
Milí Staromešťania,
Jar pomaly strieda pomerne silnú zimu, a to 

je čas aj na jarné upratovanie. V novom čísle 
sa dozviete ako budú pristavené veľkokapa-
citné kontajnery na odpad, ako mestská časť 
zorganizovala zber elektroodpadu a podobne. 
Keďže poslanci schválili viacero dôležitých na-
riadení, prinášame aj informácie o rozšírení 
pešej zóny a daniach za vjazd do nej. Veľkou té-
mou je aj zavedenie poplatku za rozvoj, ktorý 

je novým nástrojom pre samosprávu na získa-
nie financií od developerov. V marcovom čísle 
si prečítate ako sa v Starom Meste „fašiango-
valo“. Marec je mesiacom, v ktorom vzdáva-
me hold našim ženám za to, že robia náš život 
krásny a zmysluplný. Preto nie je náhoda, že 
sme do Staromestského salónu pozvali jednu z 
nich - diplomatku a známu moderátorku Alenu 
Heribanovú. Marec je aj mesiacom knihy, preto 

upriamte Vašu pozornosť aj na pobočky Staro-
mestskej knižnice, kde vás radi privítajú nielen 
s ponukou dobrého čítania ale aj množstvom 
zaujímavých podujatí. V tomto čísle nebude 
chýbať ani pokračovanie obľúbeného seriálu 
Osudy Staromešťanov.

Želáme vám príjemné čítanie. 
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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Pribúdajú 
nám Staro-
mešťanko-
via
Potešila ma informácia z mat-
riky, že v roku 2016 sa v Starom 
Meste narodilo 1154 detí. Som 
rád, že naša samospráva, síce 
ako jedna z posledných v Bra-
tislave, zaviedla príspevok 100 
eur každému novonarodenému 
Staromešťankovi, ktoré mamič-
kám a oteckom odovzdávame 
každý mesiac na malej slávnosti 
v Staromestskej sieni. Ide o malé 
poďakovanie mamičkám, ale 
aj o prvý krôčik pri nadviazaní 
spolupatričnosti našich najmen-
ších obyvateľov s mestskou čas-
ťou, ktorá sa stala ich domovom.  
Okrem finančného darčeka 
dostane každé dieťatko preukaz 
do Staromestskej knižnice, aby 
sme pomohli rodičom rozvíjať v 
nich vzťah ku knihám. 
Slávnosťou sa však naša sta-
rostlivosť o deti a mladé rodiny 
iba začína. Darí sa nám zvyšo-
vať počet miest v materských 
školách. Vo februári sme otvorili 
novú škôlku na Brnianskej a od 
septembra pribudne ďalšia na 
Gorazdovej ulici. Staromestské 
základné školy sú najlepšie vo 
výsledkoch monitoringov v 
rámci celého Slovenska. 
Toto všetko ma povzbudzuje v 
nádeji, že to čo sa nám podarí v 
Starom meste zachrániť a skrášliť 
budeme mať komu odovzdať.

Rado Števčík
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Problém parkovania 
vyriešený

Obyvatelia zóny medzi Fazuľovou, 
Školskou a Slovanskou ulicou neprídu 
o parkovacie miesta, naopak vedeniu 
Starého Mesta sa podarilo vytvoriť aj 
nové.
Pre lepšiu orientáciu si pozrite aj map-
ku, na ktorej vidno, že na Fazuľovej ulici 
je 16 rezidentských parkovacích miest 
(z toho 5 nových), ďalšie rezidentské 
miesto sa bude deliť o zásobovacie 
miesto v čase medzi 10. a 16. hodinou. 
Na Slovanskej ulici ulici bude 15 rezi-
dentských miest, teda o dve viac ako 
doteraz. O ďalších 21 miest sa rezidenti 
podelia s NBS, ktorá miesta môže vy-
užívať v pracovnom čase od 7. do 17. 
hodiny. 
Na Školskej ulici bude rezidentom slú-
žiť 7 parkovacích miest, 2 vyhradené 
parkovacie miesta budú pre Kultúr-
ne centrum, rovnako 2 sú vyhradené 
ZŤP po dohovore s držiteľmi preuka-
zov. Rovnako 14 voľných parkovacích 
miest môžu využívať aj rezidenti. Na 
Slovanskej ulici počas roka pribudne aj 
5 nových stromov.

(ms)

POČET NARODENÝCH DETÍ 
V STAROM MESTE STÚPA

V roku 2016 sa v Starom Meste narodilo 1154 detí. Počet detí narodených v mestskej 
časti sa už štyri roky po sebe neustále zvyšuje.

Kým v roku 2013 sa v Starom 
Meste narodilo 584 detí, o rok 
neskôr matrika evidovala už 
903 detí a v roku 2015 ešte o 
200 viac. „Naša samospráva pra-
videlne organizuje pre čerstvé 
mamičky a ich nové prírastky 
malú slávnosť, aby im aj takým-
to spôsobom poďakovala za to 
najcennejšie, čo ženy dokážu dať 
svetu,“ povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. Mestská 
časť každému novonarodené-
mu Staromešťanovi prispieva z 
vlastných zdrojov 100 eur.

(nr)
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Jarné upratovanie
Prečítajte si, kde a kedy budú vo vašom okolí pristavené kontajnery.

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto opäť aj tento rok pri-

pravuje pre občanov pristavenie 
veľkokapacitných kontajnerov v 
rámci jarného upratovania.

Organizácia zabezpečujúca čin-
nosť:
Technické služby Starého Mesta, 
a.s., Žilinská 1, 811 05 Bratislava, 
IČO 35 804 092
(Staromestská a.s., Vajanského 
nábrežie 3, 811 02 Bratislava, IČO 
35 804 092)

Harmonogram rozmiestnenia 
veľkokapacitných kontajne-
rov:
I. polrok 2017
Dátum a miesto pristavenia
4.4.-5.4.
Tvarožková - Čelakovského, Pan-
ská-oproti Bibiane, Godrova 1-3, 
Dunajská 2-4
11.4.-12.4.
Krížna-Záhradnícka vnútroblok, 
Železničiarska-Žabotova, Za soko-
lovňou, Západný rad-Gaštanová
18.4.-19.4.
Sasinkova-Poľná, Dubová-Bohúňo-
va, Fraňa Kráľa 1-Lermontovova, 
Povraznícka-Anenská
25.4.-26.4.
Záhorácka, Gorazdova-Langsfeldo-
va, Martinengova 1-Drotárska ces-
ta, Vlčkova-Dohnalova

2.5.-3.5.
Kubániho-Čerešňová, Laurinská - 
Nedbalova, Malá-Révova, Svetlá-Ti-
chá
9.5.-10.5.
Lazaretská-Cintorínska, Drotárska 
cesta-Na Hrebienku, Beskydská, 
Poštová-Nám. SNP
16.5.-17.5.
Jakubovo námestie, Haydnova-Ru-
binsteinova, Žižkova-Lipová, Šule-
kova 19- garáže
23.5.-24.5.
Chorvátska 12, Havlíčkova-Pro-

kopa Veľkého (funus), Bernoláko-
va-Blumentálska, Bartókova 6
30.5.-31.5.
Medená 10, Timravina 6, Mudroňo-
va-Broskyňová, Záhrebská-Tabako-
vá-vnútroblok

Kontaktná osoba:
Ing. Jarmila Marušincová
tel. č. 592 46 325 
Ing. Janka Čilliková
tel. č. 592 46 333

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto poskytuje svojim ob-

čanom bezplatnú službu odvozu a 
spracovania biologického odpadu, 
konkrétne orezaných konárov zo 
stromov a kríkov. Začíname už v 
apríli.

