
Milí 
Staromešťania,

Jar prišla do Starého Mesta takmer o 
mesiac skôr, čo znamená že sa bude tre-
ba poponáhľať aj s jarným upratovaním, 
rozmiestňovaním exteriérového sedenia a 
celkovou prípravou ulíc na teplejšie poča-

sie. V najnovšom vydaní Staromestských 
novín preto nájdete praktické  informácie 
o jarnom umiestňovaní veľkokapacitných 
kontajnerov ale aj o plánovanom zbere 
nepotrebných elektrospotrebičov. V novi-
nách predstavíme aj zámer mestskej časti 
upraviť Židovskú ulicu, správy o zreali-
zovaných opravách ciest a chodníkov, či 
samosprávnych  investíciách. Dočítate sa 
aj o nových pravidlách rozmiestňovania 

letných kaviarenských terás, ktoré je už 
v platnosti. Už tradične sme pre vás pri-
pravili príbeh známeho Staromešťana z 
obľúbenej série Osudy Staromešťanov, 
alebo pamätnú fotografiu staromestských 
jubilantov. 

Želáme príjemné listovanie v Staro-
mestských novinách.

Vaša redakcia
Foto - Marek Velček

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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Spojené 
nádoby
Život v historickom jadre je jeden 
veľký príbeh ľudí ktorí v ňom 
žijú, pracujú, trávia voľný čas, ale 
aj podnikajú. Jedni bez druhých 
by nemohli vytvárať tú farebnú 
zmes, ktorá od jari do jesene robí 
centrum mesta krajším a živším 
a priťahuje čoraz viac turistov do 
nášho hlavného mesta. Nie vždy je 
spolužitie ideálne, nie všetci majú 
medzi sebou harmonické vzťahy. 
Mám na mysli najmä nedorozu-
menia medzi obyvateľmi centra a 
prevádzkovateľmi barov a reštaurá-
cií. Hoci ich názory na nočný život 
a termíny záverečnej sa rôznia, som 
rád že o nich začali spolu diskuto-
vať. Neskromne si na tomto mieste 
dovolím povedať, že platformu pre 
obe skupiny na nájdenie konštruk-
tívneho riešenia sme vytvorili spolu 
s kolegami na miestnom úrade. 
Obyvatelia, podnikatelia, poslanci 
miestneho zastupiteľstva a úradníci 
sa stretávajú od novembra minu-
lého roka, aby pochopili potreby 
ostatných, aby si dokázali urobiť 
ústupky navzájom, aby si vyjasnili 
čo im najviac na nočnom živote 
prekáža a čo ich limituje pri podni-
kaní. Aj keď sa nevyriešilo všetko, 
môžeme povedať že sme prešli 
veľký kus cesty, určite spolu lepšie 
komunikujeme. Prevádzkovate-
lia gastropodnikov sformulovali 
svoje predstavy, obyvatelia takisto. 
Teraz budú rozhodovať poslanci 
a vedenie mesta, ktoré pripraví 
právny rámec pre prevádzkovanie 
nočných podnikov. Našou snahou 
je neutlmiť podnikanie v Starom 
Meste, to však nemôže obmedzovať 
právo obyvateľov na nočný pokoj. 
Verím, že zastupiteľstvo volené 
Vami, ctení Staromešťania, nájde to 
správne riešenie.

Rado Števčík

Pozvánka na Staromestský 
šachový turnaj 

Záujemcovia sa môžu nahlaso-
vať do 25. marca 2016 na ema-

il: rohacek.miroslav@gmail.com, 
lubica .janegova@st aremesto.
sk,  prípadne telefonicky na čísle 
0908 776 438, 0911 403 984.

l Garant podujatia: Mgr. 
Radoslav Števčík, starosta MČ 
Bratislava – Staré Mesto
l Riaditeľ turnaja: Ing. Mi-

roslav Roháček 
l Hlavný rozhodca: Bc. Ras-

tislav Diviak – IA (medzinárodný 
rozhodca)
l Organizačný štáb: Mgr. 

Ľubica Janegová, Ing. Miroslav 
Roháček
l Právo účasti: 30 hráčov, 

s maximálnym ratingom 2000 
prednosť účasti majú skôr pri-
hlásení hráči.

l Systém hry: Švajčiarsky 
na 5 kôl podľa pravidiel FIDE, 
tempo hry 10 minút na partiu 
plus 5 sekúnd na každý ťah.
l Poradie určuje: Počet bo-

dov, Buchholz, Progress, počet 
výhier, vzájomná partia
l Cenový fond: Pohár pre 

víťaza a pre najlepšieho neregis-
trovaného hráča

Na druhom turnaji, ktorý sa 
konal 14.novembra 2015 v Zi-
chyho paláci sa zúčastnilo 32 
hráčov. Šachoví nadšenci mohli 
vidieť množstvo generačných 
súbojov ako aj jedného medziná-
rodného účastníka – Daniela Ca-
reagu z Bolívie. V turnaji sa ne-
stratil a skončil na šiestom mies-
te so ziskom 3,5 bodu. V päťko-
lovom turnaji sa z prvého mies-

ta mohol tešiť šiesty Ladislav 
Začka (ŠK Krasňany. Na druhom 
mieste skončil Jakub Suchánsky 
(KŠN Bratislava), ktorý si zis-
kom štyroch bodov a najlepším 
pomocným hodnotením udržal 
svoje nasadenie. Tretí skončil 
najvyššie nasadený Ladislav 
Ochrana (ŠK Strelec Devínska 
Nová Ves), taktiež so ziskom 
štyroch bodov. Medzi deviatimi 
neregistrovanými hráčmi si naj-
lepšie počínal Matej Tkáč, zís-
kal  2,5 boda a  obsadil končené 
17.miesto. Ostatní šachoví  nad-
šenci si mohli zahrať na pripra-
vených voľných šachovniciach 
vo vedľajšej miestnosti . Víťazi 
si odniesli pohár starostu, ktorý 
im osobne odovzdal starosta MČ 
Bratislava-Staré Mesto Radoslav 
Števčík.

MČ Bratislava-Staré Mesto v spolupráci KŠN Bratislava pozýva  
všetkých šachových nadšencov na ďalší, v poradí tretí  

Staromestský šachový turnaj. Turnaj sa uskutoční 9. apríla 2016  
v priestoroch Zichyho paláca. 

| AKTUÁLNE |
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Rozmiestňovanie letných terás na miestnych komunikáciách Starého Mesta má nové pravidlá,  
ktoré by sa v skratke dali opísať ako princíp 50 na 50. Znamená to, že terasy môžu zaberať  

maximálne 50 percent verejného priestoru. Druhá polovica komunikácie musí slúžiť chodcom, doprave, 
zásobovaniu, kultúrnym aktivitám a v prípade nehôd aj záchranárskym zložkám. 

