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Čítajte v čísle

ČÍSLO MESIACA

1 821,7
Toľko ton odpadu sme vlani  
vyprodukovali v Starom 
Meste.
 VIAC SA DOČÍTATE NA S. 4

VOĽBY 2020
Všetko, čo potrebujete 
vedieť o 29. februári

strany 8 - 11

V obnove domu prešporského lekárnika urobilo Staré Mesto 
ďalší dôležitý krok. A nie je posledný

N árodnú kultúrnu pamiatku 
a jedno zo staromestských 
centier kultúry a vzdeláva-

nia, Pistoriho palác na Štefánikovej 
ulici, už nebude ničiť vlhkosť. Mest-
ská časť Bratislava-Staré Mesto zre-
alizovala súbor opráv, ktoré odstrá-
nili príčiny navĺhania palácových 
múrov. Projekt �inančne podporilo 
Ministerstvo kultúry SR. 

Pistoriho palác dal v 90. rokoch 
19. storočia, vybudovať lekárnik Fe-

lix Pisztory ako svoj dom a lekáreň. 
„Som rada, že sa nám podarilo urobiť 
ďalší podstatný krok k záchrane 
vzácnej pamiatky,“ uviedla starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. 

Zrealizovalo sa viacero čiastko-
vých zásahov, ktoré zabraňujú zavĺ-
haniu múrov paláca. „Projekt zahŕňal 
obnovu soklovej časti povrchov 
vonkajších stien dvorovej fasády, ob-
novu povrchov interiérových stien v 
suteréne zdevastovaných vlhkosťou, 

realizáciu odkvapového chodníka v 
styku s dvorovou fasádou, oddrená-
žovanie časti dvora do kanalizácie a 
realizáciu dažďových žľabov v pod-
brání paláca pri hlavnej bráne a brá-
ne do dvora,“ upresnil Milan Chromík 
z Oddelenia stratégie a projektového 
riadenia.

V Pistoriho paláci však s opravami 
nekončíme. Staré Mesto pripravuje 
ďalšie rekonštrukčné práce – vrátane 
obnovy nádvoria.

PREŠPORSKÝ 
PÉRLAŠÉZ
Cintorín Kozia brána 
chcú revitalizovať

strany 12 – 13
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Pistoriho palác: 
V 90. rokoch
19. storočia ho nechal 
vybudovať lekárnik 
Felix Pisztory. Dnes 
slúži ako staromestské 
kultúrne centrum.

Pistoriho palác 
už neničí vlhkosť

HROZÍ RUŠENIE 
IHRÍSK?
Nový zákon vyvolal obavy 
o osud hracích plôch

strany 6 - 7

LETECKÉ ESO
Zabudnutý vojnový 
hrdina Jozef Kiss dostal 
pamätnú tabuľu

strana 5
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Rozpočet na rok 2020: 
Vyše 27 miliónov eur

S taré Mesto bude v roku 2020 
hospodáriť so sumou viac ako 27 

miliónov eur. Najviac financií, vyše 
12 miliónov €, pôjde z rozpočtu 
mestskej časti na školstvo. Na so-
ciálne služby je vyčlenená suma 
vyše 4,5 milióna €. Zahŕňa financo-
vanie seniorcentra, zariadenia pre 
seniorov, zariadenia opatrovateľ-
skej služby, terénnej opatrovateľskej 
služby, denného stacionára a den-
ných centier, a tiež jaslí. V rozpočte 
sú v tejto kapitole vyčlenené aj penia-

ze na sociálnu pomoc občanom, ktorí 
sa ocitli v náhlej hmotnej núdzi.

Oblasť životného prostredia má 
schválených vyše 1,67 milióna €. 
Oblasť dopravy bude hospodáriť so 
sumou viac ako 1 milión eur. Kapito-
la kultúry a rekreačných služieb 
by mala zhltnúť vyše 917-tisíc €.

Mestská časť má od vlády ešte do-
táciu 200-tisíc eur na dobudovanie 
zariadenia opatrovateľskej služby 
a zvýšiť by sa mali aj príjmy zvýše-
ním dane z nehnuteľnosti.

Pre požiar museli odísť 
z bytu, pomohli sme im 

náhradným bývaním

Januárový požiar v bytovom 
dome na Bartókovej ulici (vchod 

z Mozartovej) skomplikoval život 
mnohým ľuďom. Niektorí sa uchýlili 
k priateľom, blízkym, no nie všetci 
majú túto možnosť.

Na opravu čakali aj štvrť storočia. 
Zrenovovali sme školské telocvične

N ové vedenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto naprá-

va resty predchodcov. V uplynulom 
roku opravila a vymenila zaria-
denie viacerých základných a ma-
terských škôl, vrátane školských 
telocviční na ZŠ s MŠ Dubová 1 
a ZŠ Mudroňova. 

Školská telocvičňa na Dubovej 
bola zrenovovaná po takmer pät-
nástich rokoch. V rámci projektu 
podporeného dotáciou z dotačnej 
schémy Bratislavského samospráv-
neho kraja bola zrealizovaná re-
konštrukcia povrchov a následná 
aplikácia malieb a náterov povrchov, 
čiarového ohraničenia cvičísk a za-
riadení telocvične ZŠ Dubová. Vyčis-
tili sa povrchy, opravila omietka, 
naniesli nové penetračné nátery 

a nanovo sa vymaľovalo. Doko-
py sme takto upravili asi 400 m2 
stien. Zrenovované bolo aj kovové 
a stolárske zariadenie a čiarové 
vymedzenie ihrísk. Súčasťou prác 
bol  náter sokla v prístupovej chodbe 
a protiplesňový náter.

Okrem školskej telocvične na Du-
bovej zrenovovala vlani mestská 
časť Staré Mesto aj telocvičnú halu 
a náraďovňu na ZŠ Mudroňova. 
Tá sa dočkala obnovy po neuveri-
teľných 25 rokoch. Rekonštrukcia, 
v rámci ktorej boli vynovené par-
kety, namontovaná odpružená 
podlaha a vymaľované steny, 
prebehla počas letných prázdnin. 
Projekt bol realizovaný z dotácie Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky.

Vážení Staromešťania,
vstúpili sme do náročného roku, 

v ktorom nás čakajú nové výzvy. 
Chcem vám zaželať, aby sme v tomto 
roku našli pokoj a rozumné riešenia. 
Aby potvrdil proces začatý v roku 
2017, proces nového prístupu k ve-
ciam verejným, po ktorom spoločnosť 
volá, a politiku slušnosti. 

Rok 2020 do 29. februára nesie po-
tenciál zmeny, ktorá je v našich ru-
kách. Takúto reálnu príležitosť a moc 
dostávajú občania len raz za štyri 
roky. Využime ju a dotiahnime to, čo 
už dlho cítiť ako nenaplnenú vôľu po 
spravodlivosti.

Správne rozhodnutia produkujú 
spokojnosť, chybné rozhodnutia produkujú ďalšie chyby. 

V Starom Meste máme za sebou rok transparentného a hospodárneho 
vedenia. Iniciovali sa systémové zmeny, ktoré budú prinášať rozvoj v centre 
hlavného mesta. Áno, vyskytli sa aj chyby, no vždy sme sa k nim čestne posta-
vili a riešili ich. Podarilo sa realizovať projekty, ktoré slúžia obyvateľom mest-
skej časti a jej návštevníkom. Snažili sme sa vyvážene pokryť všetky oblasti. 

Pre školstvo sa realizovali rekonštrukcie odborných učební, telocviční či 
jedální v staromestských základných a materských školách. Pripravili sme 
projekt, ktorý má byť najväčšou investíciou najbližšieho obdobia. Je ním roz-
šírenie kapacít základných škôl nadstavbou existujúcich školských zariadení 
Starého Mesta – vnímame, že už teraz kapacity škôl nestačia a školákov stále 
pribúda. Pripravujeme zároveň žiadosť, aby boli náklady na tento projekt hra-
dené z externých zdrojov Európskej únie. 

V sociálnej oblasti v minulom roku prebiehala veľká investičná akcia vý-
stavby nového zariadenia opatrovateľskej služby na Dobšinského ulici, ktoré 
bude slúžiť občanom odkázaným na celodennú opateru. Za rok sa nám poda-
rilo od nuly vybudovať tri poschodia až po strechu, dokončiť hrubú stavbu, za-
tepliť ju a verím, že už na  jar – teda vo výraznom predstihu oproti pôvodnému 
plánu - ju odovzdáme Staromešťanom do užívania. 

V oblasti bezpečnosti sme venovali pozornosť dobrovoľným hasičom 
Starého Mesta, ktorí pomáhajú obyvateľom v rôznych situáciách a riešia ich 
problémy – čerpajú vodu zo zatopených pivníc, odstraňujú nebezpečné osie 
hniezda, po veterných smrštiach zas polámané konáre.

