – 1,3,5,7, Šulekova – 2,4,6,6A,8,10,12,14,16,18, 
Timravina – celá, Tolstého – celá, Vlčkova – 1,2,3,5,7

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je: Základná škola, 
Podjavorinskej č.1, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Hodžovo nám. – celé, Kapucínska – celá, Konventná – 
celá, Kozia – 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2
4,26,28, Lýcejná – celá, Palisády – 16,18,20,22,24,26,28
,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56, Panenská – 
celá, Staromestská – celá, Suché mýto – celá, Štetinova 
– celá, Veterná – celá, Župné námestie – celé

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č.18, pre oprávnených voličov 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 – celá, 
Poštová – celá, Vysoká – celá, 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 býva-
júcich na uliciach a v domoch:
Baštová – celá, Biela – celá, Farská – celá, Františkánska 
– celá, Františkánske nám. – celé, Hlavné nám. – celé, 
Hviezdoslavovo nám. – celé, Kapitulská – celá, Klariská 
– celá, Klobučnícka – celá, Kostolná – celá, Laurinská – 
celá, Michalská – celá, Na vŕšku – celá, Nedbalova – celá, 
Panská – celá, Podjazd – celá, Prepoštská – celá, Prima-
ciálne nám. – celé, Radničná – celá, Rudnayovo nám. – 
celé, Rybárska brána – celá, Sedlárska – celá, Strakova 
– celá, Uršulínska – celá, Úzka – celá, Ventúrska – celá, 
Zámočnícka – celá, Zelená – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 8 je: Základná škola 
Matky Alexie, Palackého ul. č.1, pre oprávnených voličov 
bývajúcich na uliciach a v domoch:
Gorkého – celá, Jesenského – celá, Komenského 
nám. – celé, Kúpeľná – celá, Lodná – celá, Medená – 
2,3,4,5,6,7,9,11,13,13A,13B,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 
Mostová – celá, Nám. Eugena Suchoňa – celé, Nám. Ľu-
dovíta Štúra – celé, Palackého – celá, Paulínyho – celá, 
Rázusovo nábr. – celé, Riečna – celá, Rigeleho – celá, 
Rybné nám. – celé

Miestom konania volieb v okrsku č. 9 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č.18, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Dobrovičova – 1,2,3,4,5,7,9, Fajnorovo nábr. – celé, Gon-
dova – celá, Medená – 10,12,14,16,18,20,22,24,35,37, Mú-

zejná – celá, Prešernova – celá, Tallerova – celá, Tobruc-
ká – celá, Vajanského nábr. – celé

Miestom konania volieb v okrsku č. 10 je: Fakulta teles-
nej výchovy a športu UK v Bratislave, Nábrežie armád-
neho generála L. Svobodu č. 9, pre oprávnených voličov 
bývajúcich na uliciach a v domoch:
Buková – celá, Dvořákovo nábr. – celé, Kráľovské údo-
lie – celá, Lipová – celá, Malá – celá, Mlynská dolina – 
45,47,49,51, Na kopci – celá, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 
– celé, Nad lomom – celá, Pod Bôrikom – celá, Pod vini-
cami – celá, Révová – celá, Žižkova – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 11 je: Základná ško-
la, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bôrik – celá, Čmelovec – celá, Fialkové údolie – celá, Hrad-
né údolie – celá, Hrebendova – celá, Inovecká – celá, Jan-
čova – celá, Lubinská – celá, Medzierka – celá, Mudroňo-
va – 2,3,3A,3B,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,11A,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,30,31,32,33, 
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 
52,54,55,56,57,58,59,60,61,61A,62,63,64,64A,65,66,67, 
68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80, Pri hradnej studni – 
celá, Radvanská – celá, Riznerova – celá, Slepá – celá, 
Staroturský chodník – celá, Strmá cesta – celá, Údolná 
– celá, V záhradách – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 12 je: Základná ško-
la, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Broskyňová – celá, Červeňova – celá, Fándlyho – celá, Fran-
cúzskych partizánov – celá, Holubyho – celá, Hummelo-
va – celá, Javorinská – celá, Krmanova – celá, Lichardova 
– celá, Mošovského – celá, Mudroňova – 82,84,86,88,90, 
92, Myjavská – celá, Na Baránku – celá, Stará Vinárska 
– celá, Šulekova – 15,15A,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,2
8,29,30,31,32,33,34,35,36,38,40,40A,42,44,46,48,50,52,5
2A,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72, Žiarska – celá

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 14 je: Základná ško-
la, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bartókova – celá, Drotárska cesta – 1,3,5,6,6A,7,8,9,10,
12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,28A,30,32,34,36, 38,40,42, 
Haydnova – celá, Mozartova – celá, Mudroňova – 83,85, 
85A,87,89,93,95,97,99,101, Na Hrebienku – celá, Rubin-
steinova – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 15 je: Základná ško-
la, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Drotárska cesta – 4,17,19,19A,19B,21,21A,23,23A,23B,2

5,27,29,31,33,33A,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, Hriňov-
ská – celá, Korabinského – celá, Martinengova – celá, 
Matúšova – celá, Mlynská dolina – 13,15,21,23, Na strá-
ni – celá, Prvosienková – celá, Sklenárska – celá, Srnčia 
– celá, Súbežná – celá, Šafránová – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 16 je: Staromest-
ské 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 – celá, Dubová – celá, Gaštanová – celá, Hý-
rošova – celá, Jaseňová – celá, Javorová – celá, K lomu 
– celá, K železnej studienke – celá, Kubániho – celá, Ky-
sucká – celá, Lamačská cesta – 8,8A, Mlynská dolina – 
1,9,11,33,41, Pri Habánskom mlyne – celá, Pri Suchom 
mlyne – celá, Senická – celá, Šípková – celá, Topoľová – 
celá, Úprkova – celá, Valašská – celá, Záhorácka – celá, 
Západný rad – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 17 je: Staromest-
ské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, pre 
oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bohúňova – celá, Búdková – celá, Dolná – celá, Gorazdo-
va – celá, Hroboňova – celá, Jánošíkova – celá, Krčméry-
ho – celá, Krivá – celá, Langsfeldova – celá, Laučekova 
– celá, Lesná – celá, Lovinského – celá, Majakovského 
– celá, Nekrasovova – celá, Prokopa Veľkého – celá, So-
cháňova – celá, Tablicova – celá, Tajovského – celá