Jar 2017
3.4.2017
Trasa č.1
Bôrik, Buková, Čm eľovec, Fialkové 
údolie, Hradné údolie, Hrebendova, 
Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, 

Ľubinská, Malá, Medzierka, Mu-
droňova, Na kopci, Nábr.arm.gen. 
Svobodu, Nad lomom, Pod vinica-
mi, Pri hradnej studni, Radvanská, 
Révová, Riznerova, Slávičie údolie, 
Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhra-
dách, Vetvová, Žižkova, 

10.4.2017
Trasa č.2
Bartoňova, Bradlianska, Bros-
kyňová, Čelakovského, Červe-
ňova, Dankovského, Fándlyho, 
Franc. partizánov, Galandova, 
Godrova, Hlavatého, Holubyho, 
Hummelova, Inovecká, Javorin-
ská, Koreničova, Krakovská, 
Krátka, Krmanová, Lichardova, 
Maróthyho, Mošovského, Myjav-
ská, Na baránku, Na štyridsiat-
ku, Novosvetská, Partizánska, 
Pažického, Porubského, Smeta-
nova, Stará vinárska , Strelecká, 
Svoradova, Šulekova, Timravina, 
Tvaroškova, Vansovej, Zrinské-
ho, Žiarska

17.4.2017
Trasa č.3
Bartókova, Bohúňova, Brnian-
ska, Búdkova, Čerešňová, Dolná, 
Drotárska cesta, Dubová, Gaš-
tanová, Haydnova, Hroboňova, 
Hýrošova, Jaseňová, Javorová, 
Korabinského, Kubániho, Lovin-
ského, Majakovského, Martinen-
gova, Matúšova, Mozartova, Na 
Hrebienku, Na stráni, Pri Habán-
skom mlyne, Pri Suchom mlyne, 
Prvosienková, Rubinsteinova, 
Senická, Sklenárska, Srnčia, Sú-
bežná, Šafranová, Šípková, Topo-
ľová, Úprková, Valašská, Západ-
ný rad

24.4.2017
Trasa č.4
Andreja Plávku, B. Nemcovej, Ba-
nícka, Břeclavská, Čapkova, Do-
hnalova, Donovalova, Floglova, 
Fraňa Kráľa, Gorazdova, Havlíč-
kova, Jánošíkova, Krčméryho, 
Krivá, Kuzmányho, Langsfeldo-
va, Laučekova, Lermontovova, 
Lesná, Malinová, Mišíková, Moy-
zesova, Na brezinách , Na Kal-
várii, Na Slavíne, Nekrasovova, 
Okánikova, Ostravská, Podhor-
ského, Podtatranského, Prokopa 
Veľkého, Schillerova, Socháňova, 
Sokolská, Somolického, Tablico-
va, Tajovského, Urbánkova, Vlč-
kova, Za sokolovňou
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Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto oznamuje občanom, že v 
termíne 1.4.-15.5.2017 sa bude 
vykonávať jarná celoplošná 
ochranná deratizácia. Prosí-
me občanov a správcov budov, 
aby tento termín rešpektovali 
a tiež vykonali deratizáciu vo 
svojich objektoch.

Objemný odpad je zložka 
komunálneho odpadu, ktorá 
svojím rozmerom a hmotnos-
ťou nezodpovedá používaným 
zberným nádobám a kontaj-
nerom používaným v systéme 
zberu.

Drobný stavebný odpad je od-
pad z bežných udržiavacích prác 
vykonávaných fyzickou osobou 
alebo pre fyzickú osobu.
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Nebezpečný odpad - odpad s 
obsahom škodlivín

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK 
pre občanov Bratislavy – fyzické osoby/nepodnikateľov 

Zber uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mest-
skej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti 
ARGUSS, s.r.o.
 
dňa 25.3.2017 od 10:30 do 12:30 na rohu ulíc Kýčerského/Joze-
fa Krónera za nasledovných podmienok:
Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spo-
ločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb/ne-
podnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky
Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, 
lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých 
sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v done-
sených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospot-
rebiče
(počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
 
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým 
osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom 
rozsahu Katalógu odpadov.
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632.

Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – 
nepodnikateľom pre  bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov 
z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoloč-
nosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch 
a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Zrekonštruovaný Pisztoryho palác je 
ozdobou Starého Mesta
 

Mestská časť Staré Mesto v apríli 2017 ukončí úspešný projekt obnovy paláca na Štefánikovej 
ulici v Bratislave. Projekt je financovaný využitím grantu z nórskych fondov, ktoré pokryli 85 percent 
nákladov, zvyšných 15 percent dofinancovala staromestská samospráva. Projekt je súčasťou programu 
Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitostí v kultúre a 
umení. Pisztoryho palác, ktorý má mestská časť zverený do správy, dal postaviť lekárnik židovského 
pôvodu Felix Pisztory v 90. rokoch 19. storočia v eklektickom štýle ako vlastný domov a ambulanciu. 
V budove sídlilo počas druhej svetovej vojny nemecké veľvyslanectvo, neskôr v období socializmu 

Leninovo múzeum. Bočné 
krídlo paláca sa do roku 
2005 využívalo ako Dom 
zahraničných Slovákov. V roku 
2016 staromestská samospráva zaradila palác do siete svojich kultúrnych zariadení.

„Do obnovy sme sa púšťali s nadšením. Vďaka úsiliu mestskej časti a nórskej finančnej 
pomoci sa podarilo zachrániť unikátnu kultúrnu pamiatku, ktorú budú obdivovať a využívať nielen 
Staromešťania, ale i ostatní návštevníci hlavného mesta,“ povedal staromestský starosta Radoslav 
Števčík.

Projekt je financovaný z grantov Islandu, 
Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom 
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky. Na projekte sa 
finančne spolupodieľa mestská časť Bratislava-
Staré Mesto.

Názov projektu: Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca 
Začiatok realizácie projektu: 02/2015
Predpokladané ukončenie projektu: 04/2017

ZACHRÁŇME DEDIČSTVO NAŠICH PREDKOV
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Nová galéria v Zichyho paláci
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto po niekoľkých rokoch sprístupnila  verejnosti priestory bývalej galérie Byzant.

