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Čítajte v čísle

ČÍSLO MESIACA

30 000
Taká je v eurách výška príspev
ku Ministerstva kultúry SR na 
obnovu Pistoriho paláca.

VIAC SA DOČÍTATE NA S. 3

GRAFFITI NIE JE 
ČARBANICA
Mladý umelec pomohol 
skrášliť ošarpané detské 
ihrisko na Jedlíkovej

strana 3

MESTO BEZ ÁUT?
Bratislava chce čistejšie 
ovzdušie, chystá 
nízkoemisné zóny

strana 5

H orúce novinky z diania v 
Starom Meste, dôležité 
informácie, ktoré by vám 

nemali ujsť, ale aj programy kultúr-
nych akcií v našej štvrti - to všetko 
prináša celkom nová užitočná apliká-
cia s jednoduchým názvom - STARÉ 
MESTO.

Aplikácia má čistý dizajn, ktorý je 
priateľský k užívateľom a nezahlcuje 
ich zbytočnosťami. Veríme, že vám 
pomôže dozvedieť sa viac o dianí 
v našej mestskej časti. Nájdete v nej 
dôležité udalosti, dokumenty, kon
takty a úradné hodiny na jednotlivé 
oddelenia úradu, ale napríklad aj Su-
sedskú burzu či Cestovné poriadky. 

Najvyužívanejšie sú noti�ikácie
Aplikácia Staré Mesto však nebu-

de len informovať. Prostredníctvom 
nej vám chceme umožniť lepšie ko
munikovať s miestnym úradom. 
Chceme, aby sa vaše nápady a podne-
ty dostali priamo k tomu adresátovi 
na úrade, ktorému ich chcete poslať. 
Aplikácia Staré Mesto má skrátka 
zlepšiť našu vzájomnú komuniká
ciu a informovanosť. Veríme, že sa 
vám bude páčiť tak, ako nám. Stiah-
nuť si ju môžete - samozrejme, zadar-
mo - cez ObchodPlay (Android) aj 
App Store (iPhone). 

„Aplikáciu ľudia vnímajú ako po-
zitívnu zmenu najmä v oblasti in-

formovania obyvateľov a kontaktu 
so samosprávou. Preto sú najviac 
využívanou funkcionalitou noti
�ikácie. Tie po nastavení pravidelne 
informujú obyvateľov mestskej časti 
o každej novinke či zmene v reálnom 
čase,“ hovorí Jakub Janega zo spoloč-
nosti Perry Soft, ktorá aplikáciu Staré 
Mesto vyvinula. Podobné aplikácie 
vytvorila aj pre ďalšie bratislavské 
mestské časti. V centre notifikácií si 
podľa Janegu môžu užívatelia jed-
noducho navoliť kategórie správ, o 
ktorých si želajú byť informovaní. Vy-
brať si pritom môžu z kategórií Aktu
ality, Podujatia či Novinky.

(pokračovanie na strane 6)

Mestská časť spustila novú užitočnú aplikáciu

Všetko, čo musíte 
vedieť o Starom Meste
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VOĽBY DO 
EUROPARLAMENTU
Najdôležitejšie informácie 
– ako voliť, kde voliť, 
z koho si vybrať

strany 7 – 10

Nová aplikácia 
Starého Mesta: 

V reálnom čase 
dokáže užívateľov 

informovať 
o dianí v mestskej 

štvrti.
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Mestskí policajti 
strážia priechody 

pred školami

C esta do školy bude odteraz 
bezpečnejšia. Frekventované 

priechody totiž každé ráno „ma-
nažujú“ mestskí policajti. Nájdete 
ich postupne pri základnej škole 
Matky Alexie, pri ZŠ na Hlbokej, 

Mudroňovej a Dubovej. Ide o je-
den zo spoločných projektov Staré-
ho Mesta a Mestskej polície. 

Okrem dohľadu nad bezpečnos-
ťou počas príchodu do školy, pri-
pravila mestská polícia aj ďalšie 
formy spolupráce. S riaditeľkami 
základných škôl sa napríklad do-
hodli na pravidelnom monitorova-
ní ľahko prístupných a otvorených 
školských dvorov. Mestská polícia 
im pomôže aj v prípade, že v areáli 
školy nájdu fľaše od alkoholu alebo 
striekačky. 

Chystajú sa aj viaceré edukačné 
podujatia. „Pre žiakov základných 
škôl to budú najmä prednášky, 
škôlkárom zasa predvedieme našu 
techniku, psy aj kone,“ uzavrel Jozef 
Hitka, veliteľ expozitúry I Mestskej 
polície Bratislava. 

Skončí 
v Bratislave 

bezdomovectvo?

B ratislavský magistrát chce v 
hlavnom meste ukončiť bez-

domovectvo. Ľudí bez domova však 
nechce penalizovať a vyháňať, ale 

naopak pomáhať im integrovať 
sa späť do spoločnosti. Na am-
biciózny projekt vyčlenilo mesto 
150tisíc eur. Ako magistrát infor-
muje na oficiálnom webe, vyhlásil 
výzvu na podporu inovatívnych 
integračných projektov neve
rejných subjektov pracujúcich 
s ľuďmi bez domova. „Cieľom 
týchto projektov má byť ukončenie 
bezdomovectva prostredníctvom 
bývania a intenzívneho sociálneho 
poradenstva,“ uvádza na stránke.
Do projektu sa môžu zapojiť práv-
nické osoby (neziskovka, občianske 
združenie, nadácia), pôsobiace na 
území Bratislavy, ktorých zakla-
dateľom nie je hlavné mesto a sú 
oprávnené na poskytovanie sociál-
nej starostlivosti. Žiadosti je mož
né zasielať do 6. mája.

Dokončili sme prvú časť revitalizácie 
Blumentálskej. Na deň presne

N ový povrch vozovky, ošet-
rené stromy, na korene kto-

rých sa už netlačia autá, ale tiež 
celkom nová cyklotrasa. Nao-
zajstná a plnohodnotná, nie iba 
namaľovaná blednúcou farbou na 
okraji frekventovanej cesty. To 
sú hlavné bonusy, ktoré obyvate-
ľom, ale aj návštevníkom Blumen-
tálskej ulice prinieslo ukončenie 
1. etapy revitalizácie tejto ulice.
Vedenie Starého Mesta ju prevzalo 
10. apríla. „Dodávateľ dokončil prá-
ce presne v deň, kedy to bolo naplá-
nované. Dokonca s určitými úľava
mi, ktoré sa nám podarilo zjednať,” 
uviedla starostka Starého Mesta 
Zuzana Aufrichtová.
„Tento projekt mal svoj priebeh aj 
svoj príbeh, v rámci ktorého bolo 
treba dostať stavbu do legislatív

neho rámca. Tu sa chcem poďako-
vať poslancom, vďaka ktorým sa ju 
podarilo dostať do súladu s požia
davkami obyvateľov aj zákonov,” 
dodala starostka.

Rekonštrukciu Blumentálskej za-
počal ešte bývalý starosta mestskej 
časti. Projekt od počiatku sprevá
dzali kontroverzie. Obyvateľov 
hnevalo, že sa o prácach dozvedeli 
na poslednú chvíľu, obávali sa tiež  
úbytku parkovacích miest. Nie-
ktorým prekážala aj cyklotrasa. 
„Museli sme dostať do súladu nála-
dy ľudí, ktorí projekt vnímali nega-
tívne, tých ktorí ho vnímali veľmi 
pozitívne,” uviedla starostka.

Dnes je odovzdaná časť Blumen-
tálskej od Floriánskeho námestia 
po Vazovovu. V pláne je dokončiť 
revitalizáciu ulice po Legionársku. 

Chcete pracovať v komisii 
staromestského zastupiteľstva? 

Prihláste sa!

Ak máte máte záujem po
dieľať sa na zveľaďo

vaní mestskej časti Bratisla
vaStaré Mesto, prihláste sa do 
niektorej zo siedmych komisií 
miestneho zastupiteľstva. Stačí 
vyplniť prihlášku, ktorú nájdete 
na webovej stránke staremesto.sk 
v sekcii Aktuality a do 31.5.2019 
ju poslať na mailovú adresu 
predsedu/predsedníčky a zapiso-
vateľa/zapisovateľky príslušnej 
komisie, v ktorej by ste chceli pra-
covať – kontakty nájdete nižšie.

K prihláške okrem osobných 
údajov treba priložiť aj profesij
ný životopis, odbornú expertízu 
(teda priblížiť, v čom ste najlepší, 
v v čom máte najväčšie skúsenos-
ti) a tiež vaše časové možnosti. 
Komisie sa schádzajú zvyčajne 
raz za mesiac vo večerných ho
dinách. 

Pozor! Tak ako pri kandidatú-
rach poslancov, podmienkou pre 
prijatie do komisie je trvalý pobyt 
v Starom Meste.