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 20 je: Základná ško-
la, Hlboká cesta č.4, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Čajkovského – celá, Fraňa Kráľa – celá, Hlboká cesta – 
1,2,3,7, Križkova – celá, Leškova – celá, Puškinova – celá, 
Spojná – celá, Štefánikova – 2,4,6,6A,8,9,10,11,12,13,14,1
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V olič je povinný po prícho-
de do volebnej miestnosti 
preukázať okrskovej vo-

lebnej komisii svoju totožnosť 
predložením občianskeho preukazu. 
Ak bol voličovi na jeho žiadosť vyda-
ný hlasovací preukaz, predloží ho 
spolu s občianskym preukazom. Hla-
sovací preukaz okrsková volebná ko-
misia voličovi odoberie a pripojí ho 
k zoznamu voličov. Potom okrsková 
volebná komisia zakrúžkuje porado-

vé číslo voliča v zozname voličov (v 
prípade voliča s hlasovacím preuka-
zom zapíše do zoznamu voličov a zá-
pis podpíše predseda komisie) a vydá 
voličovi hlasovací lístok a prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky mestskej časti.

Občan Slovenskej republiky, 
ktorý najneskôr v deň konania vo-
lieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá 
trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a dostavil sa v deň ko-

nania volieb do volebnej miestnosti 
preukáže svoju totožnosť predlože-
ním slovenského cestovného do-
kladu a súčasne okrskovej volebnej 
komisii predloží čestné vyhlásenie  
o trvalom pobyte v cudzine, ktoré-
ho vzor zverejnilo Ministerstvo vnút-
ra Slovenskej republiky na svojom 
webovom sídle (https://www.minv.
sk/?prezident-vzory1). Okrsková vo-
lebná komisia takéhoto voliča dopíše 
do zoznamu voličov, čo zaznamená  

v jeho slovenskom cestovnom doklade 
a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte  
v cudzine pripojí k zoznamu voli-
čov. Potom okrsková volebná ko-
misia vydá voličovi hlasovací lístok 
a prázdnu obálku opatrenú odtlač-
kom úradnej pečiatky mestskej časti.

Prevzatie hlasovacieho lístka  
a obálky potvrdí volič v zozname vo-
ličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlaso-
vaním odobrať do osobitného 

5,16,17,17A,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 ško-
la, Jelenia ul. č.16, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bukureštská – celá, Holekova – celá, Jozefa Kronera 
– celá, Kýčerského – celá, Murgašova – celá, Námestie 
Franza Liszta – celé, Šancová  – 1,1A,1B,2,3,3A,3B,4,5,5
A,5B,5C,6,9,16,18,20,22,30,32,34,36,38,40,42, 44,46, Šte-
fanovičova – celá, Žabotova – celá, Žilinská – 1,3,5,7,9,11

Miestom konania volieb v okrsku č. 22 je: Základná ško-
la, 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 – celá, 
Jelenia – celá, Karpatská – celá, Ľadová – celá, Palári-
kova – 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, Železni-
čiarska – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 23 je: Základná ško-
la, Vazovova ul. č.4, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Americké nám. – celé, Banskobystrická – celá, Belo-
potockého – celá, Benediktiho – celá, Fazuľová – celá, 
Floriánske nám. – celé, Imrich Karvaša – celá, Jozefská 
– celá, Májkova – celá, Mickiewiczova – celá, Námestie 
1.mája – celé, Námestie slobody – celé, Radlinského – 
1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16, 27,29,31,33,35,37, Slovan-
ská – celá, Školská – celá, Škovránčia – celá, Vazovova 
– 1,2,3,4,5,6,7,7A

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 25 je: Základná ško-
la, 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 ško-
la, Vazovova ul. č.4, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Bernolákova – celá, Blumentálska – 15,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26, 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, Steinov dvor – celá, 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 ško-
la, 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, Kríž-
na – 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 ško-
la, Vazovova ul. č.4, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Justičná – celá, Karadžičova – 35,37,39,41,43,45,47,49,51,5
3,55,57, Nám. Martina Benku – celé, Poľská – celá, Záhrad-
nícka – 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 ško-
la, Vazovova ul. č.4, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Chorvátska – celá, Lužická – celá, Moskovská – celá, 
Odborárske nám. – celé, Sasinkova – celá, Strážnická – 
celá, Šoltésovej – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 30 je: Základná ško-
la, Grösslingová ul. č.48, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Cintorínska – celá, Cukrová – celá, Dunajská – 
13,15,21,23,25, Ferienčíkova – celá, Francisciho – celá, 
Janáčkova – celá, Lazaretská – 1,2,3,3A,4,5,6,7,8,9,11,12, 
Satinského – celá, Špitálska – 14,16,18,20,22,24,43,45,47, 

49,51,53,55,57,59,61, Ul. 29. augusta – 1A,2,3,4,5,6,7,8, 
10,12,18,20

Miestom konania volieb v okrsku č. 31 je: Základná ško-
la, Grösslingová ul. č.48, pre oprávnených voličov bývajú-
cich 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 ško-
la, Grösslingová ul. č.48, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bottova – celá, Čulenova – celá, Dostojevského rad – 2,4,
6,8,10,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28, Chalupko-
va – celá, Karadžičova – 1,7,8,8A,9,10,11,12,14,16,17,21,2
3,25,27,29,31,33, Košická – 1, Landererova – celá, Malý 
trh – celá, Mlynské nivy – 1,2,3,4,6,8, Olejkárska – celá, 
Poľná – celá, Pribinova – 1,3,17,19,21,23,25, Továrenská 
– celá, Ul. 29. augusta – 9,11,13,15,19,21,23,28,30,32,34,
36,36C,38

Miestom konania volieb v okrsku č. 33 je: Základná ško-
la, Grösslingová ul. č.48, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Dobrovičova – 12,14,15,16,17, Dostojevského rad – 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,27, Gajova – 4,8,9,10,11,13,15,17,19,21, 
Grösslingová – 20,22,24,26,31,33,35,37, Jakubovo nám. 
– celé, Klemensova – 7,8,9,10,11,12,13,15,17,19, Lomono-
sovova – 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 – 2,4,6,8,10,12,14,14A,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, Sien-
kiewiczova – celá, Šafárikovo nám. – celé, Štúrova – celá

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania
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priestoru určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov. Voličovi, ktorý ne-
vstúpi do tohto priestoru, okrsko-
vá volebná komisia hlasovanie neu-
možní.

V osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov volič 
na hlasovacom lístku zakrúžkuje 
poradové číslo kandidáta, ktoré-
mu sa rozhodol odovzdať svoj hlas. 
Volič môže zakrúžkovať poradové 
číslo len jedného kandidáta. Na 
iné úpravy hlasovacieho lístka (napr. 
prečiarknutie, podčiarknutie pora-
dového čísla/mena kandidáta) sa 
neprihliada.

 Ak volič zakrúžkuje viac porado-
vých čísiel kandidátov, je takýto hla-

sovací lístok neplatný. Upravený 
hlasovací lístok vloží volič do obálky 
a následne do volebnej schránky. 
Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nespráv-
ne upravený hlasovací lístok iný 
(nový). Nesprávne upravený hlaso-
vací lístok vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých či nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upra-
viť 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 spô-

sobilú osobu, aby podľa jeho pokynov  
a zákona upravila hlasovací lístok a 
vložila do obálky; takouto osobou 
nemôže byť člen okrskovej volebnej 
komisie. 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 priebehu volieb. 

Volič, ktorý nemôže pre zdravot-
né postihnutie sám vložiť obálku do 
volebnej schránky, môže požiadať, 
aby obálku do volebnej schránky  
v jeho prítomnosti vložila iná osoba, 
nie však člen okrskovej volebnej ko-
misie.

Volič, ktorý sa nemôže 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 hla-
sovania do prenosnej volebnej 
schránky, avšak len v územnom 
obvode volebného okrsku, pre kto-
rý bola okrsková volebná komisia  
zriadená.

Volič je povinný odložiť nespráv-
ne upravený hlasovací lístok do 
zapečatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne upra-
vených hlasovacích lístkov, inak sa 
dopustí priestupku, za ktorý mu 
bude uložená pokuta 33 eur.

V olič, ktorý má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a v deň konania volieb 
nebude môcť voliť v mieste svojho 

trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktoré-
ho zozname voličov je zapísaný, môže požiadať 
obec/mestskú časť podľa svojho trvalého pobytu 
o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec/mest-
ská časť na základe žiadosti voličovi vydá hlaso-
vací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s 
poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zo-
znamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydá vo-
ličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania 
volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý 
volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič s trvalým 
pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 
na prvé aj druhé kolo volieb prezidenta Sloven-
skej republiky súčasne. Táto požiadavka musí 
byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu

osobne, najneskôr posledný pracovný deň 
predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 
15.03.2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 
29.03.2019) v námietkovej kancelárii v Centre 
služieb občanom na prízemí Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto, Vajanské-
ho nábrežie 3, Bratislava v úradných hodinách 
miestneho úradu:

Pondelok: 07.30 – 17.00 hod.
Utorok:  07.30 – 15.00 hod.
Streda:  07.30 – 17.00 hod.
Štvrtok:  07.30 – 15.00 hod.
Piatok:  07.30 – 13.30 hod.

Tel. kontakt námietkovej kancelárie: 
02/59246 421

Mestská časť vydá hlasovací preukaz 
bezodkladne.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola doručená mest-
skej časti najneskôr 15 pracovných dní predo 
dňom konania volieb (t. j. najneskôr 25.02.2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 11.03.2019) 
na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava–Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,  
814 21 Bratislava

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlaso-
vacieho preukazu bola doručená mestskej časti 
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t. j. najneskôr 25.02.2019; pre 
druhé kolo volieb najneskôr 11.03.2019) na e-ma-
ilovú adresu: namietkova@staremesto.sk
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
● meno a priezvisko,
● rodné číslo,
● štátnu príslušnosť,
● adresu trvalého pobytu  
    (obec, ulica, číslo domu),

● korešpondenčnú adresu, na ktorú mestská 
časť doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od 
adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žia-
dateľom možno požiadať o vydanie hlasovacie-
ho preukazu najneskôr v posledný deň predo 
dňom konania volieb (t. j. najneskôr 15.03.2019; 
pre druhé kolo volieb najneskôr 29.03.2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
● meno a priezvisko,
● rodné číslo,
● štátnu príslušnosť,
● adresu trvalého pobytu  
    (obec, ulica, číslo domu).

Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličo-
vi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neu-
vedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri 
pracovné dni od doručenia žiadosti. Mestská časť 
zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žia-
dosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej 
žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevez-
me iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, 
priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis 
voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. 
Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho 
preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, 
môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej 
podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len 
s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,  
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Informácia pre voliča - HLASOVACÍ PREUKAZ
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Po vzniku Československa 
bol o Prešporok záujem 
nielen z uhorskej stra-

ny, ktorá si chcela bývalé korunovačné 
mesto naďalej ponechať, ale aj zo stra-
ny novovzniknutého Československa. 
Mesto v tom čase malo asi 80 000 oby-
vateľov, z toho 30 000 nemeckej národ-
nosti. Obyvatelia Prešporka v tom čase 
prevažne nemeckej a maďarskej národ-
nosti chceli naďalej zostať súčasťou už 
pomaly rozpadajúceho sa Uhorska. Slo-
váci a Česi, ktorí v tom čase v meste žili, 
boli za pričlenenie k Československu. 
Nemci si vedeli predstaviť i vytvorenie 
samostatného neutrálneho mesta.

Prečo bol Prešporok taký 
atraktívny?

Prešporok bol zaujímavý nielen polo-
hou - bolo z neho blízko do Viedne aj do 
Budapešti -, ale aj tým, že bol veľmi dob-
re rozvinutý čo sa týka infraštruktúry 
a priemyslu. Mal veľmi dobré dopravné 
spojenie či už železničné (vrátane elek-
trickej železnice) s Viedňou aj Budapeš-
ťou, ale ležal aj na Dunaji, kde bol vybu-
dovaný nákladný prístav.

Nachádzalo sa tu aj sídlo viacerých 
významných fabrík a tovární. Okrem 
hospodárstva bol v meste rozvinutý aj 
spoločenský život. V neposlednom rade 
to bolo mesto, kde žilo najviac Slovákov.

Prevzatie moci
V prvý deň roku 1919 do mesta vstú-

pili česko-slovenskí a talianski legioná-
ri, ktorí mesto postupne získavali už 
dva dni. Československo disponovalo 
aj prísľubom dohodových mocnos-

tí, že Prešporok bude na jeho území.
O tri dni prešporský župan Samuel Zoch 
vyhlásil Bratislavu za súčasť Českoslo-
venska.