Atraktívne priestory sme otvo-
rili výstavou fotografií Ala-

na Pajera s názvom Václav Havel, 
Srdce na Prahou. „Priestor s ob-
rovským potenciálom bude slúžiť 

všetkým umelcom a výtvarníkom. 
Stane sa tak výstavným priesto-
rom, ktorý bude oázou umenia 
nielen pre Staromešťanov ale aj 
pre návštevníkov Starého Mesta,“  

zdôraznil starosta Radoslav Štev-
čík. V porovnaní s ďalšími výstav-
nými priestormi v Zichyho paláci 
má nová galéria pridanú hodnotu 
v priamom kontakte s Ventúrskou 
ulicou. Galéria je k dispozícii už 

od apríla. Úspešná výstava sa v 
súčasnosti presúva do Budapešti.
Bližšie informácie: 0911 403 981

(nr)
Foto - Marek Velček

Hodina zeme
V sobotu 25. marca sa Bratislava zapo-
jí do celosvetovej kampane HODINA 
ZEME. Mnohé dominanty mesta sa 
o 20:30 ponoria na 60 minút do tmy, 
aby symbolicky podporili myšlienku 
potreby ochrany planéty a životného 
prostredia. Organizátorom podujatia 
je Svetový fond na ochranu prírody 
(WWF), ktorý pozýva všetkých sta-
romešťanov na spoločnú oslavu Hodi-
ny Zeme na Primaciálnom námestí 25.  
marca v čase 18:00 – 21:30. 
Hodina Zeme je najväčšia celosvetová 
kampaň v oblasti ochrany životné-
ho prostredia a našej planéty. V roku 
2007 ju spustilo jediné mesto – Syd-
ney v Austrálii a odvtedy myšienka 
prerástla do celosvetového hnutia. V 
minulom roku sa do kampane zapojilo 
178 krajín sveta. 
Rovnako ako v mnohých svetových 
metrolpolách a ďalších slovenských 
mestách, aj v Bratislave  zhasnú o 
20:30 na 60 minút viaceré dominan-
ty mesta. Tradične sa pripojí Brati-
slavský hrad, Prezidentský palác, 

Veža Starej radnica, Dóm Sv. Martina, 
Historická budova SND, vyhliadková 
veža UFO a bratislavské mosty. Počas 
zhasnutia sú staromešťania pozvaní 
na lampiónový sprievod v rytme La-
3No Cubano, ktorý odštartuje o 20:30 
na Primaciálnom námestí a povedie 
historickým centrom mesta s výhľa-
dom na zhasnuté budovy späť k Starej 
radnici. Program pre verejnosť začne 
o 18:00 na Primaciálnom námestí. 

Pripravené sú tvorivé dielničky, kde sa 
budú vyrábať lampášiky z recyklova-
ných materiálov, návštevníci si budú 
môcť vybicyklovať energiu na výrobu 
cukrovej vaty a pridať svoje symbolic-
ké svetielko k sviečkovému symbolu 
Hodiny Zeme. Podujatím bude spre-
vádzať Vilo Csontos, bubnová šou Ryt-
mika, mladí hudobníci zo zoskupenia 
Virtuoso a jedinečná ohňová šou Dre-
amdancers. 

„Treba pripomenúť, že Hodina Zeme 
nie je o ušetrení energie za jednu ho-
dinu. Je to symbolika, ktorá volá po 
zmene v každodennom myslení a ko-
naní nás všetkých. Klimatický systém 
Zeme sa v poslednom období výrazne 
mení a dopady začíname cítiť aj u nás 
doma. Nezostáva nám preto nič iné, 
ako začať žiť zodpovednejšie, naučiť 
sa meniť naše každodenné správa-
ne i celkové nastavenie a fungovanie 
spoločnosti. Potrebujeme začať viac 
rozmýšľať a využívať prírodné zdroje 
zmysluplne a šetrne“ uviedla riaditeľ-
ka WWF Slovensko Miroslava Plass-
mann.
Kampaň Hodina Zeme môžu podporiť 
mestá, obce, inšitúcie, hotely, reštau-
rácie, školy aj jednotlivci. Existuje 
mnoho spôsobov. Viac informácií o 
kampani Hodina Zeme a tipy ako sa 
zapojiť nájdete na http://hodinazeme.
svetelneznecistenie.sk/. Nad poduja-
tím prevzal záštitu starosta mestskej 
časti Radoslav Števčík.

Helena Čárska

25. marec 2017
18:00 — 21:30

Primaciálne námestie, Bratislava

Staňte sa súčasťou najväčšej kampane  
na ochranu planéty.

http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk

Zmeňme spolu klimatické zmeny
Organizátor Partneri



6| AKTUÁLNE |

Sadzby dane za vjazd do historického 
centra

Poslanci na februárovom zastupiteľstve schválili Všeobecné záväzné nariadenie o poplatkoch, resp. daniach za 
vjazd a zotrvanie motorových vozidiel v historickom jadre. V novom nariadení sa sprehľadňujú jednotlivé sadzby. 

Zároveň sa rozširuje pešia zóna o ulice Židovská, Mikulášska, Beblavého a Zámocké schody. 

Sadzba dane za motorové vo-
zidlo a každý aj začatý deň 
vjazdu a zotrvania v historickej 
časti mesta:

a) 0,33 eura pre fyzickú oso-
bu s trvalým pobytom alebo 
vlastníckym vzťahom k nehnu-
teľnosti na uliciach v historic-
kej časti mesta alebo paušálna 
suma 10,00 eur na kalendárny 
rok (paušálna sadzba pre jedno 
motorové vozidlo na jedno par-
kovacie miesto), 

b) 5,00 eur za motorové vozidlo 
zabezpečujúce dovoz a odvoz 
nákladu väčšieho objemu (bie-
la technika, nábytok a pod.) pre 
fyzickú osobu alebo právnickú 
osobu so vzťahom k nehnuteľ-
nosti na uliciach v historickej 
časti mesta, 

c) 1,00 euro pre fyzickú osobu 
alebo právnickú osobu, ak preu-
káže možnosť parkovania v ga-
ráži alebo v dvornom priestore 
mimo verejného priestranstva, 

pričom na jedno parkovacie 
miesto môže byť daný súhlas 
len pre jedno vozidlo, alebo 
paušálna suma 365,00 eur na 
kalendárny rok, 

d) 15,00 eur za motorové vo-
zidlo, ktorého držite ľ preukáže 
osobitné užívanie komunikácie 
(stavebná činnosť, rozkopávka, 
kultúrne podujatie a pod.) na 
uliciach v historickej časti mes-
ta, 

e) 3,00 eurá pre školy, Univer-
zitnú knižnicu v Bratislave, ná-
boženské spoločnosti a cirkvi s 
pracoviskom v historickej časti 
mesta, ak preukážu možnosť 
parkovania v garáži alebo v 
dvornom priestore mimo verej-
ného priestranstva, pričom na 
jedno parkovacie miesto môže 
byť daný súhlas len pre jedno 
vozidlo, alebo paušálna suma 
727,00 eur na kalendárny rok, 

f ) 0,33 eura za motorové vo-
zidlo, ktorého držiteľom je ob-

čan-držiteľ preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postih-
nutím alebo preukazu občana s 
ťažkým zdravotným postihnu-
tím s potrebou sprievodcu a za 
motorové vozidlo, ktorého dr-
žiteľ preukáže starostlivosť o 
držiteľa preukazu občana s ťaž-
kým zdravotným postihnutím 
alebo preukazu občana s ťaž-
kým zdravotným postihnutím s 
potrebou sprievodcu, s trvalým 
pobytom alebo pracoviskom na 
uliciach v historickej časti mes-
ta, alebo paušálna suma 10,00 
eur na kalendárny rok,

g) 20,00 eur za motorové vo-
zidlo prepravujúce účastníkov 
sobášneho obradu, (pre dve mo-
torové vozidlá na jeden obrad), 

h) 10,00 eur za motorové vo-
zidlo prepravujúce účastníkov 
krstu, (pre dve motorové vo-
zidlá na jeden obrad), - 3 –

i) 15,00 eur pre právnickú oso-
bu a fyzickú osobu, ktorá pre-

vádzkuje vyhliadkové motorové 
vozidlo alebo paušálna suma 3 
900,00 eur na kalendárny rok,

j) 15,00 eur za motorové vo-
zidlo, ktoré má udelenú výnim-
ku pre vjazd orgánom Policajné-
ho zboru alebo ministerstvom 
(doručovateľské služby, SBS 
okrem zásahových motorových 
vozidiel SBS podľa písm. m) a 
pod.) alebo paušálna suma 3 
900,00 eur na kalendárny rok, 