Letné terasy v Starom Meste 

Oficiálne rozhodnutie starostu 
Radoslava Števčíka je výsled-

kom dohody vedenia mestskej čas-
ti s prevádzkovateľmi gastropod-
nikov, pričom boli rešpektované  
zásady Krajského pamiatkového 
úradu a stanovisko Krajského do-
pravného inšpektorátu. Rozhod-
nutie je platné. 

V rozhodnutí sa okrem iné-
ho uvádza, že letné terasy ako 
dočasné zariadenia svojím ar-
chitektonickým stvárnením a 
objemovými parametrami a po-
užitými materiálmi nesmú narú-
šať integritu architektonického 
historického prostredia, budov 
a možnosti ich vnímania. Ne-
smú znehodnocovať pamiatkové 
územie a negatívne ovplyvňo-
vať architektonický výraz fasád. 
Exteriérové sedenia môžu byť 
umiestnené len na stanovených 
plochách. Sedenia umiestnené 
na obidvoch stranách ulice môžu 
spolu zaberať max. ½ z celkovej 

šírky uličného profilu, teda hĺb-
ka jednostranného exteriérové-
ho sedenia môže byť maximálne 
¼ šírky priemerného uličného 

profilu, v ktorom sa dané sedenie 
nachádza.

Exteriérové sedenie môže 
mať maximálnu dĺžku určenú 

dĺžkou uličnej fasády objektu, v 
ktorom je prevádzka umiestne-
ná. V prípade, že v uličnej fasáde 
objektu je  na prízemí umiest-
nených viac prevádzok, každá z 
nich má možnosť umiestniť ex-
teriérové sedenie v dĺžke zodpo-
vedajúcej dĺžke prevádzky orien-
tovanej do uličnej fasády.

Z dôvodu podpory mestotvor-
nosti, ľahkej manipulovateľnosti 
a čistenia ulíc nie sú povolené se-
denia typu dubových lavíc - skôr 
typických pre záhradné pivárne 
- ale sú preferované sedenia typu 
ľahkých kaviarenských stoličiek 
a stolíkov. Pódiá pod letnými 
terasami nie sú povolené, s vý-
nimkou tých, ktoré sú situované 
na uliciach s veľmi strmým sklo-
nom. Tieto musia mať povolenie 
Krajského pamiatkového úradu. 

Viac informácií môžete nájsť 
na www.staremesto.sk  

(nr)
Foto - Marek Velček

| AKTUÁLNE |

Upratovanie verejných komunikácií má svoje pravidlá. Najviac frek-
ventované ulice a námestia ako napríklad Hviezdoslavovo námestie 

či Laurinská ulica sa čistia každý deň. Ostatné ulice upratujeme  v prie-
mere dvakrát za týždeň. Podrobný harmonogram čistenia verených ko-
munikácii si môžete pozrieť na web stránke Starého Mesta:  staremesto.
sk v sekcii  Poriadok a čistota. 

Počas roka 2016 plánujeme umiestniť  veľkokapacitné kontajnery 
na 84 miest v Starom Meste (44 na jar a 40 na jeseň). Upratovanie 
bude prebiehať 11 týždňov na jar (5.4.-15.6.) a 10 týždňov na jeseň 
(22.9.-25.11.). Zbierať sa bude drobný stavebný odpad a objemný od-
pad z domácností.

Pripájame harmonogram najbližšieho pristavenia veľkoka-
pacitných kontajnerov, v apríli 2016.
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Dátum Miesto pristavenia

5. 4. - 6. 4.
 
1

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova
Svetlá-Tichá
Malá-Révova

Krížna-Záhradnícka vnútroblok

12. 4. - 13. 4.
 
2

Povraznícka-Anenská
Za sokolovňou

Radvanská-Medzierka
Vetvová

19. 4. - 20. 4.
 
3

Chorvátska 12
Partizánska -Lichardova

Bernolákova-Blumentálska
Bartókova 6

26. 4. - 27. 4.
 
4

Železničiarska-Žabotova
Jedlíkova 4

Gajova 15-17
Záhrebská-Tabaková-vnútroblok

Čistenie staromestských ulíc
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VšeObeCne O PROjeKte

Základná škola na ulici Jelenia 
16 sa od septembra školského 

roka 2015/2016 zapája do me-
dzinárodného projektu s názvom 
Efektívna komunikácia – úspešný 
budúci život.

Hlavným cieľom projektu 
je zlepšenie kvality komuniká-
cie medzi všetkými účastníkmi 
vzdelávacieho procesu - učiteľ-
mi, žiakmi a rodičmi. 

Túto potrebu so sebou prinie-
sol rýchly rast úrovne komuni-
kačných technológií a následná 
zmena v spôsobe, akým medzi 
sebou tieto tri zložky komuni-
kujú. Učitelia čelia v súčasnos-
ti výzve používať prostriedky 
nových technológií a reagovať 
na vzdelávacie potreby svojich 
žiakov účinnejším spôsobom. 
Zároveň však musia naďalej zo-
stať efektívnymi a empatickými 
komunikačnými partnermi pre 
ich rodičov. Intenzívnym zapá-
janím žiakov a rodičov do mi-
moškolských aktivít, ktoré škola 
organizuje, sa budú posilňovať 
ich vzájomné vzťahy, čo násled-
ne umožní zvyšovať aj kvalitu a 
efektivitu ich vzájomnej komu-
nikácie.

Na nadnárodnej úrovni pro-
jekt ponúkne učiteľom možnosť 
zdieľať pedagogické skúsenosti 
s partnerskými krajinami, zís-
kať poznatky o ich vzdelávacích 
systémoch, vyhodnotiť najlepšie 
výukové postupy a vymieňať si 
svoje vlastné názory týkajúce sa 
efektívneho vyučovania. 