HLÁSIŤ sa môžete do NASLE
DOVNÝCH KOMISIÍ

Komisia pre dopravu: pred
seda: Bc. Ivan Bútora, ibutora@
atlas.sk, zapisovateľka: Ing. 
Helena Zubčáková, helena.zubca-
kova@staremesto.sk

Komisia pre kultúru: pred

sedníčka: Mgr. art. Dana Kleinert, 
info@danakleinert.com, zapiso
vateľka: Mgr. Beata Tarjányiová, 
beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Komisia pre manažment ve
rejnej správy a verejný poria
dok: predseda: Ing. Peter Skal-
ník, peter.skalnik@gmail.com, 
zapisovateľ: Ing. Vladimír Lauko, 
vladimir.lauko@staremesto.sk

Komisia pre nakladanie s 
majetkom a �inancie: predse
da: Ing. Tomáš Ziegler, ziegler@
auxerre.sk, zapisovateľka: Mgr. 
Michaela Malinová, michaela.ma-
linova@staremesto.sk

Komisia pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu: pred
sedníčka: MUDr. Viera Satinská, 
vsatinska@gmail.com, zapiso
vateľka: Bibiána Guldanová, bi-
biana.guldanova@staremesto.sk

Komisia pre územné pláno
vanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie: predseda: Ing. arch. 
Ľubomír Boháč, lubomir.bohac@
atelierart.sk, zapisovateľka: 
Mgr. Diana Tešovičová, diana.te-
sovicova@staremesto.sk

Komisia pre vzdelávanie, 
mládež a šport: predsedníčka: 
Mgr. Petra Hitková, PhD., p.hitko-
va@upcmail.sk, zapisovateľka: 
Mgr. Ivana Ernstová, ivana.ern-
stova@staremesto.sk
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FOTO: STARÉ MESTO

FOTO: ARCHÍV

Nová Blumentálska: 
Prvá etapa obnovy sa 

skončila 10. apríla.
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Pripravujeme 
nové VZN. Má 

urobiť poriadok 
s hlučnými 
stavbármi

Po množiacich sa sťažnos-
tiach obyvateľov na ne-

znesiteľné praktiky niektorých 
stavebných firiem, začala mestská 
časť Staré Mesto intenzívne praco-
vať na príprave nového Všeobec
ne záväzného nariadenia (VZN), 
ktoré by malo konečne upraviť 
pravidlá pri stavebných, rekon
štrukčných a udržiavacích prá
cach. Takéto VZN už mestská časť 
mala viackrát, vždy ho však muse
la zrušiť po rozhodnutí súdu.

Aj preto sa zároveň intenzívne 
zamýšľame nad tým, ako inicio-
vať úpravu Stavebného zákona 

legislatívnou cestou tak, aby boli 
občania chránení pred nežiadúcim 
a nadmerným hlukom, prachom a 
ďalšími negatívmi vplyvmi staveb-
nej činnosti v blízkosti ich obydlí. 

Pistoriho palác 
bude ešte krajší

N ádherná historická budova 
Pistoriho paláca na Štefáni-

kovej ulici, jedno zo staromest-
ských kultúrnych centier a tiež 

národná kultúrna pamiatka, sa 
tento rok dočká ďalších potreb
ných úprav. „Po rozsiahlej reno-
vácii exteriérových prvkov, najmä 
fasády a strechy, sú naplánované 
sanačné a zmierňujúce opatrenia 
na odstránenie vlhnutia múrov a 
nádvoria,“ informovala Terezieva 
Galya Toteva z oddelenia stratégie 
a projektového riadenia MÚ Brati-
slava-Staré Mesto. Projekt konzer-
vačných a záchranných prác pod 
názvom Odvlhčovanie nádvoria a 
múrov paláca Pistoriho spolu�i
nancuje aj Ministerstvo kultúry 
SR  sumou 30tisíc euro.

Prestížna organizácia Europa 
Nostra zaradila renováciu Pistori-
ho paláca do rebríčka 10 úspeš
ných projektov v Európe. Pistori-
ho palác je nominovaný na udelenie 
ceny European Heritage Awards 
za významné úspechy v ochrane, 
zlepšovaní, adaptácii a nového vy-
užitia kultúrneho dedičstva. 

V Starom Meste 
pribudnú kamery

V Starom Meste sa budete cítiť 
menej ohrození. Mestská časť 

Bratislava-Staré Mesto sa totiž v 
rámci projektu Rozširenie bezpeč-
nostného kamerového systému 
Bratislavy zamerala na rozšírenie 
existujúceho systému bezpeč
nostných kamier v centre Staré
ho Mesta.
V rámci tohto projektu umiestni 
štyri nové kamery s príslušným 
hardvérovým a softvérovým vy-
bavením, inštaláciou súvisiacej ko-
munikačnej sieti na prenos signálu 
s napojením na server mestské
ho kamerového systému hlavné
ho mesta.
Tým sa dosiahne kontinuálne mo-
nitorovanie a uchovávanie zázna-
mov z exponovaných lokalít Staré-
ho Mesta.
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Graf�iti nie je len čarbanica. Dôkazom je múrik 
na detskom ihrisku Jedlíkova

D lhé roky detské ihrisko Jedlíkova ob-
kolesoval bezútešný múr. Sivý betón 
navyše lákal samozvaných umelcov, 

ktorí už beztak nepekný prvok ešte „dorazili“.
Už niekoľko dní je však situácia na Jedlíkovej 

celkom iná. Šedivá, počarbaná stena sa vďaka 
mladému umelcovi zmenila na utešenú roz
kvitnutú záhradu plnú exotického vtáctva 
a plazov. Streetartová výzdoba vznikla z ini-
ciatívy mestskej časti, zrealizoval ju – celkom 
nezištne! - výtvarník Michal Štrompach. 

Hoci Michal vyštudoval na VŠVU produkto
vý dizajn, v súčasnosti sa venuje prevažne inte-
riérovému dizajnu komerčných aj súkromných 
priestorov – od návrhu po realizáciu. Jeho zá-
ľubou je však tiež reštaurovaniu umeleckých 
predmetov a sláčikových nástrojov.

„K projektu graffiti pre Staré Mesto som 
sa dostal, keď som pracoval pre firmu, ktorá 
reštaurovala bývalé riaditeľstvo SND na Gorké-
ho,“ prezradil. „Dostali zákazku na obnovu ih
riska na Jakubáku a ja som vtedy navrhol na-
striekanie nejakého zmysluplného graf�iti na 
múrik a strážny domček. Prešiel nejaký čas, 
úspešne sme realizovali tento projekt a teraz 
prišla na rad Jedlíkova,“ opisuje Michal. 

A prečo práve graffiti? Dôvodom na streetar-
tovú výzdobu bol aj fakt, že sprejeri dodržia-
vajú nepísanú dohodu a na umelecké graf�iti 

nesiahnu. Potvrdzuje to aj Michal. „Som rád, 
že kvalitné graf�iti sa toleruje a neprestrie
kava sa čarbanicami. Napríklad Jakubák je už 
skoro rok bez poškodenia. Zároveň si myslím, že 
aj verejnosti kvalitné graffiti vadí menej.“

Keď vraj mladí striekajú po múroch v strese 
„ilegal“, ťažko sa im podarí spraviť v tej rých-
losti pekný obrázok. „To mám už potom rad-
šej tie graf�iti nálepky, alebo striekanie cez 
šablóny, tzv. stencils a la Banksy (legendárny 

streetartový umelec, ktorého totožnosť je stále 
neznáma, pozn. red.). V ateliéri alebo doma si 
pripravia peknú vec a potom v rýchlosti to len 
tak pacnú niekam na múrik,“ vysvetľuje.

Zamedziť čarbaniciam po meste sa pod
ľa neho asi nedá, možno len antigraffitovým 
náterom. „No myslím si, že každý, kto sa venu-
je streetartu naozaj, ten sa časom vyprofiluje a 
namiesto čarbania sivé plochy naopak zve
ľaďuje a skrášľuje.“ (maca)

FOTO: MICHAL ŠTROMPACH

FOTO: STARÉ MESTO

Jedlíkova 
v novom svetle: 
Výtvarník Michal 

Štrompach 
zmenil sivý múr 

na umelecké 
dielo.
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Nízkoemisné zóny: Dostanú niektoré autá  
zákaz vstupu do mesta? 

Z iniciatívy starostky Starého 
Mesta Zuzany Aufrichtovej sta-

rostovia mestských častí za účasti 
primátora Matúša Valla predstavili 
zámer zavedenia nízkoemisných 
zón. Ako objasnila starostka Sta-
rého Mesta, „jedným zo spôsobov 
ako k tomu prispieť je znižovanie 
emisií spôsobených automobilo
vou dopravou“. Hlavným cieľom 
je pritom podľa nej zlepšiť kvalitu 
ovzdušia na miestach, kde nie je 
dobrá a udržať ju tam, kde dobrá je.

Zo skúseností obcí a miest mimo 
územia Slovenskej republiky, ktoré 
prijali koncept nízko emisných zón, 
došlo k zníženiu tranzitu, zaťa
ženosti miestnych komunikácií, 
zníženiu hluku a prašnosti. Nie-
ktoré mestá v zahraničí išli dokon-
ca tak ďaleko, že do mesta povolili 
vstup len elektromobilom.