V tom čase v Prešporku ešte nesídli-
la vláda. Časť obyvateľstva považovala 
obsadenie mesta len za dočasné a ne-
verila v trvácnosť nového štátu. Pova-
žovali to za krátku epizódu s tým, že 
časom sa všetko vráti do starých koľají 
a Prešporok bude opäť patriť Uhorsku.
Hranice nového štátu vyznačovala len 
demarkačná línia, južná hranica neexis-
tovala a Petržalka stále nebola súčasťou 
nového štátu. Hranice dočasne stanovili 
na zabarikádovom moste Františka Jo-
zefa I., resp. Dunajskom moste.

Prešporok alebo Bratislava?
Slovenské médiá od januára píšu 

o Prešporku ako o Bratislave. Na no-
vých mapách československého štátu 
sa Prešporok objavuje aj pod názvom 
Wilsonov. Údajne sa tak stalo na žiadosť 
amerických Slovákov. Slovenská Liga 
v Amerike a ani iná organizácia americ-
kých Slovákov o nič také však nežiadala.

Začiatkom februára prichádza do 
Prešporka Vavro Šrobár, minister s pl-
nou mocou pre správu Slovenska, aj 
s ministerskými úradníkmi. Prečo až vo 
februári? Ich príchod bol dlhšie pláno-
vaný a najmä pre protesty maďarských 
i nemeckých obyvateľov aj starostlivo 
chránený. V meste postavili slavobrá-
ny a ministra privítali Sokoli z Moravy 
a rôzni obyvateľmi v krojoch zo široké-
ho okolia Prešporka. Napätie a provoká-
cie, ktoré v meste vreli od začiatku roka, 

vyvrcholili 12. februára - na Chlebovom 
trhu (časť dnešného Námestia SNP) do-
šlo k stretu maďarských nacionalistov 
a československých legionárov. V ná-
slednej prestrelke zahynulo 11 ľudí.

Kedy sa Prešporok de�initívne
premenoval?

Dátumy sa aj v historických prame-
ňoch rôznia. Dva dni po krvavej de-
monštrácii Šrobár navrhol premenovať 
Prešporok na Bratislavu. Už vtedy však 
slovenská tlač a úradné nariadenia vy-
chádzali s názvom mesta Bratislava. 
V druhej polovici februára vláda v Prahe 
prijala uznesenie, že mesto sa bude vo-
lať Bratislav - inšpirujúc sa štúrovcami. 

Na Šrobárovu intervenciu bol 16. 
marca prijatý návrh, že mesto sa bude 
oficiálne volať Bratislava.

V literatúre sa však objavuje aj dátum 
15. marca. Nemecké a maďarské noviny 
vyšli v tom čase s rozsiahlymi článka-
mi, ktoré sa pohoršovali nad zámerom 
premenovať mesto, ktoré sa takmer 
1000 rokov volalo Pressburg, Pozsony či 
Prešporok. Ilustrovali to aj na bohatých 
dejinách, ktoré mesto malo.

Oficiálne potvrdenie o rozhodnutí 
premenovať mesto vychádza 27. marca 

v Úradných novinách župy Prešporskej. 
Aj po marci 1919 však nemecké a ma-
ďarské noviny naďalej vytrvalo a tvrdo-
hlavo používajú pôvodné názvy mesta 
a iba pri niektorých inzerátoch alebo 
úradných oznamoch sa objavuje nové 
pomenovanie mesta v slovenčine.

Pozostatky po Prešporku
S pôvodným pomenovaním mesta sa 

všajk môžeme stretnúť ešte aj dnes. Na-
príklad v Maďarsku na navigačných ta-
buliach, či v literatúre sa v drvivej miere 
používa názov Pozsony.

V Rakúsku zas nájdeme zmienky 
o Pressburgu. Stará cesta do Viedne, 
vedúca z hraničného prechodu Berg, 
sa v mapách objavuje ako Preßburger 
Straße - iba niekde sa používa novší ná-
zov Hainburger Straße.

Za zmienku stojí aj pozostatok nie-
kdajšej legendárnej Viedenskej elek-
tričky. Linka viedenskej rýchlodráhy S7, 
ktorá končí vo Wolfsthali sa zvykne aj 
dnes sporadicky nazývať aj Pressbur-
ger Bahn - Prešporská dráha.

ROMAN DELIKÁT, OZ Bratislavské rož-
ky, Bratislavský okrášľovací spolok, Klub 

priateľov hromadnej a regionálnej dopravy 

Ako sa Prešporok stal Bratislavou
Pred 100 rokmi pomenovali našu metropolu, uvažovalo sa o názve Bratislav či Wilsonov

FOTO: WIKIPEDIA
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Šrobár a Zoch: 
Minister (vľavo) a prvý 
bratislavský župan.

Slavobrána pre Šrobára: Príchod 
ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska do Prešporka bol 
plánovaný dlho a starostlivo.  

 Gondova ulica: V budove dnešnej Filozo�ickej 
univerzity sídlilo od 4. februára 1919 Ministerstvo 

s plnou mocou pre správu Slovenska. 
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100-ročná Alžbeta Veselá: Masaryk bol najlepší prezident

K eď máte 100 rokov, asi nie je 
zvláštne, že váš život lemu-
jú zásadné dejinné udalosti. 

Alžbeta Veselá sa narodila presne 
v deň, kedy sa Bratislava stala súčas-
ťou novovzniknutej Československej 
republiky – 1. januára 1919. Mala 
25 rokov, keď v jej rodnej Banskej 
Bystrici vypuklo Slovenské národné 

povstanie a sedemdesiat, keď Čes-
koslovensko oslobodila zamatová 
revolúcia.

Medzičasom vyštudovala ekonó-
miu. Matkou sa nestala, no o to viac 
priľnula k svojim neteriam. V tom is-
tom byte v centre Bratislavy žije už 
70 rokov. Za najlepšieho prezidenta 
považuje jednoznačne Masaryka, za 

prvý technický pokrok príchod hovo-
reného filmu („nemohla som ísť s ka-
marátkami do kina, keď u nás hrali 
prvý taký film, ale boli nadšené, keď 
zrazu z plátna začali hovoriť ľudia 
a spievať vtáci!“) . Hovorí, že jej re-
ceptom na dlhovekosť sú „tie zemia-
ky od mekdonalda“ a pomarančová 
limonáda. 