Projekt sa začal 1.9. 2015 a 
končí 1.9. 2018. Pre každý rok 
trvania projektu je určená nosná 
téma, ktorej centrálnym prvkom 
je samotný žiak (Moja rodina a 
ja, Moji priatelia a ja, Svet okolo 
mňa). Okrem Slovenska, ktoré 
zastupuje naša škola, sa na ňom 
podieľajú tieto krajiny: Bulhar-

sko, Litva, Portugalsko, Slovin-
sko, Česko a Poľsko.

tVORba LOGa PROjeKtu

V októbri sa naši žiaci na hodi-
nách výtvarnej výchovy popa-

sovali s neľahkou úlohou vytvoriť 
návrh na logo projektu. Práca to 
bola náročná na čas aj nápady. A 
tak žiaci pod vedením pani učiteľ-
ky Drbalovej vydali zo seba to naj-
lepšie. A  bolo z čoho vyberať. Au-
tormi najzaujímavejších návrhov, 
ktoré  v Poľsku bojovali o prven-
stvo spolu s najlepšími návrhmi 
z ostatných krajín, sú Igor Mar-
chenko a SaskiaSupeková z 5.A a 
Marek Hájek zo 7.A. Nakoniec zví-
ťazil a spoločným logom projektu 
pre všetky krajiny sa stal návrh z 
Portugalska, ale radosť z tvorenia 
a príjemné hodiny výtvarnej vý-
chovy sú naším víťazstvom.

nadnáROdné 
StRetnutie V POľSKu

V dňoch 22. až 27. 11. 2015 sa 
zástupcovia našej školy (pani 

učiteľky Gáliková, Schmidtová a 
pani vychovávateľka Hansková) 
zúčastnili nadnárodného projek-
tového stretnutia v poľskom mes-
te Pszczyna. 

Stretli sa tam členovia tímov 
všetkých krajín zúčastnených 
na projekte (Poľska, Bulharska, 
Lotyšska, Slovinska, Portugal-
ska a Česka), aby sa zoznámili, 
presnejšie si dohodli, ako a kedy 
budú realizovať akcie pripra-
vené pre žiakov aj ich rodičov a 
aby sa čo-to naučili aj od svojich 
poľských kolegýň a kolegov pria-
mo na vyučovaní. V rámci aktivít 
navštívili aj partnerskú školu v 
Českej republike a rovnako mali 
možnosť pozrieť sa, ako to chodí 
na vyučovaní u nich. Počas voľ-
ných chvíľ videli veľa krásnych 
poľských pamiatok a nabili sa 
energiou na ďalšie pracovné me-

efektívna komunikácia 
– úspešný budúci život

(effectiveCommunication – a SuccesfulFutureLife)

| PROJEKT |
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Súčasnosť už prináša nové ob-
zory, vzdelávacie metódy a 

prostriedky, ktorými je možné 
formovať novú generáciu. Na jed-
nom z aktívov riaditeľov mater-
ských škôl v Starom Meste nám 
vedúca oddelenia Mgr. Vasilová 
umožnila vypočuť si informácie o 
„OZ Mesto povolaní“, kde v rámci 
vzdelávacej expozície majú deti 
možnosť spoznať rozmanité for-
my sebauplatnenia v pracovnom 
svete dospelých. Prostredníctvom 
konkrétnych povolaní sa praktic-
kým spôsobom oboznamujú s rôz-
nymi profesiami, ktoré jednotlivé 
firmy ponúkajú.

A tak sme sa v jeden febru-
árový deň vybrali zahrať sa s 
deťmi našej materskej školy tak 
trocha inam.

Skutočný rozvoj poznania 
nastane vtedy, ak deti čo najver-
nejšie prežívajú aktivitu s reál-
nymi informáciami a dotýkajú sa 

skutočných predmetov. A práve v 
meste povolaní sa deti nadšene a 
s oduševnením vcítili do pozície 
lekára, poštára, moderátora či 

stavbára... Formou dialógu me-
dzi sebou v rôznych situáciách 
a aktivitách vyjadrovali vlastné 
pocity, potreby a zážitky.

Veľkým prínosom bolo rozví-
janie spôsobilosti a kooperácie v 
tíme. Pri vedení dialógu si deti 
osvojovali komunikačné zruč-
nosti, a taktiež nadväzovanie 
kontaktov s neznámymi osoba-
mi.

Z mesta povolaní sme si so 
sebou odniesli nesmierne zaují-
mavé zážitky a nové poznatky, 
ktoré si určite deti neskôr vyba-
via v pamäti a pomôžu im v čase, 
keď budú stáť pred rozhodnutím 
„Kým vlastne budem ?!“

Nataša Harmatová
MŠ Vazovova 16

Foto - Denisa Hrušovská

už viem, kým budem
Tradičné vzdelávanie bolo kedysi zamerané na pamäť, pozornosť, reprodukciu informácií,  

a často bolo vzdialené od reality. V Materskej škole na Vazovovej ulici preferujeme skôr zážitkové učenie,  
kreativitu a kritické myslenie.

| projekt |

siace. Nápady a inšpirácie, ktoré 
počas svojho pobytu načerpali, 
im pomôžu pripraviť zaujímavé 
aktivity pre žiakov našej školy aj 
ich rodičov.

VianOČná KuLináRSKa 
VýStaVa (21. 12. 2015)

Tri dni pred Vianocami sme v 
rámci nášho projektu uspo-

riadali v škole malú kulinársku 
výstavu. Jej cieľom bolo spríjem-
niť predvianočnú atmosféru a 
zároveň prispieť na dobrú vec. 
Účastníci mali teda možnosť všet-
ky dobroty nielen ochutnať, ale aj 
dobrovoľne prispieť na charitatív-
ne účely. Lákavé a voňavé cukrár-
ske výtvory našich pani učiteliek 
ale aj šikovných mamičiek  žiakov 
nám pomohli vyzbierať  peniaze, 
ktoré sme darovali Seniorcentru 
v Starom Meste v Bratislave. Toto 
zariadenie sa stará o staré mamy 
a starých otcov, ktorým aj naši 
žiaci chodia spríjemňovať chvíle 
svojím pekným programom.

Zuzana Schmidtová
Foto - archív
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Čiernym stavbám stále 
neodzvonilo

| KOMUNITA |

Čierne stavby nie sú  len problémom bratislavského Starého Mesta. Ako huby po daždi  
rastú vlastne všade. U nás sú však častokrát absolútne nekorešpondujúce s výzorom ostatných  

historických budov a sú ako päsť na oko. Arogancia stavebníkov nepozná hranice.

T Ý Ž D E Ň  F R A N C Ú Z S K E H O  F I L M U
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1 0 .  –  1 6 .  0 3 .  2 0 1 6
w w w . c r e m e d e l a c r e m e . f i l m e u r o p e . e u

f a c e b o o k . c o m / c r e m e d e l a c r e m e . s k

KINO FILM EUROPE KINO LUMIÈRE KINO MLADOSŤ

CDLC-InBA-inz-175x93.indd   1 18/02/16   09:20

„Fischerova stavba priamo 
pod hradom, dom syna bý-

valého prezidenta, búranie histo-
rickej pamiatky na Palisádach sú 
len špičkami ľadovca. Ako Staro-
mestský okrášľovací spolok nás 
oslovujú zúfalí občania, ktorí sa 
nevedia domôcť svojich práv pro-
ti čiernym stavbám, tak často, až 
mám občas pocit, že vymožiteľ-
nosť práva na Slovensku je fata-
morgána,“ otvorila tému čiernych 
stavieb na území Starého Mesta 
Barbora Oráčová.