Staré Mesto si uniformu policajta obliecť zo zákona nemôže. Rozšírili sme 
však bezpečnostný kamerový systém v problémových lokalitách a úzko spo-
lupracujeme so štátnou a mestskou políciou na zvýšení bezpečnosti v centre 
mesta. Bezpečnosť je pre mňa a pre vedenie mestskej časti prioritou pre roz-
voj mestskej časti a základným predpokladom pre kvalitu života. 

Verejné priestranstvá sú ďalšou oblasťou nášho záujmu. Mám veľkú ra-
dosť, že sa nám pred Slovenským národným múzeom podarilo zriadiť v roku 
2019 Námestie T. G. Masaryka a 101. výročie 1. Československej republiky sme 
oslávili na verejnom priestore venovanom pamiatke nášho prvého prezidenta. 

Nábrežie je verejný priestor v bezprostrednom kontakte s riekou Dunaj. V 
uplynulom roku sa zrealizovala výmena kamennej dlažby na časti pešej zóny, 
rekonštruoval sa Propeller ako nový stánok pre kultúrne a spoločenské akcie.

V oblasti kultúry rozvíjame aktivity v Pistoriho paláci na Štefánikovej uli-
ci, ktorý sa stáva obľúbeným kultúrnym centrom. Úspešne sa realizoval pro-
jekt na odstránenie zavĺhania – a plánujeme aj rekonštrukciu nádvoria.

Teším sa tiež z komplexnej opravy Zelenej ulice či revitalizácie parčíka 
pri Avione. Oba priestory si to po rokoch zanedbávania zaslúžili.

Čaká nás teda aktívny rok, v ktorom vieme, čo máme robiť, ako a aj z akých 
zdrojov. Postupujeme podľa Staromestského programu na roky 2019 - 2022, 
ktorý schválili všetci poslanci Starého Mesta a ktorý de�inuje našu cestu. 

Prajem vám na záver, aby cesta každého z vás bola v roku 2020 aj v osob-
nom živote plná spokojnosti, zdravia a úspechu.

starostka Starého Mesta ZUZANA AUFRICHTOVÁ
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ZŠ Mudroňova: Dočkala 
sa obnovy po 25 rokoch. 
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Schody na Sokolskej sú opravené

T erénne schody spájajúce Praž-
skú a Sokolskú ulicu boli dlho 

v dezolátnom stave. Staré Mesto 
koncom minulého roka zrekonštruo-
vala nielen zničené schodisko, ale aj 
oporný múr a priľahlý chodník.

„Pred rekonštrukciou sa tu nachá-
dzali terénne schody bez zábradlia 
s rozbitými i chýbajúcimi schodisko-
vými stupňami a oporný múr v hava-
rijnom strave. Spojnica medzi týmito 
dvomi ulicami bola preto pre peších 
uzatvorená. V hornej časti scho-
dy ústili do chodníka, ktorý bol tiež 
v zlom technickom stave,“ vysvetlil 
vedúci investičného oddelenia v Sta-
rom Meste Lukáš Kamenistý. 

Pôvodný múr aj so schodiskom 

bolo treba odstrániť v plnom rozsa-
hu vrátane základov. Nový oporný 
múr je zhotovený z betónových deb-
niacich tvárnic s hrúbkou 400 mm, 
vystužených a zaliatych betónom. 

Terénne schodisko je železobetó-
nové, vystužené betonárskymi sieťa-
mi, uložené na základových pásoch 
a na teréne. Pribudlo obojstranné 
zábradlie a nerezové madlo.  

Na schody nadväzuje v hornej časti 
konštrukcie schodov nový chodník z 
betónovej dlažby s protišmykovým 
povrchom. „V spolupráci s magistrá-
tom sme zrealizovali osadenie dvoch 
nových stĺpov verejného osvetle-
nia, ktoré osvetľuje schody a priľahlý 
chodník,“ uzavrel Lukáš Kamenistý.

V súvislosti s následkami požiaru 
požiadala Staré Mesto o pomoc 
päťčlenná staromestská rodina. 
„Nezaváhali sme ani sekundu. Ro-
dine s tromi maloletými deťmi sme 
okamžite poskytli náhradné bý-
vanie v apartmáne ubytovne na 
Hollého ulici. Apartmán je čerstvo 

zrekonštruovaný a neskôr poslúži 
učiteľom staromestských základ-
ných škôl,“ informovala starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

„Teším sa, že tento byt po vyda-
renej komplexnej rekonštrukcii 
pokrstíme práve týmto spôsobom,“ 
doplnila starostka, ktorá zároveň 
vyrokovala pre rodinu aj dočasnú 
rezidenčnú parkovaciu kartu BPS.

Z ulíc sme vymietli 
700 ton odpadu

S taré Mesto každoročne nahlasu-
je množstvo odpadu, s ktorým 

sa nakladalo v rámci správy 

Pribudlo zábradie:  Okrem 
zdevastovaných schodov sme 
opravili aj nadväzujúci chodník.
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a činností mestskej časti. V roku 
2019 sme podľa dostupných infor-
mácií vyprodukovali 1 821,7 tony 
rozličného druhu odpadu – pozor, 
bez komunálneho odpadu domác-
ností a firiem a odpadu zo zberných 
hniezd, ktorý odváža OLO, a. s.

Z celkového množstva bolo: 
 biologicky rozložiteľný od-
pad 495,95 ton, 77 percent (382 
ton) konáre a lístie zozbierané z ro-
dinných a bytových domov v rámci 
jarného a jesenného zberu, zvyšok 
tvorí najmä tráva či lístie zozbierané 

pri údržbe zelených plôch (parky, ih-
riská, materské školy)
 objemný odpad  621,42 ton, 
33 percent (204 ton) bol veľkoob-
jemový odpad (starý nábytok, ko-
berce, matrace a pod.) vyzbieraný 
do veľkokapacitných kontajnerov 
v rámci  jarného a jesenného zberu
 odpad z čistenia ulíc 697,62 ton 
(odpad z uličných košov, zberu roz-
ptýleného odpadu a čistenia komu-
nikácií – chodníkov a ciest)
 iný odpad (stavebný...)   6,71 ton
V roku 2018 bolo celkové množ-
stvo odpadov 2 242 ton, tento rok 
teda Staré Mesto v meraných uka-
zovateľoch vyprodukovalo zhruba o 
18 percent menej odpadu. Štatisti-
ka vychádza z evidenčných listov od-
padu zasielaných zmluvnými  spo-
ločnosťami nakladajúcimi s odpad-
mi v rámci mestskej časti, z ohlásení 
o vzniku odpadu a nakladania s ním 
a z ročného výkazu o komunálnom 
odpade z obce za rok 2019.

Dotácie po novom

P rideľovanie dotácií z rozpočtu 
Mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto je transparentnejšie a pod-
ľa jasných pravidiel. Definuje ich 
nové Všeobecne záväzné nariadenie. 

Podľa VZN, ktoré platí od 7. ja-
nuára 2020, je možné požiadať 
mestskú časť o dotácie prostred-
níctvom – individuálnej dotácie 
(podpora verejného života mest-
skej časti v súlade s vymedzeným 
účelom), malej dotácie (podpora 
komunitného života mestskej časti 
v oblasti kultúry, životného prostre-
dia, sociálnej starostlivosti, školstva 
a športu) a staromestskej dotačnej 
schémy (SMDS – dotácie pre stra-
tegické oblasti podpory verejného 
života mestskej časti na základe 
vyhlasovaných výziev v oblasti kul-
túry, životného prostredia, školstva 
a športu a sociálnej starostlivosti).

Nové nariadenie vymedzuje účel 
dotácie, oprávnených žiadateľov 
dotácií, aj spôsob posudzovania 
a hodnotenia jednotlivých žiadostí 
a schvaľovania dotácií. Dotácie sa 
budú udeľovať na základe vybra-
ných špeci�ických ukazovateľov, 
za ktoré bude komisia prideľovať 
body. Žiadateľ si tak môže už pri pí-
saní žiadosti preveriť, do akej mie-
ry je schopný ukazovatele naplniť.

Tento spôsob stransparent-
ní spôsob prideľovania dotácií 
a uľahčí kontrolu oprávnenosti 

udelenia dotácie. Výrazne sa vďaka 
nemu obmedzí aj miera subjektív-
nosti pri hodnotení žiadostí.

V dotačnom systéme budú defino-
vané aj kontrolné mechanizmy vy-
užitia dotácií, podľa ktorých sa bude 
hodnotiť, do akej miery bola pridele-
ná dotácia skutočne využitá na účel, 
na ktorý ju Staré Mesto poskytlo. 

Novinkou, ktorá uľahčí podáva-
nie žiadostí, je zavedenie elektro-
nického podávania. Žiadosť však 
bude potrebné aj vytlačiť a doručiť 
do podateľne miestneho úradu.