So svojím životom je spokojná. Cíti 
sa dobre, nesťažuje si na zdravie, je-
diné, čo ju trápi, je mizerný zrak. „Nič 
ma tak na starobe nehnevá, len to, 
že už nemôžem čítať. A ja som čítala 
veľmi rada!“

Staré Mesto má rada, no predsa len 
by čosi vylepšila – parkovaciu politi-
ku! To aj my.

Stretnutie generácií: Alžbeta 
Veselá a Zuzana Aufrichtová.

Krásna žena: Alžbeta Veselá 
v čase, keď prišla do Bratislavy.

Štastná: Cíti sa 
výborne, vadí jej iba, 

že nemôže pre zlý 
zrak čítať z kníh.
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FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Cena stravného lístka pre dôchod-
cov v školskej jedálni na Filozofic-

kej fakulte na Gondovej je od februára 
o čosi vyššia. „Suma za jeden lístok sa 
zdvihla o 40 centov, teda na 4 eurá bez 
príspevku. S príspevkom staromestskí 
seniori zaplatia 3 a 2,5 e,“ uviedol Mário 
Ležovič, vedúci oddelenia MÚ Bratisla-
va. Dôvodom nárastu ceny bolo zvý-
šenie prevádzkových nákladov a tiež 
snaha jedálne poskytnúť stravníkom 
ešte kvalitnejšiu stravu.

Cena stravných lístkov v ostatných 
zariadeniach, v ktorých Mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto pravidelne za-
bezpečuje stravovanie pre dôchodcov, 
ako aj výška príspevku na stravovanie 
zostáva nezmenená. Príspevok mest-
skej časti Bratislava–Staré Mesto na 
stravovanie dôchodcov je 1 € alebo 
1,50 € na 1 osobu a 1 stravný lístok, 
podľa výšky dôchodku. Dôchodca si 
môže kúpiť lístky aj v plnej cene.

Obedy pre dôchodcov na Filozo�ickej 
fakulte budú o čosi drahšie

Zariadenie Cena SL Príspevok 1 € Príspevok 1,50 €
UNsP Milosrdní bratia,  3,60 € 2,60 € 2,10 €
Nám. SNP 10
SENIOR GASTRO, Cintorínska 19 3,40 € 2,40 € 1,90 €
AVENT – vegetariánska rešt., 3,00 € 2,00 € 1,50 €
Obchodná 58
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK 4,00 € 3,00 € 2,50 €
školská jedáleň, Gondova 2
MAMUT PUB,  3,60 € 2,60 € 2,10 €
Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej
Jedáleň MINI MAXI, Krížna 12 3,99 € 2,99 € 2,49 €
Školská jedáleň pri ZŠ Dubová 3,30 € 2,30 € 1,80 €
(stravné lístky sa preávajú len v centre
kultúry a vzdelávania, Gaštanova 19)
Jedáleň Evanjelickej 3,70 € 2,70 € 2,20 €
bohosloveckej fakulty, Bartókovej 8, Bratislava

Platné od 07.02.2019
Príspevok 1,50 € pre dôchodcu s príjmom do 328,65 €  
Príspevok 1,00 € pre dôchodcu s príjmom od 328,66 € do 427,65 €
Predaj stravných lístkov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
oddelenie sociálnych vecí, Vajanského nábrežie č. 3; 
pondelok a streda v stránkových hodinách - do 14. dňa daného mesiaca

Odborné prednášky 
a aktivity pre 

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

MAREC
05.marec – Liečivé bylinky na mesiac 
marec – Mgr. Alica Pejhovská rod. 
Kytková
12.marec – DEDENIE ZO ZÁKONA A 
ZO ZÁVETU – JUDr. Eva Marianyiová 
Lettrichová
19.marec – Tvorivé dielne – Ing. 
Vlasta Lazová (začiatok o 15:00) 
MEDZIGENERAČNÝ PROGRAM

APRÍL
02.apríl – Liečivé bylinky na mesiac 
apríl – Mgr. Alica Pejhovská rod. 
Kytková
09.apríl – Tvorivé dielne – Ing. Vlasta 
Lazová 
16.apríl – Nordic Walking – Mgr. 
Soldánová
23.apríl – PREVENCIA KRIMINALITY 
(Nové spôsoby trestných činov 
páchaných na senioroch) – p. Krištof 
30.apríl – Psychohygiena seniorov – 
PhDr. Dobšovič, PhDr. Lozsi

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. MIROSLAVA HULÍKOVÁ
TEL.: 02/ 592 46 392
MIROSLAVA.HULIKOVA@STAREMESTO.SK
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Od marca spúšťame 
v dennom centre BEZPLATNÚ 
PRÁVNU PORADŇU 
pre seniorov každý 3. utorok 
v čase od 14:00-15:00.

Mnohodetné rodiny môžu požiadať o príspevok
S taromestská samospráva vytvori-

la systém pomoci mnohodetným 
rodinám. Príspevok je určený rodine s 
najmenej štyrmi nezaopatrenými 
deťmi s trvalým pobytom v mestskej 
časti. Požiadať oň musí zákonný zá-
stupca detí, ktorý sa o ne stará.

Základom pomoci je cielené smero-
vanie peňazí, ktoré môžu byť použi-
té na podporu rozvoja aktivít detí 
v rôznych oblastiach, najmä pri voľ-
nočasových aktivitách. Finančný 
príspevok možno poskytnúť na 
preplatenie nákladov spo-
jených s navštevovaním 
základnej umeleckej 
školy, jazykového 
vzdelávania, záujmovej 
činnosti v centrách voľ-

ného času, či materskej školy. Rov-
nako ho možno použiť na poplatok za 
účasť na výlete organizovanom ma-
terskou, základnou a strednou školou, 
ako aj na školu v prírode. 

Finančný príspevok je možné mno-
hodetnej rodine poskytnúť jedenkrát 

v kalendárnom roku a to maximálne 
do výšky 100 eur na dieťa.

K žiadosti treba doložiť k nahliad-
nutiu kópiu rodných listov detí a origi-
nál účtovných dokladov. Platby faktúr 
bezhotovostným príkazom treba zdo-
kladovať výpisom z bankového účtu. 
Posudzujú sa iba úplné žiadosti. Na po-
skytnutie �inančného príspevku nie 
je právny nárok. 