Kto však „môže“ za čierne 
stavby? Svedomie stavebníkov, 
ktorí zväčša absolútne nereš-
pektujú ráz historických uličiek, 
spovedať nebudeme. Peniaze sú 

mocný čarodej. Cesty občanov 
preto logicky vedú na stavebný 
úrad, ktorý však má zviazané 
ruky. Oprávnene. Tak, ako by 
staviteľ nemal stavať čo chce – 
kde chce, tak ani úradníci nemô-

žu rozhodovať len tak od stola, 
ako sa im páči. A nestíhajú. Prá-
ve preto Staromestský okrášľo-
vací spolok rozbieha iniciatívu, 
výsledkom ktorej by malo byť 
navýšenie počtu odborných za-
mestnancov stavebného úradu, 
ktoré pôjde ruka v ruke s roz-
šírením úradných hodín tohto 
úradu. Už by sa teda nemuseli 
na chodbách tvoriť hlúčiky zúfa-
lých obyvateľov Starého Mesta, 
ktorí odpovediam úradu nerozu-
mejú a boja sa opýtať, aby nezdr-
žiavali ostatných čakateľov.

„Čierne stavby sú problé-
mom nielen morálnym, ale aj 
estetickým. Stavebníci nie vždy 
rešpektujú regulatívy zastava-

ného územia, ktoré zohľadňujú 
charakter danej lokality. Preto 
sa napríklad medzi rodinnými 
mestskými vilami objaví často-
krát architektúra, ktorá do rázu 
Starého Mesta absolútne neza-
padá. Tieto stavby môžu byť 
ako solitér aj architektonicky 
zaujímavé, avšak ak nespĺňajú 
základné požiadavky na umiest-
nenie danej stavby v takom kva-
litnom prostredí akým Staré 
Mesto je, stáva sa z nich cudzí 
element bez charakteru,“ pozrel 
sa na problém estetiky čiernych 
stavieb architekt a člen Staro-
mestského okrášľovacieho spol-
ku Martin Gajdoš.

Staromestský okrášľovací spolok
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Revitalizácia 
Židovskej ulice

| OBNOVA |

Židovská ulica tvorila centrum židovskej štvrte situovanej v podhradí mesta.  
Počas 2. svetovej vojny sa väčšina z jej obyvateľov nevrátila z koncentračných táborov.  
Zmizli obyvatelia židovskej štvrte a o niekoľko rokov neskôr, pri výstavbe mosta SNP,  

boli zničené aj domy v ktorých títo ľudia žili. Z niekdajších budov sa zachovali iba dve – Zsigrayova kúria  
a rokoková nárožná budova nazvaná „U dobrého pastiera“.

Aj keď v súčasnosti - už z 
dôvodu vybudovania No-

vého mosta a  Staromestskej 
ulice - nie je možné zrekonštru-
ovať bývalú Židovskú ulicu v 
pôvodnej  stavebno - objemo-
vej štruktúre, ale mestská časť 
Staré Mesto má záujem o pri-
pomenutie histórie ulice pred 
jej zbúraním. Zámerom je sym-
bolické prezentovanie pôvod-
nej vybúranej zástavby formou 
umiestnenia popisných čísiel 
domov na hornej hrane opor-
ného múru Staromestskej ulice. 
Autentické popisné čísla domov 
budú polohovo umiestnené v 
mieste bývalej uličnej čiary zá-
stavby východnej strany Židov-
skej ulice. Na opornom múre 
komunikácie Mikulášskej ulice 
bude umiestnená  8 metrov dlhá 
a dva metre vysoká pamätná 
tabuľa na ktorej odprezentuje-
me stručnú históriu pôsobenia 
židov v tejto časti mesta, ako aj 
situáciu pôvodnej zástavby na 

Židovskej ulici, s krátkou his-
tóriou jednotlivých domov. V 
telese komunikácie Židovskej 
ulice, súbežne s oporným mú-
rom, bude zrealizovaný lineár-
ny betónový pás s názvami, kto-
ré mala táto ulica v jednotlivých 
historických obdobiach.  

Ako prvú etapu tohto záme-
ru zrealizuje mestská časť Sta-
ré Mesto rekonštrukciu  a čias-
točnú výmenu dlažieb Židovskej 
a Mikulášskej ulice. Úsek od 
domu „U dobrého pastiera“ po 
križovanie s Mikulášskou ulicou 
bude upravený ako pešia zóna s 

veľkoplošnou dlažbou s prvka-
mi zelene a mestským mobili-
árom, tvoreným oddychovými 
lavičkami, stojanmi na bicykle, 
smetnými košmi, pitnou fontá-
nou, atď. Práce budú financo-
vané zo zdrojov viazaných na 
predsedníctvo SR v rade Európ-
skej únie, s plánovaným ukonče-
ním v júni tohto roka.

Po ukončení prvej etapy pro-
jektu pristúpi Staré Mesto k do-
končeniu zámeru prezentácie 
kultúrno - historického odkazu 
Židovskej ulice a jej obyvateľov, 
ako dôležitej súčasti histórie 
mesta. Predpokladá sa, že do-
končený zámer ešte viac zatrak-
tívni  Staré Mesto a Bratislavu 
pre turistov, návštevníkov ale 
aj samotných obyvateľov zaují-
majúcich sa o kultúrne špecifi-
ká a zaujímavosti mesta.

Ing. arch. Ľubomír Boháč
zástupca starostu a garant 

projektu
Foto - Jakub Slameň, Ing. arch
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inšpektor z Horského 
parku, Rudolf von Sóltz 

Rudolf von Sóltz 
(1827-1905)

V septembri 1906 sa v týžden-
níku Pressburger Presse ob-

javila správa, že si jeho redakcia 
mala možnosť prezrieť u firmy 
Marton lavičku, ktorej chýbal už 
len náter a do konca roka bude 
osadená v Horskom parku. S veľ-
kým nápisom Sóltz-pihenő (Sól-
tzovo odpočívadlo) na operadle 
sa mala stať pamätníkom dlho-
ročného inšpektora Horského 
parku Rudolfa von Sóltza. 