A čo bude znamenať zavede-
nie nízkoemisných zón v praxi? „V 

praxi by to znamenalo, že sa povolí 
vjazd len vozidlám označených 
emisnou plaketou s uvedením prí-
slušnej emisnej kategórie,“ uviedla 
starostka.

Bez obmedzenia sa do príslušnej 
zóny dostanú držitelia motorových 
vozidiel, ktorí majú v danej zóne 
pobyt a prevádzkovateľov vozidiel, 

ktorým bola udelená individuálna 
výnimka. „Samozrejme, nízkoemis-
né zóny musia byť zároveň zriade-
né tak, aby boli zabezpečené ob
chádzkové trasy a aby v dôsledku 
zavedenia nízkoemisných zón ne
došlo k obmedzeniu prejazdnosti 
územím mestských častí Bratisla-
vy,“ uzavrela starostka.

Vznikne Centrum 
aktívneho 
starnutia

V Bratislave vznikne Centrum 
aktívneho starnutia na podpo-

ru zdravia seniorov. Projekt pred-
stavili na Fakulte telesnej výchovy 
a športu (FTVŠ) UK. „Naše centrum 
poskytne seniorom program su
pervízovanej pohybovej aktivity 
zameraný na zlepšenie fyzickej 
zdatnosti, diagnostiku, ako aj in
štruktážne školenia pre seniorov 
na vykonávanie pohybovej aktivi-
ty v domácom prostredí,“ vysvetlil 
odborný garant projektu Dušan 
Hamar. Odborníci v centre spoja 
najnovšie vedecké poznatky z 
oblasti pohybovej aktivity. FTVŠ 
spolupracuje na projekte s Inštitú-
tom fyzikálnej medicíny v St. Pölte-
ne v Rakúsku. 

Stavali zábrany 
pre migrujúce 

ropuchy

Už po 34. raz pomáhal Slo-
venský zväz ochrancov 

prírody a krajiny Miniopterus ro-
puchám pri jarných migráciách 
na Železnej studničke. Akcie sa 
zúčastňujú aj žiaci a učitelia zo ZŠ 
s MŠ M. R. Štefánika na Grösslin
govej. „Dokončili sme zábrany pri 
prvom rybníku a postavili nové pri 
Klepáči,“ povedala Marcela Duch-
ková zo ZŠ na Grösslingovej.

O týždeň sa prváci a piataci s 
vedrami vybrali na Železnú stud-
ničku. „Niektoré žaby čakali pri 
zábranách, iné sa schovávali pod 
lístím. Dokopy sme našli a pre
niesli do rybníka 69 samčekov ro-
púch a 1 skokana, 11 párov ropúch, 
párik skokanov a ropušiu samičku 
- spolu to bolo 95 žabiek.“

Jarný odvoz veľkokapacitného odpadu pokračuje

S taré Mesto pokračuje v odvo-
ze nadrozmerného odpadu z 

domácností. Druhá fáza zberu sa 
začína 13. mája, posledný deň 
odvozu je 4. júna. 

Kontajnery budú k dispozícii na 
stanovišti 24 hodín od pristave
nia, potom budú odvezené. Odpo-
rúčame preto, aby obyvatelia napĺ-
ňali kontajnery v deň pristavenia, 

nakoľko na druhý deň to už ráno 
nemusia stihnúť.

NEZABUDNITE, že kontajnery 
neslúžia na zber starých pne
umatík, elektroodpadu (napr. 
chladničky, televízory, počítače, 
monitory a pod.) ani na zber biolo
gického odpadu (tráva, konáre), 
ani na odpad s výskytom nebez-
pečných látok (batérie, žiarivky)! 

Z dôvodu bezpečnosti žiadame 
obyvateľov aby pristavené kontaj-
nery neotvárali a v prípade, že sú 
už plné, neprepĺňali.

Pozrite sa, KDE BUDÚ PRISTA
VENÉ ďalšie kontajnery.

Druhá fáza odvozu veľkého odpadu: Začína sa 13. mája.

Dátum Miesto pristavenia
 Mozartova 10 – 16
od 13.5. Žižkova 24
do 14.5. Mariánska 2 
 (Mariánska, Heydukova)
 Grosslingova - Karadžičova
 vnútroblok - Krížna 30
od 15.5. Záhrebská – Tabakova
do 16.5. Palárikova 4 – 6
 Wilsonova - Blumentálska
od 20.5. Gajova – Alžbetínska
do 21.5. Justičná – Karadžičova
 Poštová, Sokolská 3
 Moskovská 18
od 22.5. Továrenská 8
do 23.5. Vntútroblok Krížna 26
 Strakova
 Urbánkova 5
od 27.5. Chorvátska 12
do 28.5. Blumentálska 3
 Grosslingova 21 -23
 Kusucká - K železnej studienke
od 29.5. Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 18
do 30.5. Pražská 3
 Dostojevského 15 - 17
 Dunajská 62
od 3.6. Vysoká – Obchodná
do 4.6. Podtatranského
 Okánikova - Podhorského
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Utajená Františkánska záhrada:  
Viete, kde sa nachádza?

U krytá v objatí františkán-
skeho kostola Zvestovania 
Pána, kostola Uršulínok Lo-

retánskej Panny Márie - a magistrátu 
- rozprestiera sa tzv. Františkánska 
záhrada. Rozlohou skromný priestor 
vznikol na „troskách“ starej záhrady, 

ktorú za múrmi kláštora vybudoval 
františkánsky rád ešte v 13. storočí.
V časoch svojej najväčšej slávy za
berala takmer 1900 m2, neskôr sa 
postupne zmenšovala - jej značnú 
časť ukrojili začiatkom 18. storočia 
na vybudovanie prístupovej cesty.

V studni je vraj horská voda
Medzičasom záhradu vystrieda-

lo detské ihrisko, to však po výstavbe 
podzemných garáží zaniklo a nahra-
dil ho tento utešený oddychový kút. 
Okrem stromov, kvetov a sôch vo 
Františkánskej záhrade nájdete 

aj historickú studňu (fontánu). v 
ktorej sa vraj nachádza „horská voda“, 
ktorá má najlepšiu chuť v Bratislave. 
Zaujímavosťou je, že už na začiatku 
18. storočia fontánu aj kláštor záso
boval vodovod. Františkáni tu pesto-
vali zeleninu, ovocie, aj liečivé bylinky 
potrebné na ošetrovanie chorých v 
priľahlom „hospitáli“.

V roku 1896 záhrada prešla vý
raznými úpravami - rád ich reali-
zoval v spolupráci s Bratislavským 
okrášľovacím spolkom. Zvyšné časti 
murovaného opevnenia nahradil že-
lezný mrežovaný plot.

V roku 2013 pribudli do záhrady 
sochy výtvarníka, popradského rodá-
ka Mariána Králika. 

Záhrada bola dlho pre verejnosť za-
tvorená, no už tretí rok si ju prena
jíma mestská časť Staré Mesto, aby 
obyvateľom a návštevníkom Bratisla-
vy poskytla príjemné posedenie po-
čas prechádzok v rozpálenom meste. 
Brány záhrady sú otvorené od 9.00 
do 20.00 h. 

Pribudli sochy: Ich autorom  
je Marián Králik.

Studňa: Je v nej vraj horská voda.
FOTO: STARÉ MESTO
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(pokračovanie zo strany 1)
Prieskum, ktorý spoločnosť pri 

vývoji aplikácie robila, ukázal, že 
vačšina mestských aplikácií sa 
orientuje predovšetkým na turis
tov a ich potreby. „Rozhodli sme sa 
preto vymyslieť systém, ktorý by 
bol nápomocný obyvateľom žijú
cim v konkrétnych samosprávach. 
Pri vytváraní sme kládli obrovský 
dôraz na jednoduchosť prostredia, 
v ktorom užívateľ pracuje tak, aby 
sa do aplikácie rád vracal,“ povedal  
Janega.

Mobil nahradil rozhlas
V čom je podľa neho najväčší 

prínos takejto aplikácie mestskej 
časti? „V minulosti informoval o 
všetkých udalostiach, úspechoch či 
poruchách mestský rozhlas. Dnes 
dokáže túto úlohu nahradiť mo
bilný telefón. Aplikácia posiela tie 
najaktuálnejšie správy na telefóny 
občanov v reálnom čase. Ľudia majú 
v aplikácii možnosť darovať alebo 
predávať veci, ktoré nepotrebujú. 
Taktiež tam nájdu mestské noviny 
a všetky dôležité telefónne čísla.  
Aplikácia vyvinutá tak, aby občania 
mali celú komunikačnú líniu v jed-
nom zariadení - web, sociálne siete, 

online noviny, notifikácie, nahlaso-
vanie problémov, susedskú burzu, 
ale aj cestovný poriadok. Aplikácia 
je komplexná a veríme, že uľahčí ži-
vot ľudom, ktorý ju budú využívať,“  
zhrnul.