k) 2,70 eur za motorové vo-
zidlo, s ktorým sa na základe 
zmluvného vzťahu v čase od 
06,00 h do 09,00 h zabezpečuje 
zásobovanie prevádzok v histo-
rickej časti mesta podľa§ 2 ods. 
2 písm. a), b), c), e) alebo paušál-
na suma 702,00 eur na kalen-
dárny rok, 

l) 5,00 eur za motorové vozidlo, s 
ktorým sa na základe zmluvného 
vzťahu zabezpečuje zásobova-
nie pristavených lodí z dunajskej 
promenády podľa§ 2 ods. 2 písm. 
d) alebo paušálna suma 1 000,00 
eur na kalendárny rok, 

m) 2,70 eur za motorové vozidlo 
zabezpečujúce čistenie komuni-
kácií, zásahové motorové vozidlo 
SBS a motorové vozidlo zabezpe-
čujúce odvoz komunálneho odpa-
du v historickej časti mesta ale-
bo paušálna suma 702,00 eur na 
kalendárny rok. §5 Vznik a zánik 
daňovej povinnosti.

 Daňová povinnosť vzniká dňom 
vjazdu motorového vozidla do 
historickej časti mesta a zotrva-
nia motorového vozidla v histo-
rickej časti mesta a zaniká dňom 
výjazdu motorového vozidla z 
historickej časti mesta.

(nr)
Foto - Marek Velček



7 | AKTUÁLNE |

Revitalizácia parku na Jakubovom 
námestí

Jakubovo námestie, ktoré sa nachádza okolo mestského parku a nesie názov po prvom bratislavskom richtárovi 
Jakubovi, je významný verejný priestor, na ktorého súčasnom stave je čo vylepšovať. 

V priebehu marca a apríla mest-
ská časť plánuje uskutočniť par-
ticipatívny proces s obyvateľmi, 
podnikateľmi i odborníkmi, kto-
rého výsledky poslúžia ako jeden 
z podkladov pre spracovanie za-
dania pre revitalizáciu parku. V 
rámci participácie sa uskutočnia 
odborné workshopy, dotazníko-
vý prieskum, ale i stretnutie s 
lokálnymi podnikateľmi a oby-
vateľmi. Mestská časť má záujem 
revitalizovať park na Jakubovom 
námestí i priľahlé komunikácie.  
Do roku 2007 bol park zaradený 
medzi Chránené areály a je v ňom 
umiestnený aj Pamätník obetiam 

komunizmu.  Samotnej revitali-
zácii bude predchádzať partici-
pácia s odbornou i laickou verej-
nosťou, zameraná najmä na sta-
novenie funkčných zón pre vyu-
žitie jednotlivých častí  parku i 
pridanie nových funkcií ako napr. 
výbeh pre psov, ihrisko street 
workout, komunitné záhrady atď. 
Priestor parku bude rozšírený v 
severnej a západnej časti a návrh 
revitalizácie by mal zvýšiť kvali-
tu verejnej zelene a povrchov, za-
bezpečiť bezbariérovosť, zlepšiť 
hospodárenia s dažďovou vodou, 
zjednotiť a doplniť mobiliár a vy-
tvoriť priateľské prostredie pre 

lokálnu komunitu a všetky veko-
vé kategórie.  Výsledkom procesu 
bude vytvorenie zadania pre sa-
motnú revitalizáciu parku.
Ak Vám záleží na revitalizácii 
Jakubovho námestia, privítame 
Vaše (stačí krátke) odpovede na 
nasledujúce otázky emailom, ale-
bo písomne poštou, alebo do po-
dateľne.

Čo sa vám v parku na Jakubo-
vom námestí páči, čo podľa 
vás treba zachovať?

Na čo by  park na Jakubovom 
námestí nemal slúžiť / čo by v 

parku nemalo byť?

Čo by ste v parku na Jakubo-
vom námestí privítali?   

E-mail :
jakubak@staremesto.sk

Poštová adresa:
Kancelária starostu – referát 
územného plánu a rozvoja
MČ Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3 
814 21 Bratislava

(nr)

Bratislava / Banská Bystrica / Dubnica nad Váhom  
Košice / Liptovský Mikuláš / Martin / Nitra  
Nové Mesto nad Váhom / Nové Zámky / Piešťany  
Poprad / Ružomberok / Sereď / Spišská Nová Ves  
Trenčín / Žilina

Týždeň francúzskeho filmu  
Semaine du film français  
Crème de la Crème 4

www.cremedelacreme.filmeurope.eu

22. ––  29. 03. 2017
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ADOLF FRANKL (1903-1983)
Ventúrska ulica ponúka milovníkom pamiatok mnohoraké potešenie: ako jedna z najstarších ulíc mesta dýcha 
históriou a architektonickými skvostami. V tamojších palácoch koncertovali a pôsobili svetoznámi hudobníci. 

Nachádza sa na nej aj stredoveký dom, ktorý bol súčasťou Univerzity (Academie) Istropolitany.

Na tejto ulici bola dlhé rok y re-
dakcia novín Pressburger Zei-
tung, známa je aj kultov ým an-
t ik variátom Steiner. V záplave 
impozantných budov si chodec 
málokedy všimne pomerne 
nenápadný dom č. 16, napriek 
tomu, že sa na ňom nachá-
dzajú až dve pamätné tabule. 
Staršia z nich – azda najstar-
šia v Bratislave – v lat inčine 
informuje, že „pri ohni, ktorý 
vznikol r. 1590 v kláštore sv. 
Kláry 17. júna, tento dom zho-
rel spolu s veľkou časťou mes-
ta. Roku 1592 bol obnovený 
Chr. (Krištofom) Chäterom“. 
Raritou je chyba kamenára, 
ktorý letopočet 1590 v y tesal 
formou rímsk ych číslic v t vare 

MDLXC, pričom číslica L (50) 
je tu nav yše. . . Druhá pamätná 
tabuľa je podstatne mladšia, 
veď len 29. marca oslávi 5. v ý-
ročie svojho odhalenia. V krát-
kosti rozpráva pohnut ý príbeh 
nášho rodáka Adolfa Frankla, 
ktorého práve z tohto domu v 
roku 1944 odvliekli do kon-
centračného tábora v Osvien-
čime, aby ho prežil a neskôr 
st voril legendárny cyklus ob-
razov Vízie z inferna. Na tabu-
li je uvedený dátum pôvodne 
plánovaného termínu odha-
lenia (október 2011), no milá 
slávnosť sa napokon uskutoč-
nila až o niekoľko mesiacov 
neskôr. Dobre si na ňu pamä-
tám, medzi prítomnými hos-