Večierky len do 23.00, 
stop stavbám v nedeľu

V ečierky v mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto budú otvo-

rené iba od 06.00 do 23.00 h. Upra-
vuje to nové všeobecne záväzné na-
riadenie, ktoré prijali staromestskí 
poslanci. VZN platí od 15. januára 
a obmedzuje aj stavebné, rekon-
štrukčné a udržiavacie práce počas 
pracovného pokoja a nočného času.

Dôvodom prijatia nového VZN 
boli početné podnety občanov, kto-
ré vyústili do petícií obyvateľov 
Obchodnej a Jedlíkovej a tragické 
udalosti, ktoré sa v poslednom čase 
udiali v Starom Meste a príčinou 
ktorých bol do značnej miery al-
kohol. „Spravíme to ako dočasné 
prvé opatrenie, ktoré v decembri 
o rok vyhodnotíme,“ uviedla sta-
rostka Starého Mesta Z. Aufrichtová.

Na sťažnosti obyvateľov reaguje 
aj druhá časť nariadenia – o regu-
lácii stavebného ruchu. „Na nočný 
kľud a čistotu verejného priestran-
stva majú vplyv aj stavebné, rekon-
štrukčné a udržiavacie práce najmä 
vo vonkajšom prostredí. Mestská 
časť preto využíva kompetenciu 
ustanoviť nariadením činnosti 
(v tomto prípade stavebné, rekon-
štrukčné a udržiavacie práce), ktoré 
zakazuje vykonávať v čase pra-
covného pokoja,“ vysvetlilo vede-
nie Starého Mesta.

Dodržiavanie VZN bude kontro-
lovať mestská polícia a poverení 
zamestnanci mestskej časti.

Opravujeme staromestské ulice

Stretnutie 
so starostkou 

P ravidelné stretnutia starost-
ky Starého Mesta Zuzany 

Aufrichtovej s obyvateľmi po-
kračujú aj v roku 2020. Najbližšie 
sa uskutoční 3. februára o 17.00 
v Café Propeller na Rázusovom 
nábreží. Ďalšie stretnutia sa budú 
konať tak vždy prvý pondelok v 
mesiaci o 17.00. 

Dispečing zimnej 
údržby

D ispečing zimnej údržby mô-
žete kontaktovať mailom 

na adrese maros.slusny@tssm.
sk alebo telefonicky na tel. č. 
0914 222 055.

Beblavého

PredtýmTeraz

Paulínyho

Lermontovova

Predtým

Predtým

Teraz

Teraz
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Letecké eso z Prešporka
Nespravodlivo zabudnutý bojový pilot Jozef Kiss dostal na Fajnorke pamätnú tabuľu

Počas 1. svetovej vojny sa stal 
leteckou legendou. Prezývali 
ho Červený diabol, 19 víťaz-

stvami vo vzdušných bojoch si 
vyslúžil titul „letecké eso“ a Rytier 
oblohy. Hoci napríklad v Taliansku 
či v Maďarsku má početných fanú-
šikov, na Slovensku o ňom vedeli len 
milovníci vojenskej histórie. Až do-
nedávna.

Poručíkovi Jozefovi Kissovi, 
rodákovi z dnešného Starého Mes-
ta, koncom januára v aule Spojenej 
priemyselnej školy strojárskej na 
Fajnorovom nábreží odhalili pamät-
nú tabuľu. Stalo sa tak štyri dni pred 
124. výročím jeho narodenia.

Spomienka na bývalého žiaka
Keď legendárny letec pred 102 

rokmi padol v boji v Taliansku, oby-
vatelia Prešporka zorganizovali 
zbierku na prevezenie jeho ostatkov 
do jeho rodného mesta. Iniciatíva sa 
vtedy, žiaľ, skončila neúspechom. 
Uctiť si jeho pamiatku sa tak poda-
rilo až dnes – osadením pamätnej 
tabule. Výber miesta nebol náhodný, 
práve na Fajnorke – vtedajšej Odbor-

nej škole kovorobnej - totiž Jozef Kiss 
pred viac ako 100 rokmi študoval.

Iniciátormi myšlienky boli viacerí 
Kissovi fanúšikovia, medzi nimi na-
príklad historik Juraj Červenka, 
súčasný vedúci Oddelenia kultúry 
miestneho úradu Bratislava-Staré 
Mesto Ernest Húska či bývalý ria-
diteľ Balassiho inštitútu v Bratislave 
Imre Molnár. Autorkou pamätnej 
tabule, ktorá je vyhotovená v troch 
jazykových verziách – slovenskej, 
maďarskej a anglickej - je výtvarníč-
ka Emöke Szilva.

 „Jozef Kiss reprezentuje hod-
noty, ktoré si ctím aj ja – odvaha, 
priamosť a spravodlivosť. Som preto 
veľmi rada, že tento Staromešťan, a 
zhodou okolností aj absolvent školy, 
ktorú som navštevovala aj ja, sa as-
poň takto symbolicky mohol vrátiť 
domov – do Prešporka,“ povedala 
počas slávnostného aktu starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Odhalenia pamätnej tabule sa zú-
častnili viaceré významné osobnosti 
z Veľkej Británie, Maďarska a Slo-
venska.

Kto bol Jozef Kiss? 

Jozef Kiss sa narodil 26. januára 
1896 v Bratislave. Jeho otec bol 

Maďar, matka Slovenka, patril im 
dom na Kopáčskej ulici – dnes tam 
stojí budova Slovenského rozhlasu.

Študoval na Odbornej škole 
kovorobnej, dnešnej Strednej 
priemyselnej škole strojníckej na 
Fajnorovom nábreží. Po vypuknu-
tí 1. svetovej vojny však štúdium 
prerušil a dobrovoľne naruko-
val do rakúsko-uhorskej armády. 
Najskôr do 72. pešieho pluku, ne-
skôr požiadal o preradenie k le-
tectvu. Úspešne. V máji 1916 začal 
pôsobiť v leteckej jednotke Flik 
24. Pilotoval najmä dvojplošníky 
Hansa-Brandenburg C.I., neskôr sa 
uplatnil aj ako bojový pilot na jed-
nomiestnych stíhačkách.

Skromný, občas divoký
Ako píše Juraj Červenka v knihe 

Letci z Prešporka vo Veľkej vojne 
1914-1918, „Joši, ako Kissa oslovo-
vali spolubojovníci, bol odvážny, 
skromný, čestný, aj keď trocha 
výbušný mladý muž (prezýva-
li ho Červený diabol), navyše za 
každých okolností odhodlaný spl-
niť svoju vojenskú povinnosť. Ani 
v čase, keď patril k naozaj najlep-
ším pilotom talianskeho frontu, 
o svojich úspechoch, vyznamena-
niach či pochvalných uznaniach 
príliš nerozprával. Žil striedmo, 
zriedka pil či fajčil a skoro chodil 
spávať. Zväčša už o deviatej večer, 
keďže ráno chcel byť čerstvý.“

Ako letec si na konto pripísal 19 
víťazných vzdušných súbojov, 
vďaka čomu si vyslúžil titul letecké 
eso. Bol šiestym najúspešnejším 
letcom monarchie, a druhým, 
ktorý pochádzal z Uhorska. Mimo-
chodom, neukončenie školy sa mu 
vypomstilo. Keďže nemal matu-
ritu, nemohol kvôli predpisom 
získať dôstojnícku hodnosť. To 
sa mu podarilo až po smrti. Ti-
tul poručíka získal týmto spôso-
bom ako jediný poddôstojník ra-
kúsko-uhorskej armády.

Verná až do smrti
Jozef Kiss zahynul 24. mája 1918, 

keď ho zasiahol kanadský poručík 
britskej letky Gerald Birks. Kis-
sovo lietadlo sa zrútilo pri Monte 
Coppolo. Mal iba 22 rokov.

Podľa legendy počas pohrebu na 
talianskom vojenskom cintoríne v 
Pergina Valsugana, preleteli ponad 
trúchliacich britské, francúzske 
a talianske lietadlá a zhodili veniec 
s nápisom Posledná pocta nášmu 
odvážnemu protivníkovi. Neskôr 
Kissove ostatky premiestmili do 
spoločného hrobu v Tridente.

Jeho priateľka, Talianka Enrica 
Boneckerová, sa nikdy nevydala 
a navštevovala hrob svojho milého 
až do svojej smrti v roku 1970.

Kissovi talianski obdivovate-
lia nakrútili o ňom krátky hraný 
�ilm, ktorý rekapituluje pilotov 
posledný deň a tiež kreslený film 
s rovnakou tematikou.