Žiadosť je potrebné doručiť najne-
skôr do 15. októbra 2019 do 

podateľne miestneho úra-
du Bratislava-Staré Mesto. 

Bližšie informácie, tlačivá 
aj Zásady poskytovania fi-
nančnej pomoci mnohodet-

ným rodinám a tlačivá náj-
dete na www.staremesto.sk.

Potrebuje váš blízky opateru? 
Miestny úrad vám pomôže

Ak sa o príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, 
kto je na opatrovanie odkázaný, písomne požiadať 

obec o opatrovateľskú službu.
Terénna sociálna služba sa poskytuje osobám odkáza-

ným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať 
minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár 
obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracov-
ník obce následne posúdi odkázanosť na úkony sebaobsluhy, 
starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základ-
ných sociálnych aktivít.

Rozsah pomoci sa stanovuje v hodinách. Zákon ochraňu-
je klientov s nízkymi príjmami. Ak klient nemá dosť peňazí, 
neplatí nič alebo len časť. Opatrovateľskú službu nemožno 
poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňaž-
ného príspevku na osobnú asistenciu).

Súbeh opatrovateľskej služby je možný s peňažným prí-
spevkom na opatrovanie. Ide o prípady, keď je poberateľ 
peňažného príspevku v nemocnici alebo z dôvodu potreby od-
ľahčenia od systematického opatrovania. Vtedy je možné po-
skytovať aj opatrovateľskú službu v rozsahu 8 hodín mesačne 
alebo maximálne 30 dní v roku. Táto skutočnosť nevplýva na 
výšku príspevku na opatrovanie.

Chránení: 
Zákon 
ochraňuje 
klientov 
s nízkymi 
príjmami 
pred úhradou 
neprimeranou 
ich príjmu.

Základom pomoci je cielené smero-
vanie peňazí, ktoré môžu byť použi-

na podporu rozvoja aktivít detí
v rôznych oblastiach, najmä pri voľ-
nočasových aktivitách. Finančný 
príspevok možno poskytnúť na 
preplatenie nákladov spo-
jených s navštevovaním 

centrách voľ-

Posudzujú sa iba úplné žiadosti. 
skytnutie �inančného príspevku nie 
je právny nárok. 

Žiadosť je potrebné doručiť najne-
skôr 

podateľne miestneho úra-
du Bratislava-Staré Mesto. 

ným rodinám a tlačivá náj-
dete na www.staremesto.sk.
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Delikatesy z francúzskej 
kuchyne

Filmová prehliadka Crème de la Crème predstaví filmovú 
verziu legendárneho komiksu aj dcéru Johnnyho Deppa

Zlaté palmy z Cannes v počte 
4 a 17 Oscarov za posled-
ných 10 rokov, za minu-

lý rok 642 filmov v zahraničnej 
distribúcii, 80,5 milióna divákov 
vo svete, 468 miliónov zo vstupe-
niek. Francúzsky film je vo viace-
rých parametroch prvým v Euró-
pe, – vypočítava Ivan Hronec, CEO 
Film Europe, spoločnosti, ktorá 
v Bratislave spolu s Francúzskym 
inštitútom už šiesty raz organizuje 
unikátnu prehliadku francúzskej 
kinemafografie Crème de la Crème. 
Vo francúzštine tento výraz zna-
mená „to najlepšie z najlepšieho“ 
a festival ho v názve nemá náhodou. 

Ocenené lahôdky
Crème de la Crème 6 otvorí komé-

dia Louisa Garrela o ľúbostnom štvo-
ruholníku Verní neverní (L’homme 
�idèle). Režisér, scenárista a herec  
si v nej zahral s Laetitiou Casta a Li-
ly-Rose Depp.
Program tvorí 5 sekcií: Crème Pre-
miéry, Crème Komédie, Crème Zlo-
čin, Crème Deti, Príbehy slávnych.

Premiéry divákom predstavia 7 
filmov. Okrem nového experimentu 
režisérskej ikony Jeana-Luca Godarda Kniha obrazov 
(Le Livre d´image), aj komédiu Bécassine! (r. Bruno 
Podalydès, 2018) o naivnej, vždy dobre naladenej pes-
túnke nakrútenú podľa známeho francúzskeho ko-
miksu zo začiatku 20. storočia.

Diváci uvidia vojnovú drámu Evy Husson nominova-
nú na Zlatú palmu v Cannes 2018 Bojovníčky slnka 
(Les Filles du soleil), ktorá sa odohráva v Kurdistane, 
či Modlitbu (La Priere), príbeh mladíka, čo sa v komu-
nite v horách lieči z drogovej závislosti. Hlavný hrdi-
na Anthony Bajon si z Berlinale odniesol Strieborného 
medveďa pre najlepšieho herca.

Slovákom blízka bude snímka Je mi fajn, s. r. o. 
(I Feel Good). V príbehu o Jacquesovi a jeho ceste za lac-
ným plastickým chirurgom v Bulharsku si totiž zahrala 
aj slovenská herečka žijúca v Paríži Jana Bittnerová. 

Pre deti aj milovníkov zimomriavok
Crème Komédie ponúka tri úspešné filmy: Kým 

nás svadba nerozdelí (Le sens de la fête, 2017) 
s 10 nomináciami na Cézara, Vezmi sa ma, kamoš 
(Épouse-moi, mon pote, 2017) a víťaza Ceny diváka 
Crème de la Crème 5 - Niekto to rád zahalené (Cherchez 
la femme, 2017).

Sekciu Crème Zločin reprezentujú thrillery Môj syn 
(Mon garçon, 2017), v ktorom otec pátra po zmiznutom  
synovi, Pán Bezchybný (Un homme idéal, 2014) o jed-
nom ukradnutom rukopise a Prípad SK1 L̓Affaire SK1 
(r. Frédéric Tellier, 2014) o sériovom vrahovi.

Príbehy slávnych predstavia osudy režiséra Godar-
da (Obávaný), maliara Gauguina (Gauguin) a spisovate-
ľa Romaina Garyho (Prísľub úsvitu).

Na svoje si prídu aj deti. Okrem dvoch ďalších prí-
behov už legendárnych obľúbených hrdinov Asterix 
a tajomstvo čarovného nápoja a Bella a Sebastián 3: 
Navždy priateľmi, či animovaný film Dilili v Paríži.