Správu prijali Prešporčania s 
nadšením – veď ešte všetci mali 
v živej pamäti túto nezameniteľ-
nú postavu prešporských ulíc a 
ťažko niesli jej stratu, ktorá pri-
šla náhle a nečakane, iba pred 
rokom. Sóltz bol šťastný človek. 
Šťastný vďaka svojej od prírody 
veselej povahe, šťastný vďaka 
svojej láske k práci, šťastný vďa-
ka svojej skromnosti a šťastný 
vďaka svojmu šľachetnému, op-
timistickému a ľudomilnému 
srdcu, ktoré nachádzalo radosť 
a uspokojenie v dobročinnosti. 
Naozaj: hoci sa ako levočský ro-
dák usadil v Prešporku až keď 
mal 41 rokov (1868), vykonal 
preň toľko, čo by iní nestihli ani 
za niekoľko životov. 

Povolaním lekárnik; zakrát-
ko získal Schneebergerovu le-
káreň na Sedlárskej ulici, kto-
rú vďaka svojmu neúnavnému 
úsiliu čoskoro pozdvihol k naj-
vyhľadávanejším v meste. Jeho 
„ľudomilné srdce“ ho poháňalo 
vpred a už onedlho sa stal správ-
com evanjelického sirotinca. 

Túto funkciu vykonával plných 
35 rokov. O siroty sa staral ako 
otec – sám mal 8 detí – a neza-
bezpečoval im len základné ži-
votné podmienky, ale nezriedka 
aj pracovné miesta, čím sa vý-
razne podieľal na ich začlenení 
do spoločnosti. Do sirotinca na 
Panenskej ulici často dochádzal 
a „srdcia detí mu leteli naproti, 
pretože inštinktívne cítili, aký k 
nim bol dobrý.“ S takmer rovna-
kou láskou, s akou sa staral o si-

roty, opatroval aj stromy v Hor-
skom parku. Na vlastné a nemalé 
náklady tam vysadil množstvo 
vzácnych druhov, najmä ihlič-
nanov – duglasky, nordmanky či 
ginko dvojlaločné. 

Viac než 20 rokov takmer 
každodenne navštevoval svo-
ju škôlku a radoval sa, keď sa 
stromčekom darilo. Túto prá-
cu – tento zázrak – vykonával 
skromne v úplnej tichosti a ľudia 
len pomaly zisťovali, prečo je 

ich obľúbený park čoraz zelenší 
a krajší. Mnohé z týchto stro-
mov pretrvali dodnes. Za svoje 
obetavé zásluhy bol v roku 1894 
zvolený za inšpektora Horské-
ho parku. Vyšší vek mu nebol 
príťažou, veď napríklad ešte vo 
svojich 70 rokoch ako predse-
da Streleckého spolku priviedol 
tento spolok k rozkvetu. Svojou 
životaschopnosťou, neustálou 
dobrou náladou a optimizmom 
predčil mnohé mladšie roční-

Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov 
bratislavského Starého Mesta. Aj vďaka spolupráci s verejnosťou sa darí digitalizovať fotografie  
a iný spomienkový materiál, ktorý sa postupne objaví na pamäťovom portáli www.PamMap.sk  

projektu Pamäť mesta Bratislavy. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov,  
či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Vstup do Horského parku pred rokom 1906. Vpravo horáreň, vľavo Justiho lavička, pendant neskoršej Sóltzo-
vej lavičky.
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ky, preto mu prischla prezývka 
„elastický starý pán“. Okrem si-
rôt a Horského parku sa naplno 
venoval aj svojej rodine. 

V roku 1862 sa oženil a har-
monické manželstvo trvalo až do 
jeho smrti. Apropo, smrť. Práve 
táto láska – láska k svojim ôsmim 
deťom – sa mu stala osudnou. 
Keď tragicky zahynul jeho sotva 
20-ročný najmladší syn Béla, ob-
rovská bolesť dovtedy zdravému 
a veselému mužovi podkopala 
sily. Viac než rok chorľavel, až 
kým ho v auguste 1905 rýchla 
a bezbolestná smrť nevytrhla z 
kruhu najbližších. Zvesť o jeho 
skone „zarmútila všetkých od 
najvyšších vrstiev až po tých naj-
chudobnejších z najchudobnej-
ších.“ Kto mohol, prišiel sa s ním 
rozlúčiť na Cintorín pri Kozej 
bráne: „Bezpríkladne veľkorysá 
účasť na pohrebe a nespočetné 
kondolencie, zasielané rodine 
zblízka aj zďaleka sú spoľahli-
vým merítkom toho, že Rudolf 
von Sóltz nežil nadarmo. Jeho 
spomienka bude ešte dlho žiť v 
srdciach tých, ktorí ho spoznali 
za života, ktorým bol drahým, 
neustále nápomocným priate-
ľom, ľudomilným dobrodincom 
alebo otcovským radcom.“ 

Prešporský okrášľovací spo-
lok onedlho prijal návrh svojho 
predsedu Juliusa von Simonyiho, 
aby mu pri vchode do Horského 
parku postavili malý pomník. A 
tak sa aj stalo. Oproti lavičke za-
kladateľa Horského parku Henri-
cha Justiho pribudla ďalšia lavič-
ka – Sóltzova: „Rudolf v. Sóltz roz-
delil svoje dobré srdce medzi jeho 
rodinu, jeho siroty a jeho stromy. 
My ľudia, čo sme ho poznali a 
milovali, tu nebudeme dlho, ale 
vonku v Horskom parku, na neho 
stromy, ktoré zasadil, nikdy ne-
zabudnú; za tichého súmraku, 
keď večerný vietor pohladí ich 
vetvy, budú si medzi sebou šep-
tom rozprávať o dobrom starom 
mužovi, ktorý ich tak miloval. No 
Bratislavčanom musí pripomínať 
„Sóltz-pihenő“, kto bol Rudolf v. 
Sóltz; pretože ľudia zabúdajú 
žiaľ priveľmi rýchlo.“ Uplynulo 
viac než 100 rokov a slová pisa-
teľa sa naplnili: preč sú Sóltzovi 
pamätníci, preč je Justiho lavička 
a my, zábudliví ľudia, sme sa do-

posiaľ nenaučili porozumieť reči 
stromov. A tak nám „statočného 
prešporského mešťana“ pripo-
mína iba lavička pred horárňou. 
Nechýbalo veľa a postretol by ju 
obdobný osud ako jej staršiu ses-

tru. Skorodovanú a čiastočne po-
lámanú ju našťastie v roku 2007 
dala zrekonštruovať Nadácia 
Horský park. Pri častých potul-
kách v Horskom parku sa pri nej 
vždy aspoň na chvíľu zastavím a 

ďakujem tomuto mužovi za plody 
jeho nezištnej práce. Bohatá zeleň 
parku je ich dôkazom.