Jozef Kiss: Na 
konto si pripísal 
19 víťazných 
vzdušných 
súbojov. 
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Uctili si ho: 
Bývalému 
študentovi Fajnorky 
odhalili v škole 
pamätnú tabuľu.
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Hrozí rušenie ihrísk?
Nový zákon vyvolal obavy o osud hracích plôch pre deti aj v Starom Meste

P rvého januára 2020 začal 
platiť nový zákon o detských 
ihriskách. Na Slovensku je 

úplnou novinkou – až doteraz zakla-
danie a fungovanie ihrísk definovali 
len normy, komplexný súbor pravi-
diel zhrnutý v zákone neexistoval. 
Autori si od neho sľubujú predovšet-
kým zvýšenie bezpečnosti ihrísk 
a v súvislosti s tým prináša viace-
ré novinky. Už vlani sa o mnohých 
hovorilo ako o likvidačných 
a ľudia sa začali znepokojovať, či  
neprinesú namiesto zveľadenia det-
ských ihrísk, ich masívne rušenie. 
Ako sa  ukázalo, hoci isté obmedze-
nia pribudli, mnohé poplašné správy 
boli prehnané. Aké zásahy nás teda 
v najbližších mesiacoch na detských 
ihriskách čakajú? A čo to bude zna-
menať pre ich existenciu? O tom sme 
sa zhovárali s LENKOU UZSÁKO-
VOU z Referátu životného prostre-
dia Miestneho úradu Bratislava-Sta-
ré Mesto.
Čo nový zákon znamená - pre 
miestny úrad a pre verejnosť?

Cieľom Zákona 371/2019 o zák-
ladných požiadavkách na bezpeč-
nosť detského ihriska je v prvom 
rade dosiahnuť väčšiu bezpečnosť 
na ihriskách. To znamená zabezpe-
čiť, aby ihrisko spĺňalo také normy, 
štandardy a nariadenia, aby sme 
predišli väčším úrazom a nehodám.
Doteraz to tak nebolo?

Bolo, samozrejme. Vždy sa dba-
lo na bezpečnosť, ale nebol žiadny 
konkrétny zákon, ktorý by to presne 
definoval. Iba nariadene vlády, ktoré 
stanovovalo určité povinnosti vlast-
níkov ihrísk. No až zákon je pre nás 
skutočne záväzný.
Čo všetko zákon vlastníkom 
ihriska prikazuje?

Napríklad to, že každé detské ih-
risko musí prejsť pravidelne raz za 
24 mesiacov kontrolou, ktorú budú 
vykonávať certifikované osoby. Tie 
však budú až od polovice roku 2020, 
keďže musia prejsť špeciálnymi ško-
leniami. Tieto certifikované osoby 
budú na základe našej požiadavky 
vykonávať kontroly, v ktorých zhod-
notia stav detského ihriska. 
Kto bude tieto certifi kované 
osoby určovať?

Úrad pre normalizáciu, metroló-
giu a skúšobníctvo. Oni určia orgány, 
ktoré môžu vykonávať školenia a 
udeľovať špeciálny certifikát osobe 
kontrolóra. Predpokladá sa, že prvé 
certifikované osoby by mohli kon-
troly zabezpečovať v júni tohto roka.
Ako prebiehala kontrola ihrísk 
doteraz?

Doteraz neexistovalo žiadne na-
riadenie, išlo sa len podľa slovenskej 
technickej normy, ktorá má odporú-
čací charakter - a tá odporúčala kon-

trolu raz za rok. Pokiaľ však nepre-
behla, nemohlo to byť vytknuté. Po-
sledná kontrola na našich ihriskách 
bola v roku 2017 a teraz začíname 
robiť nové kontroly. Zatiaľ síce nie 
s certifikovanými kontrolórmi, ale 
ich výsledky využijeme na odstrá-
nenie nedostatkov pred kontrolami, 
ktoré nám ukladá zákon.
V zákone sa vraj hovorí, že 
každé ihrisko musí mať meno.

Áno, je to pravda. Musíme vymys-
lieť meno každému ihrisku. 

Ako sa to bude robiť? Vyhlási-
te nejakú súťaž?

To bude ešte zaujímavé! (Smiech.) 
Ale súťaž nevyhlásime, mená bu-
deme vymýšľať na úrade. Nečakaj-
te nejaké divočiny. Asi sa budeme 
najčastejšie inšpirovať ulicami, na 
ktorých ihriská sú. Napríklad na 
Jedlíkovej to bude ihrisko Jedlíčka... 
A potom – niektoré ihriská už mená 
majú, trebárs Slubekova záhrada. 
Meno ihriska bude na nejakej 
tabuli? 

Slubekova záhrada: Aj jedno z najznámejších ihrísk
v Starom Meste bude zrejme musieť prejsť úpravami.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Zoznam detských ihrísk vo vlastníctve 
alebo správe MČ Bratislava-Staré Mesto

Nábr. arm. gen. L. Svobodu (Strmé schody)  Jedlíková  Blumentálska 
ulica  Medická záhrada  Belopotockého ulica  Záhrebská 11 
 Sokolská ulica  Martinengova ulica  Šafarikovo námestie 
 Jakubovo námestie  Slubekova záhrada  Hviezdoslavovo námestie 
 Grasalkovichova záhrada  Kmeťovo námestie  Notre Dame

Za nedodržanie zákona vysoká pokuta
Nový zákon o bezpečnosti na 

detských ihriskách určuje aj 
sankcie za nedodržanie povin-
ností. Kontrolný orgán – Sloven-
ská obchodná inšpekcia – môže 
uložiť vlastníkovi ihriska pokutu 

vo výške od 200 do 50-tisíc eur 
napríklad za uvedenie nového ih-
riska do prevádzky bez vstupnej 
kontroly, „neopáskovania“ opra-
vovaných hracích prvkov počas 
rekonštrukcie.

Vstupná kontrola
Okrem pravidelnej kontroly 

určuje zákon ešte vstup-
nú kontrolu. Tá sa však týka len 
úplne nových ihrísk, alebo ih-
rísk, na ktorých nastala nejaká 
výrazná zmena – napríklad tam 
pribudol nový hrací prvok. Túto 
vstupnú kontrolu môže vykoná-
vať inšpekčný orgán typu A. 
Momentálne ich máme na Sloven-
sku dva – Technická inšpekcia 
a TŰV SŰD. Takže pokiaľ by sme 
išli otvárať nové ihrisko, museli 
by sme ich osloviť. Momentálne sa 
však mestská časť na niečo také 
nechystá.
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Staromestské Fašiangy
Rodinné centrum Prešporkovo vás pozýva na

5. ročník Fašiangového sprievodu ulicami historického mesta od
Hviezdoslavovho námestia (SND) k Starej Tržnici

8. február 2020, 10:00

Ľudová hudba Fidlikanti a tancovanie na ľudovú nôtu.
Ochutnávka fašiangových dobrôt.
Príďte aj vy v maskách a pridajte sa k nám!

Mediálni partneriUbytovanie  
pre účinkujúcich 

poskytuje

Predaj vstupeniek

Réžia:  Michal Vajdička

Csongor Kassai, Gregor Hološka, Lukáš Latinák 
Zdena Studenková, Barbora Palčíková / Soňa Fábryová, David Hartl

Premiéra: 11. februára 2020

George Tabori 

Môj Boj 
(Mein Kampf)(Mein Kampf)Mein Kampf)Mein Kampf

Áno. A informačná tabuľa je jed-
nou z povinností, ktoré musíme 
podľa zákona splniť. Zákon presne 
špecifikuje, čo má obsahovať. Ad-
resu vlastníka – v našom prípade 
miestneho úradu Bratislava-Staré 
Mesto -, dátum poslednej kontroly – 
keďže ešte nie sú kontrolóri, zatiaľ 
tam budeme mať, že musí byť vyko-
naná najneskôr do 31. 12. 2021 -, čís-
lo tiesňového volania 112, prípadne 
vekové obmedzenie na používanie 
hracích prvkov, prevádzkovú dobu... 
Tu uvažuje miestny úrad o zmenách.
Akých konkrétne?

Zákon nám umožňuje ohraničiť 
čas odkedy dokedy je ihrisko v pre-
vádzke. A to nielen počas dňa, ale aj 
počas roka. Momentálne uvažujeme 
nad tým, že by sme počas zimy dali 
ihriská mimo prevádzku. Má to svo-
je dôvody – keďže máme ihrísk veľa, 
jednoducho sa nevieme zaručiť za 
ich bezpečnosť v zimnom období, 
kedy sú hriská nebezpečnejšie. 
Takéto opatrenie zrejme vy-
volá vlnu nevôle...

Predpokladám, že áno. Ale my ako 
vlastníci pozemku, si nemôžeme 
zobrať na zodpovednosť, že tridsia-
teho decembra niekto pôjde na šmy-
kľavku a zlomí si nohu, lebo neboli 
posypané schodíky. A takúto sta-
rostlivosť nedokážeme zabezpečiť.
A nebolo by lepšie ohraničiť 
otváracie hodiny napríklad 
vonkajšou teplotou? 