ťami som v tedy videl napr. aj 
nášho ďalšieho rodáka, f ilate-
listu Maxiho Sterna, o ktorého 
živote sme informovali v pred-
chádzajúcich číslach. Ja som sa 
na odhalení zúčastnil, aby som 
si pripomenul Adolfa Fran-
kla, osobu, ktorá mi prirástla 
k srdcu najmä vďaka svojmu 
vrelému vzťahu k nášmu rod-
nému mestu, k našej Bratisla-
ve. Frankl ju totiž považoval 
za svoje milované mesto, na-
priek tomu, že ju musel dva-
krát nedobrovoľne opustiť. 
A tak, počas všetk ých t ých 
príhovorov som premýšľal a 
premietal, ako to asi v yzeralo 
v tom roku 1944, keď Adolfa 
Frankla aj s celou rodinou ná-
silím v y trhli zo svojho rodis-
ka a odvliekli do tábora smrti. 
Tu je hodno poznamenať, že 
predmetný dom na Ventúr-
skej ulici nebol jeho rodným 

domom. Svetlo sveta uzrel v 
roku 1903 na Klariskej 7 a až 
po niekoľkonásobnom sťaho-
vaní zakot vil aj s rodinou na 
poschodí domu na Ventúrskej 
16. A tu, 29. septembra, t icho 
noci preťalo mocné búšenie na 
dvere a zvonenie. Adolf Fran-
kl sa rozospat ý zdvihol, spý tal 
sa, kto to tak búcha a poot vo-
ril dvere. Tie sa následne roz-
leteli a dnu sa vrútila Hlinko-
va garda. Nepomohol plač detí, 
ani prosby matk y, nech ich 
nechajú na pokoji, malá dcér-
ka dokonca padla na kolená a 
prosila o zmilovanie. Nič nebo-
lo platné, gardist i ich v strede 
noci neľútostne eskortovali do 
tzv. Gestapohausu na Podjavo-
rinskej 6. A to napriek tomu, 
že na zvončeku pri dverách 
mali ako náboženst vo uvedené 
“rímsk y katolík “. Nahlásil ich 
domovník. Z Podjavorinskej Adolf Frankl

Rodný dom Adolfa Frankla (vľavo) na Klariskej ulici
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ich na druhý deň delegovali 
na vlakovú stanicu Mlynské 
niv y, a odtiaľ vo vagónoch pre 
doby tok do zberného tábora v 
Seredi a ďalej do koncentrač-
ného tábora v Osvienčime. 

Túto cestu však už Adolf Fran-
kl absolvoval sám, keďže jeho 
manželka použila falošný pas, 
aby ochránila seba aj deti . Nie 
je cieľom opísať utrpenie, aké 
Adolf Frankl v Osvienčime za-

žil, dôležité je, že prežil a po 
vojne sa vrátil do Bratislav y, 
kde našiel svoju manželku aj 
deti . Čoskoro však musel odísť 
opäť, v roku 1949 sa po nástu-
pe komunizmu odsťahovali 

do Viedne. Do svojho rodného 
mesta – Bratislav y – mu želez-
ná opona už nikdy nedopriala 
návrat . Vzťah k nej však nikdy 
nestratil: až do smrti ju nazý-
val „milované mesto“ a niekoľ-
kokrát za rok prichádzal k ra-
kúsko-slovensk ým hraniciam, 
aby sa mohol pozrieť na jej 
siluetu. Pri tomto pohľade bol 
vždy hlboko dojat ý. Podľa spo-
mienok syna Thomasa Fran-
kla už jeho otec nikdy nebol 
ako predt ým – pri prechádzke 
ulicou sa obzeral, či ho niekto 
nesleduje, mal panick ý strach 
z uniformovaných osôb (desi-
li ho aj poštári alebo obyčajní 
úradníci) a vždy sa mykol, keď 
zazvonil zvonček. Pre každý 
prípad vo svojom kabáte no-
sieval kúsok chleba a redk vič-
ku. Pokúšal sa v yrovnať s t ým, 
čo sa mu stalo, preto začal 
maľovať. Maľoval to, čo pre-
žil, a tak vznikol svetoznámy 
cyklus obrazov Vízie z inferna. 
Záujemcovia si ho môžu pre-
zrieť ako stálu expozíciu galé-
rie Art Forum na viedenskom 
Judenplatzi, pred niekoľk ými 
rokmi na určit ý čas zavítali 
obrazy po prv ý raz aj do Bra-
t islav y. Napriek tomu, že Adolf 
Frankl zomrel už pred 34 rok-
mi, ostáva jeho odkaz živ ý 
vďaka jeho synovi Thomasovi. 
Vo svojom charakterist ickom 
klobúku a s nezameniteľnou 
charizmou dozerá Tommy na 
to, aby sa na jeho otca neza-
budlo. Bol to práve on, ktorý 
zabezpečil, aby sa Bratislava 
odhalením tabule pripojila k 
Viedni, kde má Frankl pamät-
nú dosku na Café Hawelka už 
od roku 1998. A tak aj tu – v 
jeho rodnom meste – môže 
permanentne znieť jeho posol-
st vo: „Svojím dielom zanechá-
vam memento všetk ým náro-
dom sveta. Nikto, bez rozdielu 
vierov yznania, rasy či polit ic-
kého presvedčenia, nesmie už 
nikdy podstúpiť také ani po-
dobné ukrutnosti!“

Ján Vyhnánek
Text a foto

OZ Bratislavské rožky

Pamätná tabuľa Adolfa Frankla na Ventúrskej ulici
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Poslanci schválili poplatok za rozvoj 
Februárové miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo miestny poplatok za rozvoj. Ten je zavedený zákonom 
č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v znení zákona č. 375/2016 Z.z. a má slúžiť pre obce ako jeden 
zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry tam, kde na základe stavebného rozvoja vznikne potreba vybudovania 

sociálnej a technickej infraštruktúry.

V zmysle tohto zákona miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto schváli-
lo s účinnosťou od 1. marca 2017 
všeobecne záväzné nariadenie č. 
1/2017 o miestnom poplatku za 
rozvoj na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto s nasle-
dovnými sadzbami:
a) 35,00 eur za stavby na bývanie,

b) 10,00 eur za stavby na pôdo-
hospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie 
vlastnej pôdohospodárskej pro-
dukcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu,

c) 25,00 eur za priemyselné stav-

by a stavby využívané na sklado-
vanie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu,

d) 35,00 eur za stavby na ostatné 
podnikanie a na zárobkovú čin-
nosť, stavby 

e) využívané na skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostat-
ným podnikaním a so zárobkovou 
činnosťou,

f) 35,00 eur za ostatné stavby.  

Poplatníkmi sú fyzické osoby a 
právnické osoby, ktorým bolo ako 
stavebníkovi vydané stavebné po-
volenie, rozhodnutie o povolení 
zmeny stavby pred jej dokonče-

ním, rozhodnutie o dodatočnom 
povolení stavby alebo ktorí ako 
stavebníci ohlásia stavbu staveb-
nému úradu. Poplatková povin-
nosť však vzniká až dňom nado-
budnutia právoplatnosti rozhod-
nutia stavebného úradu. To zna-
mená, že správca poplatku na úze-
mí mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto prvýkrát vyrubí poplatok 
za rozvoj na základe stavebné-
ho povolenia, ktoré nadobudne 
právoplatnosť 1. marca 2017 a 
neskôr. Oznámenie vzniku poplat-
kovej povinnosti s uvedením vý-
mery podlahových plôch nadzem-
nej časti stavby  majú poplatníci 
podávať len za stavby, ktoré budú 
slúžiť na viaceré účely a to v deň 
nadobudnutia právoplatnosti sta-

vebného rozhodnutia. Ak stavba 
bude slúžiť len na jeden účel, napr. 
len na bývanie, oznámenie vzniku 
poplatkovej povinnosti sa nepo-
dáva. Poplatok sa v tomto prípade 
vyrubí na základe údajov uvede-
ných v stavebnom povolení.
Tento poplatok sa vyrubuje len za 
novovytvorenú nadzemnú podla-
hovú plochu, čo znamená, že za 
zateplenie stavby alebo opravu 
fasády sa poplatok neplatí.
Tlačivo na oznámenie vzniku po-
platkovej povinnosti je zverejne-
né na webovej stránke Miestneho 
úradu mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto, na www.stare-
mesto.sk