Ján Vyhnánek, 
OZ bratislavské rožky  

Foto - archív OZ

Justiho pamätník v Horskom parku cca. 1910.

Lavička v súčasnosti.  Foto - Marek Velček
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Požehnanie obnoveného súsošia 
na Kalvárii v bratislave

Reštaurovanie bolo vykona-
né na základe súhlasu a ná-

sledného záväzného stanoviska 
Krajského pamiatkového úradu 
v Bratislave z decembra 2014 a 
pod jeho štátnym pamiatkovým 
dohľadom. Súčasné súsošie je 
skôr zoskupením sôch, ktoré boli 
za rímskokatolíckym kostolom 
Panny Márie Snežnej umiestne-
né niekedy v šesťdesiatych ro-
koch 20. storočia. Socha Krista 
na kríži a dve sochy svätcov, kto-
rých identita a autori zatiaľ nie 
sú známi, sa nachádzajú na úze-
mí Pamiatkovej zóny Bratislava 
– centrálna mestská časť. Keď 
sme začínali s obnovou, sochy 
svätcov boli v stave torza. 

Realizátorom obnovy bol 
Mgr. art. Jozef Barinka s kolektí-
vom reštaurátorov.

Obnova spočívala v očistení 
predmetov od uhlíkových depo-
zitov, machov a nevhodných tme-
lov, v realizácii spevnenia hmôt, 
vo vytmelení materiálom s pri-
bližne rovnakými vlastnosťami 
starnutia ako originál,  v domo-
delovaní chýbajúcich častí podľa 
zachovanej dokumentácie, v rea-
lizácii povrchového zjednotenia 
originálu a doplnkov (retuš) pri 
využití drobného štrukturálneho 
a farebného odlíšenia doplnkov a 
originálu, a realizácie záverečnej 
povrchovej úpravy.

PROjeKt FinanČne 
POdPORiLi:
l Ministerstvo financií Slo-

venskej republiky
l Národná banka Slovenska 
l Mestská časť Bratislava – 

Staré Mesto
l Hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava cez granto-
vý program ArsBratislavensis
l Ružencové bratstvo pri 

farnosti Panny Márie Snežnej

l Individuálni darcovia z far-
nosti

Ďakujeme všetkým, ktorí ob-
novu podporili akoukoľvek for-

mou, finančne, modlitbami, sta-
rostlivosťou o súsošie.

Nasledovať bude úprava oko-
lia súsošia. Plánujeme dotvo-
renie a zjednotenie priestoru 
za kostolom, s prípadnou úpra-
vou parkovacích miest. Rozsah 
úprav bude závisieť od toho, 
koľko finančných prostriedkov 
sa nám podarí získať.Realizá-
ciu predpokladáme začať na jar 
2016. 

Občianske združenie PETRA  
je zadávateľom prác a organi-
začným garantom. Viac o tomto 
projekte a o našich ďalších akti-
vitách sa dozviete na našej we-
bovej stránke: http://petraoz.
webnode.sk

SLáVnOStné 
POŽeZHnanie
V nedeľu, 13. decembra 2015 

sa konalo slávnostné požehna-
nie súsošia. Predchádzala mu 
ďakovná svätá omša v kostole 
Panny Márie Snežnej Na Kalvá-
rii.

Sv. omšu celebroval a súsošie 
posvätil P. Chryzostom F. Kryš-
tof OP, správca farnosti.

Posviacky sa zúčastnil aj pán 
starosta Starého Mesta, Mgr. 
Radoslav Števčík. Poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
obnove súsošia a vyslovil ochotu 
mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto spolupracovať pri revita-
lizácii krížovej cesty a Kalvárie, 
ktorá bola svojho času najväčšou 
v strednej Európe, aby sa poda-
rilo aspoň sčasti jej vrátiť pô-
vodnú podobu.

Oľga Paučová, 
predsedníčka OZ PETRA

Foto - Oľga Paučová

Občianske združenie PETRA - po vlaňajšom úspešnom reštaurovaní  
Piety na ulici Na Kalvárii - v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom Na Kalvárii  

v Bratislave – Starom Meste zrealizovalo obnovu kamenného súsošia  
za kostolom Panny Márie Snežnej. 

Súsošie po reštaurovaní, november 2015.
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Rekonštrukcia 
vozovky

Vo februári prebehla  rekon-
štrukcia vozovky na Grösslingo-
vej ulici, úsek od ulice Klemenso-
va po ulicu Bezručová. Práce re-
alizoval zmluvný dodávateľ MČ,  
spoločnosť Pittel+Brausewetter 
sro a rekonštrukčné práce pozo-
stávali z odstránenia existujú-
ceho asfaltového krytu vozovky, 
spevnenia podložia geomrežou a 
výškovej úpray obrubníkov. Ta-
kisto sa investovalo do bezbarié-
rovej úpravy  chodníka s poklád-
kou dlažby pre nevidiacich a do 
výmeny mreží uličných vpustí, 
taktiež do pokládky nového mo-
difikovaného asfaltového kober-
ca. Samozrejmosťou bolo vyčis-
tenie všetkých uličných vpustov 
na tomto úseku ulice.

investície 
do škôl

Staromestské školy  si opäť 
vyžiadali úpravy a investície, 
odstraňovala sa havária strechy 
na ZŠ Hlbokej a rekonštruovali 
podlahy na druhom poschodí  Zá-
kladnej školy na Vazovovej ulici. 

Nová strecha 
Pistoriho 
paláca  

V súčasnosti prebieha už spo-
mínaná rekonštrukcia strechy v 
Pistoriho paláci. Sekundárnou 
investíciou v rámci prestavby je 
aj montáž elektronického zabez-
pečovacieho systému a protipo-
žiarnej ochrany. 

druhá fáza 
rekonštrukcie 
vozovky 

Od 7. marca bude mestská 
časť realizovať rekonštrukciu 
druhej časti miestnej komuniká-
cie Grösslingová, úsek od domu 
Grösslingová č. 17, až po Štúrovu 
ulicu. Vymieňať sa bude asfal-
tový povrch vozovky spolu so 
stavebnými úpravami chodníka 
a obrubníkov. Prosíme o rešpek-
tovanie dopravného značenia a 
ďakujeme za trpezlivosť.