Samozrejme, aj to je možné. Keď 
uvidíme, že máme takú zimu ako 
pred dvoma rokmi, kedy bolo  v de-
cembri 15 stupňov, nie je problém 
dodatkovou tabuľou dať vedieť, že 
ihrisko je v prevádzke, lebo teploty 
to dovoľujú. Napokon, všetko je za-
tiaľ v štádiu úvah. 
Ako chcete dodržiavanie pre-
vádzkovej doby kontrolovať? 
Je to vôbec možné?

Vymedzenie prevádzkovej doby 
neznamená, že nedovolíme ľuďom 
vstup na ihrisko. Ibaže ísť tam môžu 
len na vlastnú zodpovednosť. 
Zavedenie prevádzkového 
času znamená, že ihriská 
budú musieť byť oplotené? 

Šírili sa také informácie, aj my 
sme boli dlho v neistote, či budeme 
musieť ihriská ohradzovať. V nie-
ktorých prípadoch sme si to ani ne-
vedeli predstaviť. Ale nie. Oplotenie 
ihriska nám zo zákona nevyplýva.  
Hovorilo sa aj to, že budete 
musieť evidovať úrazy. Je to 
pravda? 

Áno, to je pravda. Na informačnej 
tabuli na ihrisku musí byť uvedené, 
kde môžu ľudia nahlasovať, keď sa 
im stane na ihrisku úraz. Evidovať 
sa však budú iba úrazy, ktoré budú 
nahlásené písomne. Čiže musíme 
zriadiť nejakú emailovú adresu, kam 
budú ľudia úrazy nahlasovať...
A čo ak si nejaké dieťa ublíži 
inde a rodičia budú tvrdiť, že 
sa to stalo na ihrisku?

To je dobrá otázka, ale na toto 
vám neviem odpovedať, lebo toto 
zákon nešpecifikuje. Evidencia úra-
zov by v každom prípade nemala 
slúžiť na to, aby si ľudia vynucovali 
finančnú náhradu, ak si na ihrisku 
ublížia. Skôr sa zavádza ako podklad 
na vytvorenie štatistiky úrazovosti 
na detských ihriskách a na jednot-
livých hracích prvkoch. Na základe 
tej štatistiky by sa potom upravovali 
normy. Je povážlivé, že niečo také na 
Slovensku zatiaľ neexistuje.
Jedna vec sú ihriská mest-
skej časti, ale čo ihríská či 
hracie prvky pri domoch, vo 
vnútroblokoch, ktoré si vybu-
dovali obyvatelia? 

Za ihrisko zodpovedá vždy vlast-
ník ihriska alebo vlastník pozemku. 
Pokiaľ vieme zistiť, kto hracie prvky 
inštaloval, môžeme urobiť dve veci. 
Buď sa dohodnúť s vlastníkom hra-
cích prvkov, že si pozemok zoberie 
do prenájmu alebo do správy - ale 
v tom prípade zodpovedá na ihrisku 
za všetko a musí aj plniť všetky nále-
žitosti zákona. Ak vlastníka nezistí-
me, na naše náklady budeme musieť 
hracie prvky odstrániť.
To asi ľudí nepoteší.

Zrejme nie, ale nemôžeme pre-
berať zodpovednosť za hracie prv-
ky, ktoré nie sú naše a nevieme nič 
o ich pôvode a kvalite. No nie všetky 
budú musieť byť odstránené. Pokiaľ 
by hracie prvky boli na ich pozemku 
a vedeli by preukázať, že tam nemá 
prístup široká verejnosť, v takom 
prípade sa zákon na nich nevzťahu-
je a berie sa to ako domáce ihrisko.. 
Rovnako je to aj s ihriskom na záhra-
de rodinného domu. Inak sa zákon 
dotýka všetkých vonkajších aj vnú-
torných ihrísk. 
Myslíte si, že v Starom Meste 
hrozí v súvislosti s novým zá-
konom rušenie ihrísk?

Určite sa nájdu prvky, ktoré bu-
deme musieť odstrániť. Ale nemys-
lím si, že kvôli tomu zanikne celé 
ihrisko. 

(maca)



8| VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020 |

Voľby do Národnej rady  
Slovenskej republiky 2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu  
29. februára 2020 od 7.00 do 22.00 hodiny

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu  
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 a vyžrebované čísla kandidátnych listín 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

KANDIDÁT VOLEBNÉ ČÍSLO KANDIDÁT VOLEBNÉ ČÍSLO

99% - občiansky hlas 14
Demokratická strana 10
DOBRÁ VOĽBA 2
HLAS ĽUDU 21
Hlas pravice 8
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU  
- občianska demokracia 12
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 24
Kresťanskodemokratické hnutie 15
Magyar Közösségi Összefogás  
- Maďarská komunitná spolupatričnosť 22
MÁME TOHO DOSŤ ! 7
MOST - HÍD 18
Práca slovenského národa 23

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 11
Sloboda a Solidarita 3
Slovenská liga 16
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 1
Slovenská národná strana 9
Slovenské Hnutie Obrody 5
SME RODINA 4
SMER - sociálna demokracia 19
Socialisti.sk 25
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 20
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 13
VLASŤ 17
ZA ĽUDÍ 6

Parlamentné voľby:  
O budúcom smerovaní 

Slovenska môžeme 
rozhodnúť už 29. februára. 

Využime túto šancu.

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, Stre-
lecká - celá, Šulekova - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Tvarožkova - celá, 
Vansovej - celá, Zrínskeho - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 3 je: Základná škola, 
Podjavorinskej č. 1, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Donovalova - celá, Galandova - celá, Godrova - celá, Gun-
duličova - celá, Kuzmányho - celá, Maróthyho - celá, Ma-
teja Bela - celá, Moyzesova - celá, Na brezinách - celá, Na 
Štyridsiatku - celá, Novosvetská - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, Palisády - 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, Porubského - celá, 
Sládkovičova - celá, Somolického - celá, Štefánikova - 1, 3, 
5, 7, Šulekova - 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Timravina - 
celá, Tolstého - celá, Vlčkova - 1, 2, 3, 5, 7

Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je: Základná škola, 
Podjavorinskej č. 1, pre oprávnených voličov 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, 
24, 26, 28, Lýcejná - celá, Palisády - 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Panenská 
- celá, Staromestská - celá, Suché mýto - celá, Štetinova - 
celá, Veterná - celá, Župné námestie - celé

Miestom konania volieb v okrsku č. 5 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č. 18, pre oprávnených voličov 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, Heyduko-
va - 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: Spojená škola 
sv. Uršule – Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova ul. č. 6, pre 
oprávnených voličov bývajúcich 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, 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, 13B, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Mostová 
- celá, Nám. Eugena Suchoňa - celé, Nám. Ľudovíta Štúra 
- celé, Palackého - celá, Paulínyho - celá, Rázusovo nábr. - 
celé, Riečna - celá, Rigeleho - celá, Rybné nám. - celé

Miestom konania volieb v okrsku č. 9 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č. 18, pre oprávnených voličov 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, 
Múzejná - celá, Námestie T. G. Masaryka - celé, Prešer-
nova - 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 bývajú-
cich na uliciach a v domoch:
Buková - celá, Dvořákovo nábr. - celé, Kráľovské údolie 
- celá, Lipová - celá, Malá - celá, Mlynská dolina - 45, 47, 
49, 51, Na kopci - celá, Nábr. arm. gen. L. Svobodu - celé, 
Nad lomom - celá, Námestie F. X. Messerschmidta - celé, 
Pod Bôrikom - celá, Pod vinicami - celá, Révová - celá, Žiž-
kova - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 11 je: Základná škola, 
Mudroňova ul. č. 83, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bôrik - celá, Čmelovec - celá, Fialkové údolie - celá, Hrad-
né údolie - celá, Hrebendova - celá, Inovecká - celá, Jančo-
va - 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, Radvanská - celá, Riznerova - celá, 

Slepá - celá, Staroturský chodník - celá, Strmá cesta - celá, 
Údolná - celá, V záhradách - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 12 je: Základná škola, 
Mudroňova ul. č. 83, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Broskyňová - celá, Červeňova - celá, Fándlyho - celá, 
Francúzskych partizánov - celá, Holubyho - celá, Hum-
melova - celá, Javorinská - celá, Krmanova - celá, Lichar-
dova - 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 bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Jurovského - celá, Mlynská dolina - 35, 37, 39, Mudroňova 
- 77, 77A, 79, 81, Slávičie údolie - celá, Svetlá - celá, Tichá - 
celá, Vetvová - celá, Vrchná - celá