(nr)

Karneval v novej materskej škole
Nová materská škola zriadená 
mestskou časťou v tomto februári 
už žije bohatým životom. Vo štvrtok 
16. februára bolo v materskej škole 
na Brnianskej ulici 47 počas celé-
ho dňa veselo. V krásne vyzdobe-
ných triedach sa od rána schádzali 
princezné a princovia, rozprávkoví 

hrdinovia, najrôznejšie zvieratká. 
Všade vládla dobrá nálada, smiech 
a fašiangová atmosféra. Pani učiteľ-
ky sa postarali o poriadnu zábavu, 
pripravili rôzne súťaže, diskotéku, 
odmenili každú masku. Veľkým 
spestrením karnevalu bolo aj maľo-
vanie na tvár, ktoré pre naše detič-

ky zabezpečila Mgr. Martina Uličná, 
delegovaná členka rady školy.  A 
pretože to bol fašiangový karneval, 
nesmeli chýbať  sladké šišky, ktoré 
nám pripravili tety kuchárky. A tie 
veru boli mňam.
Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým 
bol tento deň pre naše detičky iný, 

nezabudnuteľný a neopakovateľný. 
Deň, kedy na všetkých tváričkách 
žiarili úsmevy.
Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na 
ďalšie akcie v našej materskej škole.

Mgr. Zuzana Danišková
riaditeľka MŠ
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Zrekonštruované 
priestory Klubu 
seniorov
V priestoroch na Heydukovej ul.25  
na 1. poschodí mestská časť zria-
ďuje denný klub pre seniorov. V III.
kvartáli minulého roka investičné 
oddelenie pripravilo v spolupráci so 
sociálnym oddelením návrh na zme-
nu účelu využitia priestorov, ktoré v 
minulosti využívalo Staromestské 
TV štúdio. Na základe projektovej 
dokumentácie z roku 2016 boli zre-
alizované nasledovné úpravy: zmeny 
dispozície, vytvorenie priestrannej 
spoločenskej miestnosti, miestnosť 
pre novú kuchynku, z hygienických 
dôvodov  boli zrekonštruované toale-
ty. Následne boli vymaľované všetky 
priestory a vymenené všetky poško-
dené podlahové krytiny klubových 
priestorov. Rekonštrukčné práce, 
vrátane projektu, boli zrealizované  v 
celkovej cene 23.468,26 EUR hradené 
z finančných prostriedkov mestskej 
časti.

Blumentálska v 
novom šate
V tomto roku plánuje mestská časť 
začať s realizáciou komplexnej rekon-
štrukcie a zmeny dopravného režimu 
na Blumentálskej ulici. Rekonštrukcia 
komunikácie bude zahŕňať výme-
nu súčasných asfaltových povrchov 
chodníkov za dlažbové, vybudovanie 
jednosmerných cyklotrás na oboch 
stranách komunikácie situovaných do 
priestoru súčasného stromoradia, vy-
sunutie súčasných kolmých parkova-
cích státí do vozovky za účelom ochra-
ny stromov a zefektívnenia počtu par-
kovacích miest pre rezidentov. Práce 
budú pozostávať taktiež z výmeny 
povrchu asfaltovej vozovky a poklád-
ky nových vrstiev asfaltového krytu. 
Súčasťou rekonštrukčných prác bude 
aj zmena dopravného usporiadania a 
režimu Blumentálskej ulice s nadväz-
nosťou na priľahlé komunikácie, s cie-
ľom zoptimalizovať dopravný režim 
celej zóny s vybudovaním funkčného 
a bezpečného priestoru pre chod-
cov, cyklistov a motoristov a súčasne 
zefektívnenie organizácie parkovania 
pre rezidentov.

Vrecká pre 
psíčkarov
Aj v tomto roku dostane každý 
Staromešťan, ktorý ma prihláse-
ného psíka na miestnom úrade 
balík 350 ks vreciek na psie exkre-
menty. Ide o doplnok k vreckám, 
ktoré mestská časť poskytuje 
Staromešťanom a návštevníkom 
na verejne prístupných miestach. 
Kto ešte túto možnosť nevyužil, 
môže si vrecká vyzdvihnúť vo 
Front Office na miestnom úrade. 
Staromešťania, ktorí mali psíka 
prihláseného v minulom roku do-
stanú daňový výmer poštou. Noví 
psíčkari by nemali zabudnúť pri-
hlásiť svojho psíka po dovŕšení 
šiestich mesiacov.

Spevácky súbor 
STAROMEŠŤAN 
má novinku
Seniorský spevácky súbor Staro-
mešťan má nového umeleckého 
vedúceho. Je nim pedagóg a  sólista 
opery Slovenského národného di-
vadla Ivan Ožvát.  Súbor si spolu s 
operným spevákom zaspieval na 
vernisáži výstavy Zemplín Láska 
moja. „ Našim cieľom je zvyšovať 
umeleckú úroveň súboru, preto som 
rád,  že p. Ožvát prijal našu ponuku 
pracovať v súbore ako umelecký 
vedúci.  Tiež budem rád, keď sa náš 
súbor bude ďalej rozširovať a preto 
pozývam staromestských seniorov, 
ktorí radi spievajú a stretávajú sa, 
aby sa stali jeho súčasťou,“ podotkol 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík. Súbor vznikol minulý rok v 
máji, na základe podnetu seniorov, 
ktorí radi spievajú. Počas svojho 
krátkeho pôsobenia sa prezentoval 
na  rôznych podujatiach. Napríklad 
na akcii Tretí vek na námestí, cie-
ľom ktorej bolo prezentovať nezria-
ďované organizácie, ktoré pracujú 
pre seniorov a so seniormi, tiež  na 
nedávnej fašiangovej zábave v Car-
ltone. Pozývaný je aj na vernisáže 
výstav, ktoré sa realizujú v Zichyho 
paláci. Bližšie informácie o súbore: 
0911 043 984.

(nr)
Foto - Marek Velček
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Staromestské fašiangy 
Fašiangy pritiahli aj tento rok množstvo malých i veľkých návštevníkov. Dobrá nálada a výborné zabíjačkové 

špeciality dotvárali tú správnu atmosféru.

„Staromešťania sa vedia zabá-
vať, dokázali to aj tento rok,“ 
povedal staromestsk ý staros-
ta Radoslav Števčík, „ teší ma, 
že prišli aj v takomto chlad-
nom počasí. I tentokrát sme 
pripravili obľúbený fašiango-
v ý sprievod v maskách a ako 
vidíte, masiek je tu veľa a nie-
ktoré sú naozaj nápadité. Som 
rád, že náš zámer zachovávať 
tradície je ľuďom blízk y“, do-
dal. O sk velú atmosféru s po-
staralo svojím v ystúpením i 
Rodinné centrum Prešporko-
vo, či Vajnorsk ý okrášľovací 

spolok. Zahrala aj dychová 
hudba Spojár, zazneli ľudovk y 
od ľudovej hudby Fidlikanti, v 
Zichyho paláci návštevníkov 
čakalo v ystúpenie baletného 
štúdia z tanečnej školy Viery 
Sádovskej, aj množst vo akti-
vít a t voriv ých dielní. Bolo si 
z čoho v yberať a tohtoročné 
fašiang y nám ukázali, že pô-
vodný zámer oživiť tradície 
a vrátiť ich späť do ulíc malo 
zmysel.  Ďakujeme, že ste pri-
šli!