Postupne sa rozšíri
V aplikácii Staré Mesto by mali 

postupom času pribudnúť aj ďalšie 
funkcionality. Každé vylepšenie a 
inovácia však potrebuje svoj čas a ur-
čitú testovaciu fázu, aby bolo prínos-

né. „Menšie zlepšenia a drobné koz-
metické úpravy prinášame pravidel-
ne na mesačnej báze,“ povedal Janega. 
„Aj preto je dôležité aby si užívatelia 
aplikáciu vo svojich mobilných telefó-
noch pravidelne aktualizovali.“

Všetko, čo musíte vedieť o Starom Meste

Premiéra na Dobrom trhu: Novú aplikáciu sme predstavili 27. apríla 
na obľúbenej akcii na Jakubovom námestí.

Aplikácia  
Staré Mesto  
– čo všetko 

ponúka
● informovanie občanov pomo-
cou priamych správ
● aktuality z diania v mestskej 
časti
● personifikované správy od 
starostky smerom k občanom
● dôležité dokumenty vo va-
šom vrecku
● každé číslo novín odteraz už 
aj vo vašom mobile
● dôležité kontakty a úradné 
hodiny na pracoviskách miest-
neho úradu
● možnosť zaslať správu alebo 
podnet priamo na úrad a na 
oddelenie, ktorého sa týka
● BONUS: odchody a príchody 
autobusov a vlakov
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Miestom konania volieb v okrsku č. 1 je: Základná ško-
la, Škarniclova ul. č.1, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Beblavého – celá, Kozia – 23,25,27,29, Mikulášska – 
celá, Palisády – 2,2A,4,6,8,10,12,14, Pilárikova – celá, 
Podjavorinskej – celá, Skalná – celá, Soférove scho
dy – 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 ško-
la, Škarniclova ul. č.1, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Bartoňova – celá, Bradlianska – celá, Čelakovského 
– celá, Dankovského – celá, Hlavatého – celá, Kore
ničova – celá, Krakovská – celá, Krátka – celá, Nám. 
Alexandra Dubčeka – celé, Palisády – 1,3,5,7,9,11,13, 
15,17,19,21,23,25,27,27A,29,29A,31, Partizánska – 

celá, Smetanova – celá, Strelecká – celá, Šulekova 
– 1,3,5,7,9,11,13, Tvarožkova – celá, Vansovej – celá, 
Zrínskeho – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je: Základná ško-
la, Podjavorinskej č.1, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Donovalova – celá, Galandova – celá, Godrova – celá, 
Gunduličova – celá, Kuzmányho – celá, Maróthyho – 
celá, Mateja Bela – celá, Moyzesova – celá, Na brezi
nách – celá, Na Štyridsiatku – celá, Novosvetská – 1,
2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,22,23,24,25,6,28,  
Palisády – 33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,  
Porubského – celá, Sládkovičova – celá, Somolické
ho – celá, Štefánikova – 1,3,5,7, Šulekova – 2,4,6,6A,8, 
10,12,14,16,18, Timravina – celá, Tolstého – celá,  
Vlčkova – 1,2,3,5,7

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č.18, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Drevená – celá, Heydukova – 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 
21,23,25,27,29,31,33, Hurbanovo nám. – celé, Jed
líkova – celá, Kollárovo nám. – celé, Mariánska – 
2, Obchodná – celá, Poštová – celá, Vysoká – celá,  
Živnostenská – celá

Voľby do Európskeho  
parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019  
od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

BratislavaStaré Mesto: 34 volebných okrskov

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do 
Európskeho parlamentu 2019 a vyžrebované čísla kandidátnych listín pre tieto strany, hnutia a koalí

cie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 

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

KANDIDÁT VOLEBNÉ ČÍSLO KANDIDÁT VOLEBNÉ ČÍSLO

Demokratická strana 30
DOMA DOBRE 22
DOPRAVA 13
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 24
HLAS ĽUDU 11
Koalícia Komunistická strana Slovenska, 
VZDOR - strana práce 23
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 
- občianska demokracia 29
KOREKTÚRA - Andrej Hryc 4
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko  3
Kresťanská demokracia - Život a prosperita 2
Kresťanská únia  28
Kresťanskodemokratické hnutie  14
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 
- Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 12
MOST - HÍD  16
NAJ - Nezávislosť a Jednota 27

NÁRODNÁ KOALÍCIA 31
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)  7
PRIAMA DEMOKRACIA 17
Sloboda a Solidarita 25
SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA 19
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku  26
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA 
- strana vlastencov  20
Slovenská národná strana  5
SME RODINA - Boris Kollár  6
SMER - sociálna demokracia  1
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 8
Strana maďarskej komunity 
- Magyar Közösség Pártja  21
Strana práce  9
Strana rómskej koalície - SRK  18
Strana tolerancie a spolunažívania  10
Strana zelených Slovenska 15
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Miestom konania volieb v okrsku č. 6 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č.18, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Dobrovského – celá, Dunajská – 1,3,3B,5,7,9, Hey
dukova – 2,4,6,8,10,12,14,16,18, Hollého – celá, Ka
menné nám. – celé, Kolárska – celá, Mariánska – 
1,3,5,7,8,9,10,11,12,14, Námestie SNP – celé, Rajská 
– celá, Špitálska – 2,3,4,5,6,7,8,9,10,21,23,25,27,29,31, 
33,35,37,39,41, Treskoňova – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 7 je: Gymnázium 
Sv. Uršule, Nedbalova ul. č.6, pre oprávnených voličov 
bývajúcich na uliciach a v domoch:
Baštová – celá, Biela – celá, Farská – celá, Františkán
ska – 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, Pre
poštská – celá, Primaciálne nám. – celé, Radničná – 
celá, Rudnayovo nám. – celé, Rybárska brána – celá, 
Sedlárska – celá, Strakova – celá, Uršulínska – celá, 
Úzka – celá, Ventúrska – celá, Zámočnícka – celá, Ze
lená – 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,3B,15,17,19,21,23,25,27,29,31, 
33, Mostová – celá, Nám. Eugena Suchoňa – celé, Nám. 
Ľudovíta Štúra – celé, Palackého – celá, Paulínyho – 
celá, Rázusovo nábr. – celé, Riečna – celá, Rigeleho – 
celá, Rybné nám. – celé

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

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 11 je: Základná 
škola, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bý-
vajúcich na uliciach a v domoch:
Bôrik – celá, Čmelovec – celá, Fialkové údolie – celá, 
Hradné údolie – celá, Hrebendova – celá, Inovecká – 
celá, Jančova – celá, Lubinská – celá, Medzierka – celá, 
Mudroňova – 2,3,3A,3B,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,11A,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25A,26, 
27,28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41, 
42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58, 

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, Radvan
ská – celá, Riznerova – celá, Slepá – celá, Starotur
ský chodník – celá, Strmá cesta – celá, Údolná – celá,  
V záhradách – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 12 je: Základná 
škola, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bý-
vajúcich na uliciach a v domoch:
Broskyňová – celá, Červeňova – celá, Fándlyho – celá, 
Francúzskych partizánov – celá, Holubyho – celá, Hu
mmelova – celá, Javorinská – celá, Krmanova – celá, 
Lichardova – celá, Mošovského – celá, Mudroňova – 
82,84,86,88,90,92, Myjavská – celá, Na Baránku – celá, 
Stará Vinárska – celá, Šulekova – 15,15A,17,19,20,21, 
22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38,40,40A ,42,44,46,48,50,52,52A ,54,56,58,60, 
62,64,66,68,70,72, Žiarska – celá

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 14 je: Základná 
škola, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bý-
vajúcich 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, Mu
droňova – 83,85,85A,87,89,93,95,97,99,101, Na Hre
bienku – celá, Rubinsteinova – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 15 je: Základná 
škola, Mudroňova ul. č.83, pre oprávnených voličov bý-
vajúcich na uliciach a v domoch:
Drotárska cesta – 4,17,19,19A,19B,21,21A,23,23A,23B, 
25,27,29,31,33,33A,33B,35,37,39,41,41B,43,44, 
45,46,48,51,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64,65,66,67, 
68,74,76,80,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106, 
108,109,111, Hriňovská – celá, Korabinského – celá, 
Martinengova – celá, Matúšova – celá, Mlynská doli
na – 13,15,21,23, Na stráni – celá, Prvosienková – celá, 
Sklenárska – celá, Srnčia – celá, Súbežná – celá, Šafrá
nová – 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, Hýrošova – celá, Jaseňová – celá, Javorová – celá, 
K lomu – celá, K železnej studienke – celá, Kubániho – 
celá, Kysucká – celá, Lamačská cesta – 8,8A, Mlynská 
dolina – 1,9,11,33,41, Pri Habánskom mlyne – celá, 
Pri Suchom mlyne – celá, Senická – celá, Šípková – 
celá, Topoľová – celá, Úprkova – celá, Valašská – celá, 
Záhorácka – celá, Západný rad – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 17 je: Staromest-
ské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, pre 
oprávnených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:

Bohúňova – celá, Búdková – celá, Dolná – celá, Go
razdova – celá, Hroboňova – celá, Jánošíkova – celá, 
Krčméryho – celá, Krivá – celá, Langsfeldova – celá, 
Laučekova – celá, Lesná – celá, Lovinského – celá, 
Majakovského – celá, Nekrasovova – celá, Prokopa 
Veľkého – celá, Socháňova – celá, Tablicova – celá, Ta
jovského – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 18 je: Základná 
škola, Hlboká cesta č.4, pre oprávnených voličov býva-
júcich na uliciach a v domoch:
Andreja Plávku – celá, Boženy Němcovej – celá, 
Břeclavská – celá, Dohnalova – celá, Flöglova – celá, 
Havlíčkova – celá, Havrania – celá, Hlboká cesta – 
4,5,5A,6,8,9,12,14,16,22, Lermontovova – celá, Mišíko
va – 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, Podtatranského – celá, Schil
lerova – celá, Urbánkova – celá, Vlčkova – 4,6,8,8A,9,10, 
11,11A,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,29, 
31,33,35,37,37A,37B,39,41,43,45,47,49,51

Miestom konania volieb v okrsku č. 19 je:  Základná 
škola, Hlboká cesta č.4, pre oprávnených voličov býva-
júcich na uliciach a v domoch:
Banícka – celá, Čapkova – celá, Malinová – celá, Na 
Kalvárii – celá, Okánikova – celá, Ostravská – celá, 
Pod Kalváriou – celá, Podhorského – celá, Pražská – 
celá, Sokolská – celá, Za sokolovňou – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 20 je: Základná 
škola, Hlboká cesta č.4, pre oprávnených voličov býva-
júcich na uliciach a v domoch:
Čajkovského – celá, Fraňa Kráľa – celá, Hlboká cesta 
– 1,2,3,7, Križkova – celá, Leškova – celá, Puškinova – 
celá, Spojná – celá, Štefánikova – 2,4,6,6A,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,17A,18,19,20,21,22,23,24,24A,24B,25, 
26,27,29,31,33,35,37,39,41,43,47,49, Vratňanská – celá 

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 22 je: Základná 
škola, Jelenia ul. č.16, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Beskydská – celá, Čajakova – 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,29, Dobšinské
ho – celá, Jelenia – celá, Karpatská – celá, Ľadová – celá, 
Palárikova – celá, Smrečianska – 1,3,5,7,9,13,15,17,19, 
21,23,29,31,33,35,37,39,41,43,45, Šancová – 11,13, 
15,17, Železničiarska – celá

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

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

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 26 je: Základná 
škola, Vazovova ul. č.4, pre oprávnených voličov býva-
júcich na uliciach a v domoch:
Bernolákova – celá, Blumentálska – 15,17,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26, 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, Va
zovova – 8,9,9A,9B,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,  
Wilsonova – celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 27 je: Základná 
škola, Vazovova ul. č.4, pre oprávnených voličov býva-

júcich na uliciach a v domoch:
Blumentálska – 1,3,4,5,6,7,8,9,10,10A,11,12,13,16, 
Krížna – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22, 
24,26,28,30,32,34,36,38,40

Miestom konania volieb v okrsku č. 28 je: Základná 
škola, Vazovova ul. č.4, pre oprávnených voličov býva-
júcich na uliciach a v domoch:
Justičná – celá, Karadžičova – 35,37,39,41,43,45,47,49, 
51,53,55,57, Nám. Martina Benku – celé, Poľská – 
celá, Záhradnícka – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 
16,18,19,20,21,23,25, 27,29,31,33,35,37

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 30 je: Základná 
škola, Grösslingová ul. č.48, pre oprávnených voličov 
bývajúcich 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 
škola, Grösslingová ul. č.48, pre oprávnených voličov 
bývajúcich na uliciach a v domoch:
Dunajská – 27,29,31,33,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48, 
50,52,54,56,58,60,60A,62,64,66,68,72, Grösslingová – 
28,30,32,34,36,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 

52,53,53A,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65,67,69,71,
73,75,77, Klemensova – 1,2,2A,3,4,5,6, Lazaretská – 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,29,30,31,32, 
33,34,35,36,37,38

Miestom konania volieb v okrsku č. 32 je: Základná 
škola, Grösslingová ul. č.48, pre oprávnených voličov 
bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bottova – celá, Čulenova – celá, Dostojevského rad – 2, 
4,6,8,10,12,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,  
Chalupkova – celá, Karadžičova – 1,7,8,8A,9,10,11,
12,14,16,17,21,23,25,27,29,31,33, Košická – 1, Lan
dererova – 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. augus
ta – 9,11,13,15,19,21,23,28,30,32,34,36,36C,38

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 34 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č.18, pre oprávnených voličov bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Alžbetínska – celá, Bezručova – celá, Dobrovičova – 
6,8,10,11,13, Dunajská – 2,4,6,8,10,12,14,14A,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,  
Sienkiewiczova – celá, Šafárikovo nám. – celé, Štúro
va – celá

Právo voliť do Európskeho 
parlamentu na území Slo-
venskej republiky má: 
● občan Slovenskej republiky, ktorý 
má na území Slovenskej republiky tr-
valý pobyt a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku, 
● občan iného členského štátu EÚ, 
ktorý má na území Slovenskej repub-
liky trvalý pobyt a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku,
● občan Slovenskej republiky, ktorý 
nemá trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky a ani na území iného 
členského štátu Európskej únie, naj-
neskôr v deň konania volieb dovŕši 18 
rokov veku a v deň konania volieb sa 
zdržiava na území SR.
Voliť do Európskeho parlamentu v 
tých istých voľbách možno len v jed-
nom členskom štáte Európskej únie.
Prekážka práva voliť:
● zákonom ustanovené obmedzenie 
osobnej slobody z dôvodov ochrany 
verejného zdravia

Právo byť volený
Za poslanca Európskeho parlamen-
tu môže byť zvolený:
● občan Slovenskej republiky, ktorý 
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
21 rokov veku a má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky,
● občan iného členského štátu Európ-
skej únie, ktorý najneskôr v deň kona-
nia volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol 
zbavený práva byť volený v členskom 
štáte Európskej únie, ktorého je štát-
nym občanom, a má na území Sloven-
skej republiky trvalý pobyt.
Kandidovať za poslanca Európske-
ho parlamentu v tých istých voľbách 
možno len v jednom členskom štáte 
Európskej únie.
Prekážka práva byť volený:
● výkon trestu odňatia slobody
● právoplatné odsúdenie za úmysel-
ný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 
zahladené
● pozbavenie spôsobilosti na právne 
úkony

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

ZÁPIS OBČANA INÉHO 
ČLENSKÉHO ŠTÁTU EÚ 
DO ZOZNAMU VOLIČOV

O bčana iného členského štátu 
Európskej únie, ktorý má na 

území Slovenskej republiky trvalý 
pobyt, zapisuje do zoznamu voli-
čov obec/mestská časť, v ktorej má 
občan iného členského štátu Európ-
skej únie trvalý pobyt, a to na zákla-
de jeho žiadosti a vyhlásenia1.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa 
musí predložiť najneskôr 40 dní 
predo dňom konania volieb (t. j. 
najneskôr 15.04.2019), inak právo 
na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do 
Európskeho parlamentu o zápis do 
zoznamu voličov v inom členskom 
štáte Európskej únie a zároveň po-
žiada o zápis do zoznamu voličov 
v Slovenskej republike, dopustí sa 
priestupku, za ktorý mu bude ulo-
žená pokuta 100 eur.

V olič si v rámci námietkové-
ho konania môže v úradných 

hodinách overiť či je zapísaný v 
stálom zozname voličov, môže 
požadovať doplnenie údajov ale-
bo vykonanie opráv, požiadať  
o vydanie hlasovacieho preukazu.
Námietková kancelária 
pre voľby
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bra-
tislava
Centrum služieb občanom - stránko-
vé pracovisko č.9
Telefón: +421 2 59 246 421
e-mail: namietkova@staremesto.sk
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.

Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto 

zriadila Námietkovú 
kanceláriu pre voľby do 
Európskeho parlamentu 
v období od 15.04.2019 

do 24.05.2019
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V olič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky a v deň konania volieb nebude môcť 

voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže 
požiadať mestskú časť podľa svojho trvalého poby-
tu o vydanie hlasovacieho preukazu. Mestská časť 
na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz 
a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o 
vydaní hlasovacieho preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zozna-
mu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu
● osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo 
dňom konania volieb (t. j. najneskôr 24.05.2019) v 
úradných hodinách miestneho úradu.
Mestská časť vydá hlasovací preukaz bezodkladne;
● v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hla-
sovacieho preukazu bola doručená mestskej časti 
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania 
volieb (t. j. najneskôr 03.05.2019),
● elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasova-
cieho preukazu bola doručená mestskej časti najne-

skôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb 
(t. j. najneskôr 03.05.2019). Mestská časť na tieto 
účely zverejní na svojom webovom sídle elektronic-
kú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. 
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
● meno a priezvisko,
● rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu 
Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné 
číslo nemá pridelené,
● 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 žiadate-
ľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preu-
kazu najneskôr v posledný deň predo dňom kona-
nia volieb (t. j. najneskôr 24.05.2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
● meno a priezvisko,
● rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu 
Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slo-

venskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné 
číslo nemá pridelené,
● štátnu príslušnosť,
● adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Mestská časť zašle hlasovací preukaz voličovi na 
adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú 
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni 
od doručenia žiadosti. Mestská časť zašle hlasovací 
preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou 
zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti 
uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, 
musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo ob-
čianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemu-
sí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná pre-
vzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 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 spolu s občian-
skym preukazom alebo s pobytovým preukazom 
občana Európskej únie.