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 15 je: Základná škola, 
Mudroňova ul. č. 83, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Drotárska cesta - 4, 17, 19, 19A, 19B, 21, 21A, 23, 23A, 23B, 
25, 27, 29, 31, 33, 33A, 33B, 35, 37, 39, 41, 41B, 43, 44, 45, 46, 
48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 
76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
109, 111, Hriňovská - celá, Korabinského - celá, Martinen-
gova - celá, Matúšova - celá, Mlynská dolina - 13, 15, 21, 
23, Na stráni - celá, Prvosienková - celá, Sklenárska - celá, 
Srnčia - celá, Súbežná - celá, Šafránová - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 16 je: Staromestské 
centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, pre opráv-
nených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Brnianska - celá, Cesta na Červený most - 4, 6, 8, 10, 16, 
Čerešňová - celá, Dubová - celá, Gaštanová - celá, Hýro-
šova - 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, Se-
nická - celá, Šípková - celá, Topoľová - celá, Úprkova - celá, 
Valašská - celá, Záhorácka - celá, Západný rad - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 17 je: Staromestské 
centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, pre opráv-
nených voličov bývajúcich na uliciach a v domoch:
Bohúňova - celá, Búdková - celá, Dolná - celá, Goraz-

Bratislava-Staré Mesto: 34 volebných okrskov
Na odovzdanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov je na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

vytvorených celkom 34 volebných okrskov s nasledovnými volebnými miestnosťami:
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dova - 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, Socháňova 
- celá, Tablicova - celá, Tajovského - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 18 je: Základná škola, 
Hlboká cesta č. 4, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Andreja Plávku - 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, Pod-
tatranského - celá, Schillerova - celá, Urbánkova - celá, 
Vlčkova - 4, 6, 8, 8A, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37A, 37B, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 51

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

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 21 je: Základná škola, 
Jelenia ul. č. 16, pre oprávnených voličov bývajúcich na uli-
ciach a v domoch:
Bukureštská - celá, Holekova - celá, Ulica Jozefa Krone-
ra - 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 bývajúcich na uli-
ciach 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, Palá-
rikova - celá, Smrečianska - 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, Šancová - 11, 13, 15, 17, 
Železničiarska - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 23 je: Základná škola, 
Vazovova ul. č. 4, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Americké nám. - celé, Banskobystrická - celá, Belopotoc-
kého - celá, Benediktiho - celá, Fazuľová - celá, Floriánske 
nám. - celé, Ulica Imricha Karvaša - celá, Jozefská - celá, 

Májkova - celá, Mickiewiczova - celá, Námestie 1.mája - 
celé, Námestie slobody - celé, Radlinského - 1, 2, 4, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Slovanská - celá, 
Školská - celá, Škovránčia - celá, Vazovova - 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 7A

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

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 26 je: Základná škola, 
Vazovova ul. č. 4, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Bernolákova - celá, Blumentálska - 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, Kmeťovo nám. - celé, Legionár-
ska - 2, 4, 6, Mýtna - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46A, 46B, 46C, 46D, Nám. Mateja Korvína - celé, Rad-
linského - 22, 24, 24A, 24B, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 
39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, Steinov dvor - celá, Vazovo-
va - 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22,  
Wilsonova - celá

Miestom konania volieb v okrsku č. 27 je: Základná škola, 
Vazovova ul. č. 4, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Blumentálska - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 16, 
Krížna - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 29 je: Základná škola, 
Vazovova ul. č. 4, pre oprávnených voličov bývajúcich na 
uliciach a v domoch:
Chorvátska - celá, Lužická - celá, Moskovská - celá, Od-
borárske 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, Satin-
ského - 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, Cha-
lupkova - celá, Karadžičova - 1, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Košická - 1, Landererova - celá, 
Malý trh - celá, Mlynské nivy - 1, 2, 3, 4, 6, 8, Olejkárska 
- celá, Poľná - celá, Pribinova - 1, 3, 17, 19, 21, 23, 25, Tová-
renská - celá, Ul. 29. augusta - 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 28, 
30, 32, 34, 36, 36C, 38

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

Miestom konania volieb v okrsku č. 34 je: Gymnázium, 
Grösslingová ul. č. 18, pre oprávnených voličov bývajúcich 
na uliciach a v domoch:
Alžbetínska - celá, Bezručova - celá, Dobrovičova - 6, 8, 
10, 11, 13, Dunajská - 2, 4, 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

V olič si v rámci námietkového konania môže v 
úradných hodinách overiť či je zapísaný v stá-

lom zozname voličov, môže požadovať doplnenie 
údajov alebo vykonanie opráv, požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu ako aj o voľbu do prenosnej 
volebnej schránky (o voľbu do prenosnej volebnej 
schránky môže volič požiadať aj v deň volieb).
Námietková kancelária  
pre voľby do NRSR 2020
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Centr. služieb občanom - stránkové 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 NR SR 2020 v období od 

09.12.2019 do 28.02.2020.
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V olič, ktorý má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky a v deň konania volieb nebude 

môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo 
volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je za-
písaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu 
o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na zákla-
de žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zo-
znamu 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 pred 
konaním volieb (t. j. najneskôr 28.2.2020) v úrad-
ných hodinách obce,
● v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hla-
sovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 
15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. 
najneskôr 10.2.2020),

● elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vy-
danie hlasovacieho preukazu bola doručená obci 
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania 
volieb (t. j. najneskôr 10.2.2020). Obec na tieto účely 
zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú 
adresu na doručovanie žiadostí. 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
● meno a priezvisko,
● rodné číslo,
● štátnu príslušnosť,
● adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné 
a orientačné číslo domu),
● korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hla-
sovací preukaz.
Prostredníctvom osoby 
splnomocnenej žiadateľom možno 
požiadať o vydanie hlasovacieho 
preukazu najneskôr v posledný deň 
predo dňom konania volieb (t. j. 
najneskôr 28.2.2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
● meno a priezvisko,
● rodné číslo,
● štátnu príslušnosť,
● adresu trvalého pobytu (obec, ulica, súpisné 
a orientačné číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adre-
su trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú ko-
rešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni 
od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preu-
kaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zá-
sielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej 
žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme 
iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priez-
visko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je 
povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 
svojím podpisom.

Hlasovací preukaz

V olič, ktorý má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v čase volieb 

sa zdržiava mimo jej územia, môže požia-
dať obec trvalého pobytu o voľbu poštou

● písomne (v listinnej forme) tak, aby žia-
dosť o voľbu poštou bola doručená na adre-
su obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní 
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustano-
venej lehote sa neprihliada;
● elektronicky (e-mailom) tak, aby žia-
dosť o voľbu poštou bola doručená na 
elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní 
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustano-
venej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou  
musí obsahovať tieto údaje  
o voličovi:
● meno a priezvisko,
● rodné číslo,

● adresu trvalého pobytu,
● adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené 
náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní pre-
do dňom konania volieb voličovi, ktorý po-
žiadal o voľbu poštou, na adresu miesta po-
bytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, 
návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA 
POŠTOU“ s vypísanou adresou obce ako ad-
resáta a adresou voliča ako odosielateľa).

Po vykonaní hlasovania vloží volič hlaso-
vací lístok do obálky opatrenej odtlačkom 
úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú 
obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odo-
siela. Výdavky spojené so zaslaním návrat-
nej obálky poštou hradí odosielateľ/volič.

Do výsledku hlasovania sa započítava-
jú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli 
doručené obci trvalého pobytu voliča najne-
skôr v posledný pracovný deň predo dňom 
konania volieb (t. j. najneskôr 28.2.2020)

Voľba poštou

Všetky ostatné informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uvedené na webovom sídle 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Právo voliť
● Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republi-
ky má občan Slovenskej republiky, ktorý najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku 
a nenastala u neho prekážka práva voliť.
● Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené 
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany ve-
rejného zdravia.
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, 

ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 
rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky.
Prekážkou práva byť volený je:
● výkon trestu odňatia slobody,
● právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, 
ak odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Spôsob hlasovania
● Volič môže voliť na území Slovenskej republi-
ky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 

je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku 
na základe hlasovacieho preukazu. 
● Volič môže voliť mimo územia Slovenskej re-
publiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný 
do osobitného zoznamu voličov, alebo ak má trvalý 
pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb 
sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požia-
da obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Voľby do NRSR 2020 vs. 2016 
v Starom Meste - ZAUJÍMAVOSTI

Voľba poštou zo zahraničia
Počet žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia za mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto pre voľby do NRSR 2020  bol 1131. V po-
rovnaní s rokom 2016, kedy sa konali zatiaľ posledné voľby do 
NRSR ide o značný nárast. V roku 2016 bolo mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto doručených  455 žiadostí o voľbu poštou. 

Hlasovacie preukazy
V roku 2016 pri voľbách do NRSR bolo vydaných celkovo 1479  
hlasovacích preukazov.
K 28. januáru 2020 miestny úrad v Starom Meste vydal 471 
hlasovacích preukazov, najväčší nápor očakávajú zamestnanci 
námietkovej kancelárie v poslednom týždni pred konaním volieb.