(nr)
Foto: Marek Velček

Spomienka na jubileum

Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel 
krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-

mestskí jubilanti.
V každom čísle novín nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia sta-
romestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho 
programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový dar-
ček. Pripájame fotografiu z minulomesačného stretnutia v Zichyho 
paláci. 
Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na web 
stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)
Foto - Marek Velček
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Dobrá správa pre 
staromestských 
seniorov

Mestská časť aj tento rok pripra-
ví seniorom rôzne možnosti 

vzdelávania, kultúrnych či cesto-
vateľských podujatí. Chystajú sa 
premietania, prednášky, bezplatné 
koncerty, ale aj výlety po Slovensku 
či do zahraničia. Október ako me-
siac úcty k starším bude už tradične 
patriť programu v rámci Dňa senio-
rov.

Vyšší dôchodok 
pre pracujúceho 
dôchodcu

Desaťtisíce starobných dôchod-
cov sa už čoskoro dočkajú 

vyšších dôchodkov. Sociálna pois-
ťovňa im zvýši ich penzie, pretože 
vlani pracovali a zo mzdy platili 
odvody na dôchodkové poistenie.
„V roku 2016 Sociálna poisťovňa 
zvýšila viac ako 160 000 starob-
ných dôchodkov. Možno predpo-
kladať, že v tomto roku to bude 
viac,“ vraví riaditeľ komunikačné-
ho odboru Sociálnej poisťovne Pe-
ter Višváder. „Sociálna poisťovňa 
zvýši od 1. januára 2017 starobné 
dôchodky všetkým dôchodcom, 
ktorí v roku 2016 získali obdobie 
dôchodkového poistenia, za ktoré 
im nebol starobný dôchodok ešte 
zvýšený. O zvýšenie starobného 
dôchodku nie je potrebné žiadať 
osobitnou žiadosťou, poisťovňa 
tak urobí automaticky,“ dodal Vi-
šváder.
Aj keď sa penzie pracujúcich dô-
chodcov zvyšujú od 1. januára, 
prvýkrát dostanú vyššie dôchod-
ky v apríli. „Dôchodca dostane aj 
doplatok, ktorý mu patrí spätne 
od 1. januára 2017 do dňa, ktorý 
predchádza výplatnému termí-
nu v apríli 2017,“ vraví Višváder. 
Sociálna poisťovňa vydá o zvýše-
ní dôchodku rozhodnutie, ktoré 
doručí penzistom najneskôr do 
konca marca. Dôchodky sa zvýšia 
nielen tým penzistom, ktorí boli 
zamestnaní na zmluvu, ale aj tým, 
ktorí pracovali na dohodu či boli 

povinne poistení ako samostatne 
zárobkovo činné osoby. Keďže vo 
všetkých týchto prípadoch musia 
platiť odvody na dôchodkové pois-
tenie, zohľadnia sa im tieto zapla-
tené odvody vo vyššom dôchodku.
Zdroj:www.pravda.sk

Domáce tiesňové 
volanie pre 
Staromešťanov

Čo urobím, keď bývam sám a zrazu 
sa niečo stane? Ako upozorním 

niekoho, keď sa z rôznych príčin ne-
môžem dostať k telefónu? Pre staršie 
osoby alebo pre ľudí, ktorí sú teles-
ne postihnutí, štyri steny vlastného 
domu často znamenajú riziko nebez-

pečenstva. Domáce tiesňové volanie 
je systém, ktorý umožňuje ľuďom v 
núdzi, v život ohrozujúcich situáci-
ách vyvolať tiesňové volanie z domu, 
priamo z miesta, na ktorom sa práve 
nachádzajú. Nemusia mať poruke te-
lefón, nemusia vytáčať žiadne číslo. 
Od roku 2016 sme predĺžili spo-
luprácu s Asociáciou samaritá-
nov Slovenskej republiky na za-
bezpečenie služby – domáce ties-
ňové volanie pre Staromešťanov. 
Táto služba sa poskytuje obča-
nom s trvalým pobytom v mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorí sú vzhľadom na svoj zdra-
votný stav alebo vek odkázaní 
na túto službu. Klientom sa môže 
stať občan s trvalým pobytom v 
Starom Meste, ktorý prejaví zá-
ujem o domáce tiesňové volanie, 

prostredníctvom oddelenia so-
ciálnych vecí Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto.

Pozvanie pre 
našich seniorov

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva staromestských 

seniorov na koncert do Slovenskej 
filharmónie na Weber, Beethoven, 
Bartholdy dňa 16. marca 2017 o 
19:00 a na operu Don Giovani od 
Wolfgang Amadeusa Mozarta v his-
torickej budove SND dňa 24. marca 
2017,  alebo na balet Labutie jaze-
ro od P.I. Čajkovského dňa 4.apríla 
2017. Lístok na jednotlivé predsta-
venie si môžete zakúpiť za 1 euro 
počas úradných dní v pondelok a 
stredu, u pani Žifčákovej na Miest-
nom úrade Bratislava-Staré Mesto, 
oddelenie sociálnych vecí. Potreb-
né je predložiť občiansky preukaz 
(môže byť aj fotokópia).
Ďalej mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva Staromestských senio-
rov na verejnú generálku ELEKTRA 
30.marca 2017 o 11:00 v divadle AS-
TORKA Korzo ´90. Lístok na predsta-
venie si môžete zakúpiť za 1 euro po-
čas úradných dní v pondelok a stredu, 
u pani Guldanovej na Miestnom úrade 
Bratislava-Staré Mesto, oddelenie so-
ciálnych vecí. Potrebné je predložiť 
občiansky preukaz (môže byť aj fotokó-
pia). 

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Výlet pre seniorov - Neusiedl am 
See

Neusiedl am See nie je len pôvodca mena jazera, ale tiež jedno z najo-
bľúbenejších letovísk v regióne Neziderského jazera. Slnko je v tep-

lých mesiacoch takmer stále a pohostinnosť obyvateľov sa snaží o po-
dobné. Spoločne s lahodnou ponukou na „panónske chuťovky“ sa stáva 
Neusiedl am See radostne navštevovanou destináciou dovoleniek.

• 30.marec 2017 (štvrtok)
• odchod autobusu je o 9:00 hod. od Domu Quo Vadis, Hurbanovo 

nám. 1
• návrat do Ba okolo 15:00 h. 
• poplatok za výlet 5 Eur 
• prihlasovanie osobne  na oddelení sociálnych vecí u p. Mrázovej 

počas stránkových dní pondelok a stredu 
• priniesť OP alebo fotokópiu 
• účasť na výlete záväzná po zaplatení príslušného poplatku

Informácie k povinnému zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a k 
zápisu na predprimárne vzdelávanie (zápis do MŠ) v školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre školský rok 2017/18

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 7/2015 z     8. 12. 2015 o povinnom 
zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky na školský rok 2017/2018 v základných školách, ktorých zriaďova-
teľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto v piatok 21. apríla 2017 a v sobotu 22. apríla 2017.
Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej školy.
Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 31 zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zároveň oznamujeme, že na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR zo dňa 6.10.2015 a v súlade  s § 3 vyhlášky 
č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. oznamujeme, že prijímanie detí 
na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 2. mája do 12. mája 2017.
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Staromestská knižnica pre všetkých
Už 18 rokov organizujú profe-
sijné knihovnícke združenia 
(Slovenská asociácia knižníc 
a Spolok slovenských knihov-
níkov a knižníc) vždy v marci 
Týždeň slovenských knižníc, 
tohto roku sa bude konať v 
dňoch 13. – 19. marca.