Takmer tridsať kín
Crème de la Crème 6 bude v Bratislave a v 23 ďal-

ších mestách počas Marca - Mesiaca Frankofónie. Vo 
väčších mestách sa koná od 6. do 12. marca, v ďalších 
prebieha až do konca marca. 

V Bratislave sa bude Týždeň francúzskeho filmu ko-
nať v Artkine za zrkadlom , Berlinke SNG, Kine Film Eu-
rope, Kine Lumiére, Kine Mladosť a Novej Cvernovke. 

Podujatie v Kine Film Europe prebieha pod záštitou 
starostky Mestskej časti Bratislava – Staré mesto Zuza-
ny Aufrichtovej.

Čítanie je znova in!
Generálna amnestia, odmeny 

za čítanie na verejnosti aj veľké 
pátranie – takto sa oslavuje 

Mesiac knihy v Staromestskej 
knižici

K nižnice pre všetkých. To je motto 20. roční-
ka Týždňa slovenských knižníc. Od 4. do 10. 

marca sa milovníci literatúry môžu tešiť na množ-
stvo aktivít a podujatí, ktorých cieľom je pozitívne 
zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie 
inštitúcie. Ambasádorom podujatia bude už po 
šiestykrát člen Činohry Slovenského národného 
divadla Ján Gallovič.

Odpustia pokuty
Staromestská knižnica v Týždni slovenských 

knižníc už tradične ponúka generálnu amnestiu, 
teda odpustenie poplatkov zas nedodržanie výpo-
žičnej lehoty a až do 15. marca bezplatnú ročnú 
čitateľskú registráciu  pre nových čitateľov.

Knižničné hliadky knihovníkov a dobrovoľ-
níkov odmenia ľudí čítajúcich na verejnosti. 
Návštevníci v akomkoľvek veku si môžu vybrať z 
najrôznejších akcií: od interaktívnych čítaní, cez 
dramatizácie, kvízy, po medzigeneračné stretnutie 
seniorov a stredoškolákov či obľúbenú prednášku 
z cyklu Mladý archeológ zameranú na poznávanie 
histórie Bratislavy. Novinkou je muzikoterapia 
pre škôlkarov – koná sa 5. marca v Centre pre deti 
a mládež na Blumentálskej.

Stratené knihy
Naša knižnica patrila medzi iniciátorov projektu 

Stratené knihy. Myšlienka, ktorú si Staromestská 
knižnica odskúšala v roku 2017 na komunitnom 
podujatí na Kmeťovom námestí prerástla v marci 
2018 do spoločného podujatia verejných knižníc 
Bratislavského samosprávneho 
kraja. Knižnice vtedy 
rozmiestnili knihy s ná-
lepkou „SOS! Stratila 
som sa!“ a dali indície 
na svoje weby a Face-
book, kde ich hľadať.

Pre veľký úspech 
sa pátranie po knihách 
zopakuje aj tento rok. 
Staromestská knižnica  roz-
miestni sto kníh v okolí svo-
jich pobočiek – v kaviarňach, 
školách, ambulanciách pre 
ľudí i zvieratá a iných verej-
ne dostupných priestoroch. 
Úspešných detektívov čaká od-
mena. Čítanie je (znovu) in!

Anna Zajacová, vedúca oddele-
nia knižnično-informačných slu-
žieb Staromestskej knižnice

Bratislavského samosprávneho 
kraja. Knižnice vtedy 

lepkou „SOS! Stratila 

jich pobočiek – v kaviarňach, 
školách, ambulanciách pre 

nia knižnično-informačných slu-

Komédie, 
rozprávky aj 
komiks: To 
všetko predstaví 
prehliadka 
francúzskych 
�ilmov. Na snímke 
záber z �ilmovej 
verzie kresleného 
príbehu o pestúnke 
Bécassine.
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1.3. 17:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

1.3. 19:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

2.3. 17:00 RAW – hororové soboty 4,50 € / 2,50 €

2.3. 19:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

3.3. 15:00 DILILI V PARÍŽI – nedele pre najmenších 4,50 € / 2,50 €

3,3 17:00 BEAUTIFUL BOY – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

3,3 19:30 TRHLINA – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

4,3 17:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

5,3 17:00 FAVORITKA 4,50 € / 2,50 €

5.3. 19:30 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

6.3. 11:00 RENOIR – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 €

6.3.–12.3. CRÈME DE LA CRÈME 6 – Týždeň francúzskeho filmu

13.3. 11:00 BOJOVNÍČKY SLNKA – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 € 

13.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

13.3. 19:00 ALPY – Medailón Lanthimos 4,50 € / 2,50 €

14.3. 17:00 KNIHA OBRAZOV – distribučná premiéra 4,50 € / 2,50 €

14.3. 19:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

15.3. 17:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

15.3. 19:00 KNIHA OBRAZOV 4,50 € / 2,50 €

16.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

16.3. 19:00 HLAS – hororové soboty 4,50 € / 2,50 €

17.3. 17:00 SKLENENÁ IZBA – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

17.3. 19:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

18.3. 18:00 DVA DNI, JEDNA NOC – projekcia s diskusiou – Duša a film 3 €

19.3. 17:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

19.3. 19:30 ZABITIE POSVATNÉHO JELEŇA  – Medailón Lanthimos 4,50 € / 2,50 €

20.3. 11:00 KNIHA OBRAZOV – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 €

20.3. 17:00 KNIHA OBRAZOV – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

20.3. 19:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

21.3. 17:00 O KURATÁCH A ĽUĎOCH 4,50 € / 2,50 €

21.3. 19:00 TRANZIT – distribučná premiéra 4,50 € / 2,50 €

22.3. 17:00 O KOŇOCH A ĽUĎOCH 4,50 € / 2,50 €

22.3. 19:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

23.3. 17:00 O TELE A DUŠI 4,50 € / 2,50 €

23.3. 19:30 KEĎ ZVIERATÁ SNÍVAJÚ – hororové soboty 4,50 € / 2,50 €

24.3. 10:00
MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA  
– Staré mesto pozýva

1 €

24.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

24.3. 19:30 PRÍSĽUB ÚSVITU – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