Hlasovací preukaz

V olič môže voliť na území Slo
venskej republiky

● vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný, na zák
lade občianskeho preukazu alebo 
pobytového preukazu občana Eu-
rópskej únie, 
● v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
na základe hlasovacieho preukazu,
● v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
na základe slovenského cestovné
ho dokladu, ak nemá trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky a ani na 
území iného členského štátu Európ-
skej únie.

Volič je povinný po príchode 
do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju to
tožnosť predložením občianskeho 
preukazu alebo pobytového preu-
kazu občana Európskej únie. Ak bol 
voličovi na jeho žiadosť vydaný hla-
sovací preukaz, predloží ho spolu 
s občianskym preukazom alebo po-
bytovým preukazom občana Európ-
skej únie. Okrsková volebná komisia 
hlasovací preukaz voličovi odoberie. 
Potom okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov a vydá voličovi 
hlasovací lístok a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiat-
ky mestskej časti.

Volič (občan Slovenskej republiky), 
ktorý nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a ani na úze-
mí iného členského štátu Európskej 
únie a dostavil sa v deň konania vo-
lieb do volebnej miestnosti, okrsko-
vej volebnej komisii preukáže svoju 
totožnosť predložením slovenského 
cestovného dokladu a čestného vy-
hlásenia o trvalom pobyte v cudzine, 
ktorého vzor zverejnilo Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky na svo-
jom webovom sídle (https://www.
minv.sk/?ep-vzory).Okrsková voleb-
ná komisia takéhoto voliča dopíše 
do zoznamu voličov, čo zaznamená 
v jeho slovenskom cestovnom dok-
lade a čestné vyhlásenie o trvalom 
pobyte v cudzine pripojí k zoznamu 
voličov. 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 voličov 
vlastnoručným podpisom

Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto 
priestoru, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov vlo-
ží volič jeden z hlasovacích lístkov 
bez ďalšej úpravy do obálky alebo 
na jednom z hlasovacích lístkov vy
značí odovzdanie prednostného 
hlasu zakrúžkovaním poradového 
čísla najviac u dvoch kandidátov. 
Potom hlasovací lístok vloží volič 
do obálky a následne do volebnej  
schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková 
volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné (nové). 
Nesprávne upravené hlasovacie líst-
ky vloží volič do schránky na odlo-
ženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť 
hlasovací lístok pre zdravotné postih-
nutie alebo preto, že nemôže čítať ale-
bo písať a oznámi pred hlasovaním 
túto skutočnosť okrskovej volebnej 
komisii, má právo vziať so sebou do 
priestoru určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a zákona 
upravila hlasovací lístok a vložila 
do obálky; takouto osobou nemôže 
byť člen okrskovej volebnej komisie. 
Obidve osoby pred vstupom do oso-
bitného priestoru na úpravu hlaso-
vacích lístkov člen okrskovej volebnej 

komisie poučí o spôsobe hlasovania  
a o skutkovej podstate trestného činu 
marenia prípravy a priebehu volieb  
a referenda. 

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

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do 
volebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov, má prá-
vo požiadať mestskú časť a v deň 
konania volieb okrskovú volebnú ko-
misiu o vykonanie hlasovania do pre-
nosnej volebnej schránky, avšak len v 
územnom obvode volebného okrsku, 
pre ktorý bola okrsková volebná ko-
misia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlaso-
vacie lístky do zapečatenej schrán-
ky na odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov, inak sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená pokuta 
33 eur.
V prípade hlasovania mimo volebnej 
miestnosti volič nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrskovej 
volebnej komisie.

Spôsob hlasovania

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené  
na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: www.minv.sk/?volby-ep
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2.5. 17:00 HIGH LIFE 5 / 3 €

2.5. 19:00 NEDOTÝKAJ SA MA – distribučná premiéra 5 / 3 €

3.5. 17:00 NEDOTÝKAJ SA MA 5 / 3 €

3.5. 19:15 ONI A SILVIO 5 €

4.5. 17:00 HIGH LIFE 5 / 3 €

4.5. 19:00 LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD 5 / 3 €

5.5. 17:00 NIKDY NEODVRACAJ ZRAK 5 / 3 €

5.5. 20:15 VERNÍ NEVERNÍ 5 / 3 €

6.5. 17:00 NEDOTÝKAJ SA MA 5 / 3 €

6.5. 19:15 HIGH LIFE 5 / 3 €

7.5. 17:00 TRANZIT –  8. máj: Deň víťazstva nad fašizmom 5 / 3 €

7.5. 19:00 ZRANENÉ SRDCIA –  8. máj: Deň víťazstva nad fašizmom 5 / 3 €

9.5. 17:00 SAMBA – Portrét – Omar Sy 5 / 4 €

9.5. 19:15 YAO – Portrét – Omar Sy – distribučná premiéra 5 / 3 €

10.5. 17:00 YAO 5 / 3 €

10.5. 19:00 HIGH LIFE 5 / 3 €

11.5. 17:00 HIGH LIFE 5 / 3 €

11.5. 19:00 YAO 5 / 3 €

12.5. 15:00 NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH O OBROVSKEJ HRUŠKE – Nedele pre najmenších 3 / 1 €

12.5. 17:00 YAO 5 / 3 €

12.5. 19:00 HIGH LIFE 5 / 3 €

13.5. 18:00 TIESŇOVÉ VOLANIE – Projekcia a diskusia  v rámci cyklu Duša a film 4 €

14.5. 17:00 NAŠA MALÁ SESTRA  – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

14.5. 19:15 ZLODEJI – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

15.5. 11:00 JA, DANIEL BLAKE – Projekcia pre seniorov – CANNES v Kine Film Europe 5 / 2 €

15.5. 17:00 REALITY SHOW – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

15.5. 19:15 DOGMAN – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

16.5. 17:00 SILS MARIA – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

16.5. 19:15 ŽIVOT ADÉLE – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

17.5. 17:00 SIERANEVADA – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

17.5. 20:00 SKÚŠKA DOSPELOSTI – CANNES v Kine Film Europe 5 / 4 €

18.5. 17:00 JIMMYHO TANČIAREŇ – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

18.5. 19:00 JA, DANIEL BLAKE – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

19.5. 17:00 LEVIATAN – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

19.5. 19:30 BEZ LÁSKY – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

20.5. 17:00 WOMAN AT WAR – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

22.5. 11:00 BOJOVNÍČKY SLNKA – Projekcia pre seniorov – CANNES v Kine Film Europe 5 / 2 €

22.5. 18:00 LÁSKA – Projekcia a diskusia v rámci cyklu Duša a film 4 €

24.5. 18:00 POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI – slávnostná premiéra 
– CANNES v Kine Film Europe

5 / 3 €

25.5. 17:00 VYŠŠIA MOC – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

25.5. 19:15 ŠTVOREC – CANNES v Kine Film Europe 5 / 3 €

26.5. 15:00 MALÝ PRINC – Nedele pre najmenších 3 / 1 €

26.5. 17:00 HIGH LIFE 5 / 3 €

26.5. 19:00 VŠETCI TO VEDIA 5 €

27. – 31.5. EKOTOPFILM – ENVIROFILM Bratislava 2019 vstup voľný

PROGRAM máj / 2019

Kino Film Europe • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava • kino.filmeurope.sk  facebook.com/filmeuropekino

05 KFE-program-SN-maj2019.indd   1 15/04/2019   11:36



12| KULTÚRA |

Toto je noc, kedy sa nespí, ale číta
Už siedmy rok sa Staromestská knižnica na Blumentálskej pridala k unikátnemu  

medzinárodnému projektu – rozprávkovej Noci s Andersenom

K to by rád nespomínal na 
časy, keď s otvorenými 
ústami počúval rozprávky 

o odvážnych nebojsoch a krásnych 
princeznách, či – keď už ako samo-
statný čitateľ – bádal v neznámych 
svetoch, prežíval príbehy a prevte-
ľoval sa do kože obľúbených hrdinov. 
Napokon, pocit radosti a vzrušenia 
sa nám – už dávno dospelým – vybaví 
aj dnes, ak zbadáme známu knižku. 
Knihovníci sú ľudia tvoriví a fantá-
zia im nechýba. V roku 2000 sa roz
hodli dámy z Knižnice Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském 
Hradišti, že na počesť slávneho 
dánskeho rozprávkara Hansa Chris-
tiana Andersena, ktorý sa narodil 2. 
apríla 1805, zorganizujú rozprávko-
vú Noc s Andersenom.