Volebná účasť v SR a v Starom Meste pre voľby 
do NRSR 2016
Volebná účasť v SR: 59,82 %
Volebná účasť Bratislava-Staré Mesto: 68,89 %.
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Akhľadáte v Bratislave 
kúsok Paríža, náj-
dete ho tu. Neopa-

kovateľná atmosféra evanjelického 
Cintorína Kozia brána pripomína 
slávny parížsky Cimetiere du Pe-
re-Lachaise. Jeho rozloha je síce 
dvadsaťdvakrát menšia – staro-
mestský cintorín sa rozkladá na len 
asi 2 hektároch – no pôvabom sa mu 
rozhodne vyrovná. Podobne ako Pe-
re-Lachaise, aj Cintorín Kozia brána 
„na začiatku 21. storočia už nie je 

len cintorínom, ale aj verejným 
parkom, miestom, ktoré majú Brati-
slavčania radi, lebo sa tu môžu počas 
leta schladiť a zároveň vidieť pekný 
kus zelene i histórie,“ hovorí zástup-
ca zborového dozorcu Cirkevného 
zboru ECAV Martin Kováč. 

Dvadsaťtisíc zosnuých
Cintorín Kozia brána – niekedy 

nazývaný aj Pri Kozej bráne - má 
za sebou dlhú a bohatú históriu. Do 
prevádzky ho uviedli v roku 1783, 
kedy Prešporský evanjelický cir-

kevný zbor musel nájsť náhradu za 
pôvodný cintorín, ktorý sa rozpre-
stieral od súčasnej Veternej ulice až 
ku Konvetnej. Dôvodom bol zákaz 
pochovávať v blízkosti obývaných 
plôch vydaný Jozefom II.

Pozemky nového cintorína za 
mestskými palisádami dovtedy slú-
žili ako vinohrady a záhrady. Podľa 
Wikipédie tu bolo v rokoch 1783 až 
1950 pochovaných asi 20-tisíc zo-
snulých. Samozrejme, niektoré hro-
by boli použité opakovane. 

Miesto posledného odpočinku tu 
našli mnohé významné osobnosti, 
vrátane skladateľa Jána Levoslava 
Bellu, dramatika Ivana Stodolu, di-
vadelníka Miloša Pietora, architekta 
Milana Michala Harminca, fotografa 
Martina Martinčeka či majiteľov 
likérky Slubekovcov, Len na skok od 
cintorína sa nachádza záhrada, kde 
pestovali bylinky do likérov - dnes 
slúži ako detské ihrisko. 

Chceli z neho urobiť park 
Mimochodom, parkom - bez hro-

Utajené zákutia Starého Mesta: 
Prešporský Pérlašéz

Za socializmu mu hrozil zánik, dnes chcú evanjelici Cintorín Kozia brána oživiť

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Cintorín Kozia 
brána: Jeden 
z najkrajších 
historických 

cintorínov 
Bratislavy vznikol 
v roku 1783. Dnes 

je tam asi osemsto 
hrobov a pochováva 
sa tam iba zriedka.  
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bov - sa v čase socializmu Cintorín 
Kozia brána takmer naozaj stal. 
Ešte v 60. rokoch zbúrali dom pri 
vstupnej bráne, kde býval hrobár 
s rodinou (architektom bol Ignár 
Feigler, ml.), ale aj márnicu a pri-
ľahlé hospodárske budovy. Dnes 
na ich mieste stoja nevzhľadné uni-
mobunky. „Niekedy v 70.-80. rokoch 
chcela komunistická moc cintorín 
zničiť a urobiť z neho verejný park. 
Odstránili aj nejaké náhrobky a ne-
byť bratislavských ochranárov 

Mikuláša Hubu a Vlada Kohúta, ktorí 
vyvinuli na záchranu cintorína sil-
nú iniciatívu, už by tu možno nebol. 
Oslovili dokonca ministra kultú-
ry, aby to zastavili,“ hovorí Martin 
Kováč. Nejaké náhrobky však predsa 
padli prerieďovaniu za obeť. 

Cintorínu podľa Kováča najviac 
ublížil zákaz pochovávať, ktorý 
padol v 50. rokoch minulého sto-
ročia. Nové hrobové miesta sa nevy-
tvárali, mohli ste len priložiť urnu do 
už existujúcej hrobky. Dnes je podľa 

Kováča na cintoríne asi osemsto 
hrobov a pomníkov, z toho „živých“ 
je  dvesto. To by sa však malo zmeniť.

Fond na obnovu
„Toto miesto prežije len vtedy, 

keď ho budú ľudia ďalej používať,“ 
hovorí Martin Kováč. Nie sú to reči 
do vetra, Cirkevný zbor ECAV má s 
Cintorínom Kozia brána veľkolepé 
plány. Rád by ho kompletne revita-
lizoval a konečne dal podobu, akú sú 
toto miesto, ktoré bolo v roku 1978 
vyhlásené za národnú kultúrnu 
pamiatku, zaslúži.

„Aj náš cintorín poznačil vandaliz-
mus, viacero hrobov bolo zničených, 
svoje urobila aj erózia. Svahy sa 
posúvajú a s nimi aj pomníky. Časť 
náhrobkov sme zafixovali, problé-
mom sú však, ako vždy, financie. 
Preto zvažujeme vytvoriť maličký, 
neinvestičný fond, ktorý by slúžil 
na obnovu cintorína. Mnoho ľudí sa 
nás pýta, či by mohli prispieť, takto 
by sme mohli čiastočne financovať 
obnovu,“ prezrádza Martin Kováč. 

Múr dlhý 760 metrov
Cintorín by do budúcnosti chceli 

revitalizovať aj komplexnejšie. 
„Predchádzala by tomu dôkladná in-
ventarizácia – stromov i hrobových 
miest. V tomto smere spolupracuje-

me s pamiatkarmi aj s arboristami, 
keďže je tu veľa vzácnych stromov 
rozmanitých druhov. Trošku prob-
lém nám robia náletové dreviny, 
ktoré roky nikto neriešil a dnes nám 
ničia náhrobky aj múr,“ vypočítava 
Kováč. Apropo, múr. Má dĺžku 760 
metrov a je tiež poriadne rôznorodý. 
Niektoré časti majú aj dvesto rokov, 
no nájdete tu aj nevkusný betón. 

„S ohradným múrom chceme uro-
biť viacero zmien,“ hovorí Kováč. 
„Okrem nevyhnutných opráv, by sme 
ho chceli na viacerých miestach 
otvoriť. Napríklad na Bradlianskej, 
čím by sa cintorín spriechodnil, ale-
bo v mieste, kde je múr v kontakte  
s Palisádami – aby lepšie komuniko-
val s lokalitou.“

Pri vchode do cintorína zo Šule-
kovej ulice by mohol časom vyrásť 
nový „dom smútku“, decentná prí-
zemná budova s veľkými oknami. 
Starý múr, ktorý musel byť rozobra-
tý, by mala nahradiť urnová stena. 
Podrobnosti chcú evanjelici prezen-
tovať na seminári, ktorý by sa mal 
uskutočniť v priebehu marca-apríla. 
„Cintorín by sme opätovne radi sprí-
stupnili na pochovávanie,“ uzatvá-
ra Martin Kováč. 

(maca)

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Osobnosti:  
Náhrobok rodiny 
Pietorovcov. 

Jeszenákova hrobka: 
Maďarská komunita ju 

postupne opravuje.

Kamenné 
náhrobky: 
Sú naozaj 
skvostné. 
Viaceré 
vytvoril 
známy 
prešporský 
sochár  
Alojz Rigele. 
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Najkrajšie sviatky roka sú za nami. Knihy, ktoré si nadšení čitatelia našli 
pod stromčekom, sú dávno prečítané. Nič to, príďte si vybrať z najnovšej 

ponuky Staromestskej knižnice.

Pátranie po vrahovi aj po stratenej láske

Listy, ktoré nikto 
nečítal. Iona Greyová, 
Lindeni 2019

P íše sa rok 1943 a vo vojnou zmie-
tanom Londýne sa stretávajú 

dvaja mladí ľudia - nešťastne vyda-
tá Stella a pilot amerického letectva 
Dan. V časoch, kedy si nikto nie je 
istý tým, čo bude zajtra, sa do seba 
zamilujú. Lenže chvíle, keď spolu 
môžu byť šťastní, trvajú veľmi krát-
ko. Dan odchádza bojovať, no sľubu-
je, že po Stellu sa po vojne vráti. 

O sedemdesiat rokov neskôr Dan 
vhadzuje do schránky posledný list. 

Jeden z mnohých, ktorý poslal Stelle a na ktoré mu nikdy neodpovedala. Otvá-
ra ho však Jess, mladé dievča, ktoré v opustenom dome hľadá úkryt pred svo-
jím násilníckym priateľom. Keď si prečíta Danove nádherné listy, rozhodne 
sa, že sa pokúsi jeho stratenú lásku nájsť.