Nové pravidlá 
pre vjazdy 
do pešej zóny

Nepovolených vjazdov a stoja-
cich áut v historickom centre Bra-
tislavy by malo ubudnúť. Starosta 
mestskej časti Staré Mesto Radoslav 
Števčík vydal rozhodnutie, ktoré 
precizuje podmienky vjazdov a par-
kovania v pešej zóne. Týka sa oby-
vateľov pešej zóny, podnikateľov v 
historickej časti a zásobovania. V 
tejto súvislosti sa zvýšia  kompeten-
cie inšpektorov verejného poriad-
ku, ktorí budú kontrolovať platnosť 
povolení a dodržiavanie ich rozsa-
hu. Intenzívnejšie kontroly prisľú-
bila aj mestská polícia. Rozhodnutie 
starostu sa týka nasledujúcich ulíc v 
historickej časti mesta:

a) Michalská, Ventúrska, Sedlár-

ska, Strakova, Kapitulská, Klaris-
ká, Na vŕšku, Farská, Prepoštská, 
Úzka, Rybné námestie, Rudnayovo 
námestie, Panská, časť Laurinskej 
od Rybárskej brány po Nedbalo-
vu, Radničná, Rybárska brána, 
Baštová, Biela, Zelená, severná 
časť Hviezdoslavovho námestia; s 
vjazdom a výjazdom v južnej časti 
Hviezdoslavovho námestia,

b) Františkánska, Františkán-
ske námestie, Zámočnícka, Hlav-
né námestie; s vjazdom a výjaz-
dom cez Františkánsku ulicu,

c) časť Nedbalovej ulice od 
Klobučníckej po Laurinskú a časť 
Laurinskej od Nedbalovej po Ná-
mestie SNP s vjazdom a výjaz-
dom cez Nedbalovu od Klobuč-
níckej ulice,

d) dunajská promenáda od Sta-
rého mosta po most Lafranconi.

Rozhodnutie je účinné od 1. 
Februára. Povolenia na vjazd a 
parkovanie v pešej zóne vydá-
va Centrum služieb občanom na 
Vajanského nábreží 3, v stránko-
vých hodinách. 

Opravili sme 
dlažbu 
na Michalskej 

Na Michalskej ulici bolo po-
trebné opraviť  dlažbu na chod-
níku, oprava sa týkala úseku od 
Sedlárskej ulice po Michalskú 
bránu. (nr)

Foto - Marek Velček
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Výťažok 
z charitatívnej 
zbierky už 
slúži seniorom

Mestská časť Staré Mesto za-
kúpila pre klientov Senior-

centra na Podjavorinskej ulici 
polohovateľné vankúše v celko-
vej sume 400 eur. Prostriedky 
vyzbierala počas vianočnej cha-
ritatívnej akcie mestskej časti, 
keď sa podával „starostovský“ 
guláš, ktorý varil starosta mest-
skej časti priamo na námestí. 
Návštevníci mali možnosť po-
chutnať si aj na domácich kolá-
čoch.

Vankúše, ktoré slúžia ako po-
môcka pri predchádzaní preleža-
ninám, už odovzdal starosta Ra-
doslav Števčík seniorom. 

(nr)
Foto - Marek Velček

Spomienka 
na jubileum
Nezabúdame na tých, ktorým vlasy 

pretkalo striebro a rokmi sťažel krok. V 
oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spo-
mienok. Staromestskí jubilanti.

V každom čísle novín nájdete na tomto 
mieste foto zo stretnutia staromestských 
jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem 
kultúrneho programu pripravuje mestská 
časť seniorom aj malý kvetinový darček. Pri-
pájame fotografiu z februárového stretnutia 
v Zichyho paláci. 

Fotografie z každého stretnutia jubi-
lantov nájdete vždy aj na web stránke Sta-
rého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček

OZnaM
informujeme občanov mestskej časti 

Staré Mesto o možnosti stravovania pre 
dôchodcov a seniorov v centre mesta v 

študentskej jedálni univerzity Komenské-
ho na šafárikovom námestí č. 6. Občania 
majú možnosť zakúpiť si stravný lístok v 

hodnote 3,20 eur v pokladni šj. Výber zo 4 
– 5 druhov jedál. Výdaj obedov  PO – Pi od 
11.00 hod. – 14.00 hod.  
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týždeň slovenských knižníc 
v Staromestskej knižnici

Už 17 rokov patrí marec i kniž-
niciam. Profesijné knihovníc-

ke organizácie – Slovenská asoci-
ácia knižníc a Spolok slovenských 
knihovníkov a knižníc -  organi-
zujú na celom Slovensku Týždeň 
slovenských knižníc. Knižnice 
otvárajú svoje brány všetkým ob-
čanom, pripravujú pre nich množ-
stvo aktivít a podujatí. Tohto roku 
sa Týždeň slovenských knižníc ko-
nal 1. – 6. marca. 

Čo ponúkla svojim čitateľom a 
návštevníkom naša knižnica?

Zapojili sme sa  do cesloven-
skej akcie Knižničné hliadky, kto-
ré kontrolovali čítajúcich ľudí na 
verejných priestranstvách. Za-
mestnanci knižnice v spolupráci 
so študentmi Katedry knižničnej 
a informačnej vedy FF UK odme-
nili všetkých, ktorých v Bratisla-
ve „pristihli“ čítať na verejných 
priestranstvách (v prostriedkoch 
mestskej hromadnej dopravy, ka-

viarňach, parkoch, obchodných 
centrách, čakárňach u lekárov, 
na železničných a autobusových 
staniciach, v autobusových a vla-
kových spojeniach,...), záložkou 
do knihy a ponukou bezplatnej 
ročnej čitateľskej registrácie v 
našej knižnici. Záložky do kníh s 
možnosťou zľavy na nákup kníh 
venovalo kníhkupectvo Martinus.
sk. Knižničné hliadky sa už minulý 
rok stretli s pozitívnym ohlasom 
u občanov, úspešné boli i tento 

rok. V spolupráci so Železničnou 
spoločnosťou Slovensko a kníhku-
pectvom Martinus.sk sme počas 
celého týždňa poskytli knihy pre 
cestujúcich v rýchlikových spoje-
niach v celej SR.  

Všetci občania, ktorí mali záu-
jem o naše služby a chceli sa stať 
našimi čitateľmi, mali možnosť 
získať bezplatnú ročnú čitateľskú 
registráciu. Zábudlivým a nepo-
riadnym čitateľom, ktorí nedodr-
žali výpožičnú lehotu a nevrátili 
vypožičané dokumenty včas, sme 
umožnili vrátiť vypožičané doku-
menty bez sankčných poplatkov. 
Seniori nad 60 rokov, ktorí sú naši-
mi čitateľmi, mali možnosť denne 
2 hodiny bezplatne využiť verejné 
internetové stanice vo všetkých 
našich pobočkách.