Príbehy pre 1775
„spacích“ miest

Postupne sa k nim pridali ďal-
šie knižnice na celom svete. Ten-
to rok sa konal na Slovensku už 
14. ročník Noci s Andersenom (v 
Staromestskej knižnici to bol 7. 
ročník), ale „spacie“ miesta boli aj 
v iných štátoch Európy i sveta – v 
Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Slo
vinsku, Veľkej Británii, Švajčiar
sku či na Novom Zélande.  Dokopy 
bolo po svete 1775 spacích miest! 
Nevieme, aké kritériá má účasť inde, 
no v Staromestskej knižnici sa stre-
távajú počas Noci s Andersenom 
deti, ktoré zvíťazili v čitateľskej 
súťaži Čítam, čítaš – čítame. Je to 
časť odmeny pre víťazov a zároveň 
aj záruka, že deti, ktoré budú v kniž-
nici spať, knižky naozaj milujú.

Už od začiatku tejto akcie v knižni-
ci je hlavným sponzorom spoločnosť 
Dell, s.r.o. Aj tento rok nám pomohli 
zabezpečiť večeru a darčeky - všetci 
účastníci aj účinkujúci dostali tričká 
s logom Noc s Andersenom

Ako sa trénuje jazyk, 
ako sa robí knižka

Do knižnice prišla deti pozdraviť 
aj starostka Starého Mesta Zuzana 
Aufrichtová. Deti prečítali Sľub An
derseňáka a dostali od nej certifi-
káty, ktoré ich oficiálne oprávňovali 
zúčastniť sa podujatia. Starostka im 
na oplátku prečítala známu Anderse-
novu rozprávku Cisárove nové šaty.

Na rozdiel od minulých ročníkov, 
časť Noci s Andersenom deti strávili 
v Slovenskom rozhlase. Dozvedeli 
sa – a aj si to sami vyskúšali -, ako si 
moderátori pred začatím vysielania 
rozcvičujú jazyk, vypočuli si úryvky 
z kníh Bibiany Ondrejkovej a Petry 
NagyovejDžerengovej - Rozpráv-
ky o dievčinke Julke a jej sestričke 
Bertičke a Hanka a Adam. Tvorili s 
mladým výtvarníkom Martinom 
Schwarzom, o tom, ako vzniká 

knižka, debatovali s autorkou Zuza
nou Líškovou, či prozaikom, prekla-
dateľom a scenáristom Romanom 
Bratom. A tiež čítali spievali a tan-
covali s Mirom Jarošom. 

Príbehy, čo nenájdete v knižke
Program pokračoval v knižnici 

na Blumentálskej, kde im ešte Ľud
ka Hrdináková a Jakub Fázik pri-
pravili dramatizáciu knihy Paula 
Simona Musíš si priniesť klobúk. 
Posledným bodom programu pred 

polnocou bolo tradičné hľadanie 
stratených zvieratiek v knižnici.

Potom si všetci umyli zuby, šuchli 
sa do spacákov a na dobrú noc po-
čúvali príbeh, ktorý im čítal Danko. 
Myslíte, že zaspali? Iba niektorí. Iní 
si ešte o tretej šuškali, ale ich príbe-
hy neboli v knižke. Dúfame, že deti 
budú na Noc s Andersenom v našej 
knižnici rady spomínať.

Jaroslava Lesayová,  
Staromestská knižnica

Pre najepších: Na Noc s Andersenom sa dostanete len za odmenu. Stačí veľa čítať. Toto sú tí najlepší.

Medzi regálmi: V noci je knižnca celkom iná. Bohatý program: Na Blumentálskej sa nik nenudil.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Cestovateľský festival

15. - 17. 5. 2019 | Stará tržnica
KALEIDOSKOP

Miroslav Cipár – také cipároviny
2.5. – 31.7., TOTO! Je galéria, Moskovská 29

K eď sa pozriete do svojej knižnice, určite v nej nájdete diela Miroslava Ci-
pára: Dunajskú kráľovnú a Bielu kňažnú, Zlatú bránu od Márie Ďuríčko-

vej, jej Jožka Mrkvičku – Spáča, Osmijanka od Kristy Bendovej alebo Hrdinský 
zápisník Kláry Jarunkovej. Ale aj množstvo kníh pre dospelých od Janovica po 
Nestorov letopis, od vtipu po hrdinské eposy. Miroslav Cipár (1935) však je 
nielen ilustrátorom. Je aj grafickým dizajnérom a maliarom. Na Vysokej škole 
výtvarných umení bol študentom Vincenta Hložníka a Petra Matejku. Ilustroval 
množstvo kníh, vystavoval po celom svete. Je nositeľom Ceny Ľudovíta Fullu, 
množstva uznaní zo súťaže Najkrajšia kniha, získal Plakety BIB v rokoch 1973  
a 1977 aj Zlatú medailu na IBA Lipsko. Stojí za to, prísť sa naňho pozrieť zblízka. 

Noc múzeí a galérií v SNG Bratislava
18. 5. od 16.00 do 23.59, SNG, Nám. Ľ. Štúra 24

J eden deň v roku môžete 
byť v Slovenskej národ-

nej galérii až do polnoci! 
Tentokrát vás prevedieme 
výstavou Z akadémie do 
prírody i čerstvo otvore-
nými expozíciami Knižni-
ce Kornela & Nade Föld-
váriovcov a Podivuhodné 
dejiny umenia s profesorom Škrečkom. Uvedieme súborné dielo Kornela 
Földváriho, kde vám herci navyše prečítajú z nových kníh. Deti spoznajú 
diela spolu s hrdinkou detskej knihy Kde je Ester N? a dospelí si na work-
shope vyskúšajú súčasné možnosti zobrazovania krajiny cez zadania pri-
zvaného umelca. Básnik Šimon Ondruš vám ušije verš priamo na mieru a 
zistíte, aký bol život a dielo maliara Ladislava Mednyánszkeho.

Kuriózna pohľadnica
28. 5. od 18.30 do 19.30, Múzeum mesta Bratislavy, 
Radničná 1, vstupné: 2 €

O bčianske združenie Bratislav-
ské rožky a Múzeum mesta 

Bratislavy pripravili rozprávanie 
o pohľadniciach, predovšetkým 
o tých historických, z iného uhla po-
hľadu. Nové poznatky o ich vzniku 
a o možných predchodcoch pohľad-
nice ako ju poznáme dnes. Pohľad-
nice rôznych netypických formátov 
a tvarov, leporelá. Upozornenie na 
„súkromné pohľadnice“, teda také, 
ktoré neboli vydané niektorou špecializovanou vydavateľskou firmou. Boli to najmä 
súkromné „fotopohľadnice“, ale aj kresby a akvarely, malé umelecké diela, ktoré oby-
čajne ich autori posielali svojim známym.  Hosť: historik Štefán Holčík
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Májové podujatia pre seniorov: 
Dychovka, tanec aj klasika

1. 5., 14.00  PRVOMÁJOVÝ KON
CERT DYCHOVEJ HUDBY SPOJÁR a 
vystúpenie mažoretiek, Hviezdosla-
vovo námestie.
 6. 5., 15.00  MÁJOVÁ TANEČNÁ 
ZÁBAVA PRE STAROMEŠŤANOV 
v hoteli Carlton, do tanca hrá Me-
mory, tanečný hosť Detské baletné 
štúdio, vstupné: 2 €. Predaj vstu
peniek od 8. 4. na informáciách Zi-
chyho paláca, Ventúrska 9, pondelok 
- piatok 10.00 - 12.00.

 12. 5., 15.00  OSLÁVME DEŇ MA
TIEK KONCERTOM, Grassalkovi-
chova záhrada
 17. 5., 17.00  STAROMESTSKÝ 
KONCERT v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca, Eugen Prochác - vio-
lončelo, Katarína Turnerová - harfa, 
Jozef Šimonovič - recitácia. Vstup na 
voľnú vstupenku pre Staromešťa
nov vydávanú od 7. 5. na informá-
ciách Zichyho paláca, Ventúrska 9, 
pondelok - piatok 10.00 - 12.00.

Odborné prednášky a aktivity pre seniorov
Denné centrum Heydukova 25 ● utorok o 14:00 

● prednášky a aktivity sú bezplatné ● vstup voľný

MÁJ
07.máj – Liečivé bylinky na 
mesiac máj – Mgr. Alica Pejhovská 
rod. Kytková
14.máj – Ako sa brániť proti 
trestným činom – Štefan Krištof 
21.máj – Tvorivé dielne – 
Ing Vlasta Lazová

JÚN
04.jún – Liečivé bylinky na 
mesiac jún – Mgr. Alica Pejhovská 
rod. Kytková
11.jún – Prevencia kriminality 
v letnom období - Štefan Krištof
18.jún – Tvorivé dielne – 
Ing. Vlasta Lazová

Štát opäť prispeje 
dôchodcom na dovolenky. 

Aké sú podmienky?
P enzisti môžu aj tento rok 

využiť päťdesiateurový 
príspevok. Musia mať však 

trvalý pobyt na Slovensku a nemô-
žu si popri dôchodku privyrábať.