Deväť brestov. Robert 
Bryndza, Lindeni 2019

M ladej ambicióznej vyšetrovateľke Kate, 
vychádzajúcej hviezde londýnskej metro-

politnej polície, sa podarilo chytiť obávaného 
sériového vraha známeho ako Kanibal z Devia-
tich brestov. Jej úspech sa však čoskoro zmenil 
na nočnú moru a sama zakúsila traumu, zradu 
aj verejnú potupu. Nádejná kariéra sa napokon 
skončila nevídaným škandálom. Odvtedy uply-
nulo pätnásť rokov. Kate prednáša na univerzi-
te a vedie pokojný život na anglickom pobreží, 

keď do jej života opäť vtrhne zločin. Na scéne sa objavil imitátor Kanibala  
z Deviatich brestov, ktorý chce zavŕšiť jeho krvavé dielo.

Maxi Einsteinová. 
Geniálny experiment. 
James Petterson,  
Chris Grabenstein, 
Slovart 2019, pre deti 
od 8 rokov

D vanásťročná Maxi Einsteino-
vá je sirota. No nie obyčajná. 

Maxi je geniálna. Chce študovať na 
Newyorskej univerzite, a tak sa na-
búra do jej počítačového systému. 
Má naporúdzi vynálezy, ktorými 
pomáha kamošom bezdomovcom, 
hráva rýchlošach v parku a uží-
va si života. Až kým si ju jedného 
dňa nenajme záhadná organizácia  
s ušľachtilým cieľom, pre ktorú pracujú malí géniovia zblízka aj zďaleka. Or-
ganizácia sa pomocou vedy snaží vyriešiť najpálčivejšie problémy sveta. Je to 
však naozaj jej pravý cieľ?

Cesta okolo seba. Boris 
Filan, Slovart 2019

V tip, nečakaný pohľad na svet  
a množstvo neznámych infor-

mácií – to je žáner, ktorý charak-
terizuje Borisa Filana. Cesta okolo 
seba obsahuje majstrovsky napísané 
fejtóny, poviedky a malé eseje z dáv-
no vypredaných kníh. Legendárne 
spomienky na nafukovacie matra-
ce, analýzu, podľa ktorej je Hemin-
gwayova novela Starec a more iba 
novšia verzia rozprávky Ako dedko 
s babkou ťahali repu. Záverečná 
časť knihy je ladená eroticky. Cesta 
okolo seba je zábavná pozvánka do 
lunaparku autorovej hlavy.

Malý vlk s veľkým 
srdcom. Tomasz 
Samojlik, Ikar-
Stonožka 2019,  
pre deti od 6 rokov

O riešok je vĺča, ktoré sa na-
rodí ako najslabšie a naj-

menšie vo vlčej svorke. Keďže 
pravidlo silnejšieho je veľmi 
kruté, čaká ho neistá budúc-
nosť. No je to malý vlk s veľ-
kým srdcom, ktorý si starostli-
vo stráži dve veľké tajomstvá. 
Svoje chyby dokáže premeniť 

na prednosti a ostatných presvedčí, že aj najslabší majú právo na život. 
Nádherný príbeh priateľstva a hrdinstva ukazuje, že spolupráca medzi vl-
kom a človekom môže zachrániť život obom.

Kráľovná vetra 
a tmy. Tajomná 
temnota. Tretia kniha. 
Cassandra Clare, 
Slovart, 2019, pre 
mládež od 15 rokov

N aplní sa krutá kliatba paraba-
tai? V posvätnej pevnosti Tie-

ňolovcov bola preliata nevinná krv 
a Sesia stojí na pokraji občianskej 
vojny. Časť rodiny Blackthornovcov 
utiekla do Los Angeles, kde hľada-
jú príčinu choroby, ktorá zasiahla 
všetkých bosorákov. Veľkolepé fi-
nále úspešnej série Tajomná tem-

nota od autorky sérií Nástroje smrteľníkov a Pekelné stroje.
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Medzi nami: Projekt spája seniorov so škôlkármi

P repojiť najmladšiu generá-
ciu so seniormi – to je cie-
ľom projektu občianske-

ho združenia Klub Luna Senior 
Friendly s názvom Medzi nami. Pi-
lotný „diel“ projektu sa aktuálne re-
alizuje v jednej zo staromestských 
materských škôl na Kuzmányho 
ulici. 

„Medzi mladšimi a staršími je 
veľká bariéra – komunikačná, 
pocitová aj postojová,“ vysvetľuje 
autorka projektu Lívia Matulová. 

„V mestách, a obzvlášť v Bratislave, 
je to ešte citeľnejšie, keďže mnohé 
deti tu nemajú svojich starých 
rodičov. Projekt Medzi nami cieli 
na to, aby sa deti systematicky – ide  
o sedem stretnutí s rôznou náplňou 
– naučili vytvárať si vzťah k se-
niorom.“

Deti v predškolskom veku a senio-
ri sa v škôlke na Kuzmányho stre-
távajú každé dva týždne. Ich spo-
ločný program spočíva v spomínaní, 
tvorení, rozprávaní, cvičení. „Vždy 

pozostáva z viacerých častí, aby sa 
deti nenudili,“ zdôrazňuje Matulová.

Na predchádzajúcich stretnutiach 
sa spomínalo na Vianoce, aké boli 
a aké sú v súčasnosti, vyrábali sa 
vianočné darčeky a ozdoby. Účast-
níčky spartakiády zas priblížili 
deťom túto akciu a zacvičili si s nimi. 
„Najbližšie sa budeme zhovárať  
o hrách a hračkách, ktoré boli ke-
dysi a dnes. Naše dievčatá si pre deti 
pripravili rôzne historické kúsky, 
myslím, že budú nadšené!“ 

Na základe pilotného dielu pro-
jektu Medzi nami vznikne brožú-
ra, ktorá zhrnie všetky skúsenosti  
z jeho realizácie. Dámy, priekopníč-
ky z Kuzmányho, sú členkami Klubu 
Luna, no šéfka občianskeho zdru-
ženia Klub Luna Senior Friendly by 
chcela v budúcnosti vytvoriť vzde-
lávací program pre ďalších senio-
rov, ktorí by mali chuť zapojiť sa do 
projektu. Verí, že osloví aj vedenie 
iných materských škôl v Bratislave. 

V zahraničí podobné projek-
ty podporuje ministerstvo práce  
a sociálnych vecí. Náš rezort zatiaľ 
záujem neprejavil, Lívia Matulová 
preto jeho existenciu musí zabezpe-
čiť prostredníctvom grantov. Je to 
fuška, verí však, že to má zmysel.

„.Na jednej strane to môže pomôcť 
seniorom, ktorí sú nie vždy využití. 
Často tu nemajú svoju rodinu - alebo 
ju nemajú vôbec - , a toto je pre nich 
spôsob, ako tú prázdnotu nahra-
diť. No a deti? Vďaka projektu Medzi 
nami sa nebudú na seniorov pozerať, 
ako na zvláštne tvory, ale ako na 
parťákov,“ uzatvára Lívia Matulová.

(maca)

Projekt Mezi 
nami: Hravou 
formou mení 
pohľad detí na 
seniorov a naopak.

FOTO: GABRIELA GALLOVÁ

Aktivity pre seniorov
FEBRUÁR
18. 2 o 13.00 – Tvorivé dielne (Ing. Vlasta Lazová)

Prehľad aktivít na prvý polrok 2020

DENNÉ CENTRUM, Heydukova 25, Bratislava-Staré Mesto

STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA, 
Školská 14, Bratislava-Staré Mesto

Čas aktivity  doobeda  poobede
Pondelok
Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok 

 Veľká telocvičňa  Malá telocvičňa
Utorok

Štvrtok 

14.00 – 16.30 Klubová činnosť
13.00 – 15.00 Prednášky  
a Tvorivé dielne
14.30 – 15.30 Muzikoterapia 
(doc. PhDr. Zuzana Vitálová)

14.00 – 15.00 Trénig pamäti 
(Ing. Silvia Valovičová)

10.00 – 11.00  
Pilates a Cvičenie 
na stoličkách (JUDr. 
Tatiana Stanová)

8.45 – 9.45  
Zdravý chrbát 
I. skupina (Mgr. 
Mária Bakošová)
9.30 – 10.30 
Zdravý chrbát 
III. skupina (Mgr. 
Mária Bakošová)

10.00 – 11.00 
Zdravý chrbát 
II. skupina (Mgr. 
Mária Bakošová)

10.00 – 11.00 Koordinačné 
cvičenia (Ing. Silvia Valovičová)
9.30 – 11.00 Ruský jazyk
11.00 – 12.30 Francúzsky jazyk 
(PaedDr. Ľubomíra Matejčeková)
9.30 – 11.00 Anglický jazyk  
(Mgr. Zuzana Bellová)
9.30 – 11.00 Nemecký jazyk  
(doc. PhDr. Darina Pallová, CSc.)
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