Spoločne s ostatnými verej-
nými knižnicami Bratislavského 
kraja – Mestskou knižnicou, Kniž-
nicou Ružinov, Miestnou knižni-

cou Petržalka a Malokarpatskou 
knižnicou v Pezinku sme zorga-
nizovali jubilejný, desiaty ročník 
Jarného maratónu s knihou. Počas 
celého týždňa sme deťom vo všet-
kých zúčastnených knižniciach čí-
tali príbeh Mimi a Líza 2 o nevidia-
com dievčatku a jeho kamarátke. 

V pobočke na Západnom rade 
5 sme slávnostne sme pasovali 
prváčikov zo Základnej školy na 
Mudroňovej ul. za riadnych čita-
teľov knižnice, v pobočke na Pa-
nenskej ul. sme spolu so študent-
mi Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej na Zochovej ul. 
pripravili pre seniorov – klientov 
Seniorcentra na Podjavorinskej a 
sociálneho zariadenia Ohel David 

dramatizované rozprávkové 
pásmo. S predškolákmi a so žiak-
mi základných škôl sme čítali a 
rozprávali sa o troch prasiatkach, 
poslušných a neposlušných koz-
liatkach, navštívili sme so škriat-
kami strašidelnú školu Elvíry 
Múdrej.

Ukončili a vyhodnotili sme 11. 
ročník veľkej čitateľskej súťaže Čí-
tam, čítaš, čítame, v ktorej súťaži-
lo takmer 600 detí. Víťazi dostali, 
ako inak, knižné ceny a tiež mož-
nosť zúčastniť sa na rozprávkovej 
Noci s Andersenom v knižnici. 

Staromestská knižnica sa stala 
partnerom projektu Stvárni kni-
hu. V marci 2016 bol vyhlásený 
1. ročník súťaže, ktorej organizá-
torom je Kreatívny klub Luna. Jej 
cieľom je  spojiť posolstvo obľú-
benej knihy s handmade tvorbou. 
Súťaž potrvá do 1. júna 2016. 

Verím, že sme našich čitateľov 
a návštevníkov zaujali a prídu k 
nám zasa.

Judita Kopáčiková, 
riaditeľka 

Staromestskej knižnice
Foto - archív knižnice

Mesiac marec patrí od nepamäti knihám. Prečo je práve marec mesiacom knihy?  
V marci sa narodil (v roku 1796) i zomrel (1880) Matej Hrebenda, slovenský národný buditeľ  

a ľudový spisovateľ, rozširovateľ slovenských a českých kníh, šíriteľ kultúry a osvety.
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Seniorcentru Staré-Mesto, 
ktoré zabezpečuje sociál-

ne služby obyvateľom Starého 
Mesta, sa úspešne podarilo 
uspieť v národnom projek-
te Podpora opatrovateľskej 
služby. 

Poskytovanie terénnej opat-
rovateľskej služby je efektívnym 
nástrojom podpory na zabezpe-
čenie zotrvania občanov v pri-
rodzenom domácom prostredí,  
v súlade s princípmi uplatňo-
vanými v medzinárodných ľud-
sko-právnych dokumentoch, ale 
aj s princípmi EÚ o rozvoji so-

ciálnych služieb orientovaných 
na občana a strategickými do-
kumentmi MPSVR SR. Vzhľadom 
na dôsledky starnutia populácie 
spojené i s predlžujúcim sa ve-
kom dožitia, spojeným s náras-
tom počtu starších ľudí odkáza-
ných na sociálnu starostlivosť, je 
potrebné vytvárať podmienky 
na dostupnosť a udržateľnosť 
tejto starostlivosti.

Cieľom projektu je podporiť 
rozvoj opatrovateľskej služby za 
účelom predchádzania umiest-
ňovania klientov do pobytových 
zariadení.

Ocenenie pre detské jasle 
Čajkovského

Detské jasle Čajkovského 
dostali Certifikát dôve-

ryhodná Firma 2016 za žiad-
ne negatívne ohlasy, etiku v 
oblasti podnikania a zodpo-
vedný prístup k záväzkom 
klientov. Firemný certifikát 

dôveryhodná Firma sa pride-
ľuje podnikateľom, ktorí sa 
vyznačujú výbornou povesťou 
medzi klientmi a obchodnými 
partnermi. 

Toto ocenenie je zamerané 
v prvom rade na pozitívnu pre-

zentáciu spoločnosti. Potenci-
álny zákazník, ktorý prvýkrát 
navštívi sídlo firmy, získa omno-
ho lepšiu dôveru v spoločnosť, 
ktorá bola ocenená externou, 
nezávislou organizáciou, než v 
spoločnosť, ktorá nemá žiadne 

ocenenie tohto typu. Takže spo-
ločnosti vlastniace certifikát Dô-
veryhodná Firma sú považované 
zákazníkmi a dodávateľmi za 
spoľahlivého a dôveryhodného 
partnera.

(nr)

Pozvanie pre 
staromestkých seniorov
Mestská časť bratislava-Staré Mesto pozýva Staromest-

ských seniorov na divadelné predstavenie druhá smrť 
jany z arcu 1.apríla 2016 o 10.00 v divadle Malá Scéna Stu. 

Ďalej, Mestská časť Brati-
slava-Staré Mesto pozýva Sta-
romestských seniorov na diva-
delné predstavenie IDIOT 13. 
apríla 2016 o 19.00 v divadle 
ASTORKA Korzo ´90. Miroslav 
Krobot vytvoril podľa romá-
nu F. M. Dostojevského svet 
zaujímavých postáv, svet, kde 
nechýba vášnivá láska, vášni-
vá žiarlivosť ani vášnivá nená-
visť. Do tohto prostredia vstu-
puje výnimočný mladý muž, 

zvláštne vnímavý, dobrý a prí-
vetivý ku všetkým naokolo. Je 
však možné, aby  tu zavládla 
harmónia, všeobecná láska a 
dobrota? 

Lístky si môžete vyzdvihnúť 
za symbolické 1€ na občiansky 
preukaz na miestnom úrade 
Bratislava-Staré Mesto u vedú-
ceho oddelenia sociálnych vec,  
p. Ležoviča v stredu dňoch 16.3. 
a 23. 3. 2016 v čase od 9.00 - 
12.00 a 14.00 - 17.00.

Milí seniori,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že Mestská časť bratisla-

va-Staré Mesto od marca pokračuje v cvičebnom programe 
„Zdravý chrbát“ v priestoroch Staromestského centra kultú-
ry a vzdelávania na školskej č. 14, kde môžete bezplatne. 

avšak chceme oznámiť zmenu času a to každý utorok od 1. 
marca 2016 v čase od 9.30 do 10.30. 

bezplatné cvičenie je určené seniorom s trvalým pobytom 
v Starom Meste.

Podpora 
opatrovateľskej služby 