Pobyty so štátnou účelovou dotá-
ciou už tradične organizuje Jednota 
dôchodcov na Slovensku, Konfederá-
cia odborových zväzov a Odborový 
zväz potravinárov. 

Na pobyte s dotáciou sa môže 
zúčastniť občan SR, poberateľ sta-
robného, predčasného starobného 

alebo výsluhového dôchodku, ktorý 
nepracuje – dokonca ani na doho
du. Túto skutočnosť účastníci musia 
potvrdiť podpísaním čestného vy-
hlásenia pri nástupe na pobyt. 

Dotované pobyty môžu využiť 
aj starobní dôchodcovia, ktorí sú 
ťažko zdravotne postihnutí a sú 
odkázaní na cudziu pomoc. Musia 
však prísť s vlastným sprievod
com a ten si musí zakúpiť pobyt v 
plnej výške bez dotácie. Pravdaže, 
ak nemá dotačný poukaz.

Rovnaká podmienka platí aj pri 
spoločnom pobyte manželov - ten 
z dvojice, ktorý ešte nie je pobera-
teľom starobného dôchodku, musí 
uhradiť plnú výšku pobytu.

Predaj pobytov už odštartovala 
hotelová sieť Sorea. Dôchodcovia 
si môžu opäť vybrať z viacerých za-
riadení vo Vysokých a v Nízkych 
Tatrách, navštíviť kúpele na Spiši 
či využiť služby vybraného pobyto-
vého zariadenia v Bratislave či v To
poľčiankach. 

O čo ide a čo 
treba splniť

1. Dôchodcovia nemajú na rekre-
ačné a rekondičné pobyty so štát-
nou 50-eurovou dotáciou právny 
nárok.
2. Na pobytoch sa môžu zúčast-
niť iba poberatelia starobného 
alebo predčasného starobného 
alebo výsluhového dôchodku, 
ktorí nemajú príjem zo zamest-
nania či podnikania alebo z inej 
závislej činnosti.
3. Podmienkou je slovenské ob
čianstvo s trvalým pobytom na 
Slovensku.
4. Nepracujúci senior sa na poby-
te môže zúčastniť iba raz za ka
lendárny rok.
5. Súčasťou dotačného poukazu je 
aj čestné vyhlásenie účastníkov, 
že spĺňajú uvedené skutočnosti.
6. V cene pobytov nie je započí
taná daň z ubytovania, tá je roz-
dielna v jednotlivých lokalitách. 
Ťažko zdravotne postihnuté oso-
by mávajú zľavy.
7. Ak by sa dodatočne zistilo, 
že dôchodca nesplnil kritériá 
a čerpal štátnu dotáciu, bude mu-
sieť rozdiel doplatiť.
8. Dôchodcovia zamestnaní na 
dohodu nemajú nárok na dotáciu.
9. Dotované pobyty môžu využiť 
aj starobní dôchodcovia, ktorí sú 
zdravotne ťažko postihnutí a sú 
odkázaní na cudziu pomoc. Musia 
však prísť s vlastným sprievod-
com a ten si musí zakúpiť pobyt 
v plnej výške. Štátna dotácia sa na 
sprievodcu nevzťahuje.
10. Ak sa chce na pobyte zúčast-
niť manželský pár, kde jeden 
ešte pracuje a nepoberá dôcho-
dok, ten musí uhradiť plnú výšku 
pobytu.
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Dovolenka môže byť lacnejšia: 
Dôchodcovia majú nárok na 
poukaz v hodnote 50 eur.
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Staromestské športové hry 
o Pohár starostky

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva všetkých ak-

tívnych seniorov Starého Mesta na 
Staromestské športové hry o Po
hár starostky Starého Mesta.

Hry sa uskutočnia 29. mája 2019 
v horárni Horský park. Registrácia 
súťažiacich sa začína o 9.00 h. Účast-
níci budú zápoliť v týchto športo
vých disciplínach: šípky, hod lop-

tou, kop na bránku, beh s loptičkou 
do cieľa a iné. Pre víťazov sú pripra-
vené odmeny, občerstvenie bude na-
chystaný pre všetkých. 

Na hry sa môžete prihlásiť do 24. 
5. 2019. Pozor - počet účastníkov 
je obmedzený! Pre podrobné in-
formácie píšte na eva.kostalova@
staremesto.sk, získate ich aj na t. č. 
0911 238711 a 02/54777366.

M estská časť Bratisla-
va-Staré Mesto ako je
diná prevádzkuje dve 

zariadenia starostlivosti o deti 
do troch rokov, s komplexnou sta-
rostlivosťou počas celodenného po-
bytu. Starostlivosť v zariadeniach 
je zabezpečená odborným kvalifi-
kovaným personálom, ktorý svojou 
prácou zaručuje správny telesný 
a duševný vývin detí.

Jasle na Čajkovského 2 vedie 
Marta Rojková a dokážu sa tu posta-
rať až o 45 detí. Deti sú podľa veku 
rozdelené do troch skupín – Kuriat
ka (10 miest 12-18 mesiacov), Krt
kovia (16 miest, 19-24 mesiacov) 
a Levíčatá (19 miest, 25 – 36 mesia-
cov). Poplatok za starostlivosť je 300 
eur/mesiac pre Staromešťanov, deti 
mimo územia MČ zaplatia mesačne 
400 eur. K sume treba prirátať po-
platok 2 eurá/deň za stravu. Podrob-
nosti o fungovaní nájdete na stránke 
www.jaslecajkovskeho.sk.

Jasle na Záhrebskej ulici otvorila 
MČ Staré Mesto v apríli 2018 a fun-

gujú pod vedením Heleny Doršicovej. 
Ich kapacita je 30 detí. Poplatok za 
starostlivosť je rovnaký - teda 300 
eur/mesiac pre Staromešťanov, 
400 eur pre deti z inej mestskej čas-
ti. Plus náklady na stravné.

Pripomíname, že poplatky na jasle 
môžu byť hradené z príspevku na 
starostlivosť o dieťa do 3 rokov, 
ktorý sa aktuálne poskytuje až do 
výšky 280 eur.

Mamám v Starom Meste pomôžu až 
dvoje jasle. Dokopy príjmu 75 detí 

Čo poskytujeme
● výchovnú, zdravotnú a sociál
nu starostlivosť (výchovná čin-
nosť zo všetkých zložiek výchovy, 
sebaobsluha, samostatnosť, zruč-
nosť, ranný filter - odovzdávanie si 
informácií o zdravotnom stave die-
ťaťa, začlenenie sa do kolektívu)
● opatrovanie s individuálnym 
prístupom
● stravovanie (aj alergikom na 
bielkovinu kravského mlieka, prí-
padne celiatikom z prinesených 
potravín)
● poradenskú činnosť (výchova, 
výživa, adaptácia na kolektív, nose-
nie správnej obuvi, vhodnosť dopl-
ňujúcich očkovaní)
● otužovanie (každodenný pobyt 
na čerstvom vzduchu, a tým znižo-
vanie chorobnosti)
● prevenciu proti zubnému kazu 
(umývanie si zubov - pestovanie si 
návyku)
● denná prevádzka od 6:30 h do 
17:30 h

KDE ICH NÁJDETE
ČAJKOVSKÉHO 2, 811 04 
BRATISLAVA
VEDÚCA: ROJKOVÁ MARTA
TEL : 02/52498132; 0905 767 364
E-MAIL: marta.rojkova@staremesto.sk 
WEB: www.jaslecajkovskeho.sk

ZÁHREBSKÁ 9, 811 05 BRATISLAVA
VEDÚCA: DORŠICOVÁ HELENA
TEL: 02/52925311; 0905 767 234
E-MAIL: helena.dorsicova@staremesto.sk

Staré Mesto pozýva na výlet: 
Pôvaby Banskej Štiavnice

M edzi lákadlá Banskej Štiavnice 
patrí unikátna architektúra 

mestských domov, Nový aj Starý zá-
mok či Fritzov dom, kde sídli mestský 
archív.

V stredu 22. mája 2019 sa krásami 
Banskej Štiavnice môžete pokochať 
na vlastné oči. Na výlete spojenom 
s prehliadkou mesta so sprievod-
com a vstupom do Starého zámku. 

Odchod autobusu: 7.30 od Domu 
Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1.
Návrat do Bratislavy: vo večerných 
hodinách.
Poplatok za výlet: 5 €. 
Prihlasovanie: osobne (v prípade 
manželského páru stačí prítomnosť 
jedného z manželov) 14. a 15. 5. vždy 
od 10.00 do 12.00 v Zichyho paláci, 
Ventúrska 9.

FOTO: WIKIMEDIA
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Vo forme: Staromestskí 
dôchodcovia už viackrát 
ukázali športovú zdatnosť.

Banská Štiavnica: Historické 
banské mesto je zapísané v zozname 
kultúrneho dedičstva UNESCO.

Rozdelení 
podľa veku: 
Deti v jasliach 
sú zaradené do 
skupín, venujú sa 
im skúsené sestry.
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