25.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

25.3. 19:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

26.3. 10:00 UPROSTRED – utorky s izraelským filmom 4,50 € / 2,50 €

26.3. 19:00 UPROSTRED – utorky s izraelským filmom 4,50 € / 2,50 €

27.3. 11:00 TRANZIT – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 €

27.3. 17:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

27.3. 19:00 KNIHA OBRAZOV 4,50 € / 2,50 €

28.3. 17:00 VERNÍ NEVERNÍ – distribučná premiéra 4,50 € / 2,50 €

28.3. 19:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

29.3. 17:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

29.3. 19:30 VERNÍ NEVERNÍ 4,50 € / 2,50 €

30.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

30.3. 19:30 VERNÍ NEVERNÍ 4,50 € / 2,50 €

31.3. 17:00 LETO 4,50 € / 2,50 €

31.3. 19:30 PIATA LOĎ – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €
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1.3. 17:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

1.3. 19:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

2.3. 17:00 RAW – hororové soboty 4,50 € / 2,50 €

2.3. 19:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

3.3. 15:00 DILILI V PARÍŽI – nedele pre najmenších 4,50 € / 2,50 €

3,3 17:00 BEAUTIFUL BOY – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

3,3 19:30 TRHLINA – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

4,3 17:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

5,3 17:00 FAVORITKA 4,50 € / 2,50 €

5.3. 19:30 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

6.3. 11:00 RENOIR – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 €

6.3.–12.3. CRÈME DE LA CRÈME 6 – Týždeň francúzskeho filmu

13.3. 11:00 BOJOVNÍČKY SLNKA – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 € 

13.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

13.3. 19:00 ALPY – Medailón Lanthimos 4,50 € / 2,50 €

14.3. 17:00 KNIHA OBRAZOV – distribučná premiéra 4,50 € / 2,50 €

14.3. 19:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

15.3. 17:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €

15.3. 19:00 KNIHA OBRAZOV 4,50 € / 2,50 €

16.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

16.3. 19:00 HLAS – hororové soboty 4,50 € / 2,50 €

17.3. 17:00 SKLENENÁ IZBA – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

17.3. 19:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

18.3. 18:00 DVA DNI, JEDNA NOC – projekcia s diskusiou – Duša a film 3 €

19.3. 17:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

19.3. 19:30 ZABITIE POSVATNÉHO JELEŇA  – Medailón Lanthimos 4,50 € / 2,50 €

20.3. 11:00 KNIHA OBRAZOV – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 €

20.3. 17:00 KNIHA OBRAZOV – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

20.3. 19:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

21.3. 17:00 O KURATÁCH A ĽUĎOCH 4,50 € / 2,50 €

21.3. 19:00 TRANZIT – distribučná premiéra 4,50 € / 2,50 €

22.3. 17:00 O KOŇOCH A ĽUĎOCH 4,50 € / 2,50 €

22.3. 19:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

23.3. 17:00 O TELE A DUŠI 4,50 € / 2,50 €

23.3. 19:30 KEĎ ZVIERATÁ SNÍVAJÚ – hororové soboty 4,50 € / 2,50 €

24.3. 10:00
MIMI A LÍZA: ZÁHADA VIANOČNÉHO SVETLA  
– Staré mesto pozýva

1 €

24.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

24.3. 19:30 PRÍSĽUB ÚSVITU – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

25.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

25.3. 19:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

26.3. 10:00 UPROSTRED – utorky s izraelským filmom 4,50 € / 2,50 €

26.3. 19:00 UPROSTRED – utorky s izraelským filmom 4,50 € / 2,50 €

27.3. 11:00 TRANZIT – projekcia pre seniorov 4,50 € / 1 €

27.3. 17:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

27.3. 19:00 KNIHA OBRAZOV 4,50 € / 2,50 €

28.3. 17:00 VERNÍ NEVERNÍ – distribučná premiéra 4,50 € / 2,50 €

28.3. 19:00 TRANZIT – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €

29.3. 17:00 BOJOVNÍČKY SLNKA 4,50 € / 2,50 €

29.3. 19:30 VERNÍ NEVERNÍ 4,50 € / 2,50 €

30.3. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

30.3. 19:30 VERNÍ NEVERNÍ 4,50 € / 2,50 €

31.3. 17:00 LETO 4,50 € / 2,50 €

31.3. 19:30 PIATA LOĎ – Kniha a film 4,50 € / 2,50 €
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GRÉTA MÁRIA SRNOVÁ, FILIP BIELEK: 
Nová skutočnosť
Galéria Mesta Bratislavy, Mirbachov palác - 
Podkrovie, Františkánske nám. 11

V erejný priestor v hlavnom meste zaujal aj mladých výtvarní-
kov  - poslucháčku katedry Maľby na Vysokej škole výtvarných 

umení Grétu Máriu Srnovú a Filipa Bieleka, nedávneho absolventa 
katedry Socha, objekt, inštalácia (2010-2016). Verejný priestor nie je 
pre nich len anonymným miestom, alebo módnym  pojmom. Vnímajú 
a pracujú s ním ako s témou, ktorá v ich tvorbe vystupuje v niekoľ-
kých polohách –  buď ako spomienka, ako informácia a najčastejšie 
ako kritika. Sú svedkami  pomaly miznúcich „zvláštnych miest“  ich 
mesta, v agresívnom ukrajovaní toho pôvodného v prospech nového. 
Verejný priestor sa stal bojiskom chamtivosti s ideálmi, kde zväčša 
tí agresívnejší vyhrávajú. 

ČO SA OPLATÍ VIDIEŤ
Do 31.3.

HANA FÁBRY: Bratislava chránená, 
Bratislava tekutá
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Zichyho palác, Ventúrska 9

Čo z Bratislavy ostáva a čo sa 
mení? Na výbere 50 fotogra-

fií, ktoré urobila v rokoch 2011-2018 
to dokumentuje fotografka HANA 
FÁBRY. Zábery starej i súčasnej met-
ropoly ukazujú mesto z často netra-
dičného uhla pohľadu. „Fotografie 
Hany Fábry sú ako ,šepoty a výkri-

ky´ o Bratislave, o nás, ktorí sa v nej 
narodili a nedáme na ňu dopustiť, 
o tých, ktorí v nej žijú, ale nemajú 
k nej úctivý vzťah, o tom, ako stačí 
moc na zrútenie pamiatok aj ilú-
zií,“ hovorí o výstave BRATISLAVA 
CHRÁNENÁ, BRATISLAVA TEKTUTÁ 
jej kurátorka Barbara Brathová.

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Do 28.3.
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