Záštitu nad Týždňom sloven-
ských knižníc v Staromest-

skej knižnici prevzal starosta 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Radoslav Števčík. Pre svo-
jich súčasných i budúcich čitate-
ľov sme pripravili v tomto roku 
pestrú ponuku podujatí a aktivít. 
Pre tých, ktorí zatiaľ nevyužívajú 
naše služby, ponúkame možnosť 
bezplatnej ročnej čitateľskej 
registrácie, pre „neporiadnych“ 
čitateľov odpustenie sankčných 
poplatkov za nedodržanie vý-
požičnej lehoty, zapojíme sa do 
celoslovenskej akcie Knižničné 
hliadky. Po Bratislave sa budú 
pohybovať zamestnanci knižníc a 
študenti Katedry knižničnej a in-
formačnej vedy FFUK atodmenia  
všetkých, ktorých „pristihnú“ pri 
čítaní na verejných priestran-
stvách „martinusáckou“ zálož-

kou do knihy a ponukou bezplat-
nej ročnej čitateľskej registrácie 
v našej knižnici. Kníhkupectvo 
Martinus.sk, ktoré je partnerom 
Týždňa slovenských knižníc, pri-
chádza tohto roku s novinkou. 
Zľavu na nákup kníh v sieti svo-
jich kníhkupectiev ponúka nielen 
tým, ktorí predložia túto zálož-
ku, ale i tým, ktorí sa preukážu 
platným čitateľským preukazom 
do knižnice. V rámci spolupráce 
so Železničnou spoločnosťou Slo-
vensko poskytneme počas celého 

týždňa knihy pre cestujúcich v 
rýchlikových spojeniach v celej 
SR. Pôjde o knihy vyradené z fon-
du knižnice a dary od občanov. 
Vyhodnotíme 12. ročník veľkej 
čitateľskej súťaže Čítam, čítaš, 
čítame, ktorej víťazi budú mať 
možnosť zúčastniť sa na roz-
právkovej Noci s Andersenom u 
nás v knižnici.
Okrem toho si vo všetkých po-
bočkách budeme čítať spolu s 
deťmi z materských a základných 
škôl, rozprávať sa so spisovateľ-

mi a o spisovateľoch, načrieme do 
klenotnice ľudových rozprávok, s 
predškolákmi pôjdeme s vajcom 
na vandrovku, so školákmi bu-
deme hovoriť o Márii Ďuríčkovej 
a Romanovi Bratovi, navštívime 
doktora Jajbolíto a tajný cirkus, 
v pobočke na Panenskej ul. pri-
pravujeme so študentmi Strednej 
priemyselnej školy elektrotech-
nickej na Zochovej ul. dramati-
záciu ľudových rozprávok pre 
klientov Seniorcentra na Podja-
vorinskej ul. 
V pobočke na Panenskej ul. sme v 
spolupráci s Centrom MEMORY a 
Slovenskou Alzheimerovou spo-
ločnosťou pripravili prednášku 
Simony Krakovskej Starajte sa o 
svoj mozog – odvďačí sa vám. Po-
nuka je skutočne pestrá, stačí ju 
len využiť. 

Viete, že čítanie znižuje hladi-
nu stresu? Už po niekoľkých 
minútach čítania sa úroveň 
stresu zníži o 67 %. 

Čítajte preto s nami a u nás!

Judita Kopáčiková, riaditeľka 
Staromestskej knižnice

| KULTÚRA |

Celostrana   949 eur
Polstrana   499 eur
1/3 strany   350 eur
1/4 strany   250 eur
1/8 strany   125 eur
Riadková inzercia malá 10 eur
(160 znakov vrátane medzier)
Riadková inzercia veľká  15 eur
(250 znakov vrátane medzier)
Uvedené ceny sú bez DPH.

Presné rozmiestnenie inzercie v Staromestských novinách je v 
kompetencii šéfredaktora.

Ku konkrétnemu výberu/umiestneniu inzercie si redakcia účtuje 
50% prirážku z ceny.
Inzercia nemôže byť umiestňovaná na prvú, ani poslednú stranu me-
sačníka.
Redakcia si vyhradzuje právo neuverejňovať inzerciu s dehonestujú-
cim podtónom alebo útočiacu na základné ľudské práva a slobody.
Staromestské noviny poskytujú inzertný priestor len pre ob-
chod a služby.
 
Storno poplatky:
Storno 14 dni pred uverejnením: 50 % z ceny
Storno 7 dni pred uverejnením: 100 % z ceny

Cenník inzercie (platný od 1.2.2017)

celostrana
215x265 mm

polstrana
215x132 mm

1/3 strany
215x90 mm

1/4 strany
105x132 mm

1/8 strany
105x66 mm 160 znakov250 znakov
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Kino Film Europe
www.filmeurope.sk

1. 3., 11.00 SÁMSKA KRV, vstupné: 4 € / 1 €
1. 3., 19.00 i-shorst: Oscars, vstupné: 4 € / 2 €
2. 3., 17.00 a 19.00 SÁMSKA KRV, vstupné: 4 € / 2 €
3. 3., 17.00 a 19.00 SÁMSKA KRV, vstupné: 4 € / 2 €
4. 3., 17.00 a 19.00 SÁMSKA KRV, vstupné: 4 € / 2 €
5. 3., 17.00 a 19.00 SÁMSKA KRV, vstupné: 4 € / 2 €
7. 3., 17.00 POSLEDNÝ KRÁĽ, vstupné: 4 € / 2 €
8. 3., 11.00 TAKMER DOKONALÝ, vstupné: 4 € / 1 €
8. 3., 19.00 KRÁĽOVNA KRISTÍNA, vstupné: 4 € / 2 €
9. 3., 17.00 POSLEDNÝ KRÁĽ, vstupné: 4 € / 2 €
9. 3., 19.00 MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE, vstupné: 4 € / 2 €
10. 3., 17.00 MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE, vstupné: 4 € / 2 €
10. 3., 19.00 MUŽ, KTORÝ ZACHRÁNIL LOUVRE, vstupné: 4 € / 2 €
11. 3., 17.00 JA, DANIEL BLAKE, vstupné: 4 € / 2 €
11. 3., 19.00 SÁMSKA KRV, vstupné: 4 € / 2 €
12. 3., 19.00 JA, DANIEL BLAKE, vstupné: 4 € / 2 €
14. 3., 19.00 JA, DANIEL BLAKE, vstupné: 4 € / 2 €
15. 3., 11.00 VTEDY NA PHUKETE, vstupné: 4 € / 1 €
15. 3., 19.00 PYROMAN, vstupné: 4 € / 2 €
16. 3., 17.00 PYROMAN, vstupné: 4 € / 2 €
16. 3., 19.00 ODYSEA, vstupné: 4 € / 2 €
17. 3., 17.00 JA, DANIEL BLAKE, vstupné: 4 € / 2 €
17. 3., 19.00 ODYSEA, vstupné: 4 € / 2 €
18. 3., 17.00 JA, DANIEL BLAKE, vstupné: 4 € / 2 €
18. 3., 19.00 ODYSEA, vstupné: 4 € / 2 €
19. 3., 19.00 ODYSEA, vstupné: 4 € / 2 €
21. 3., 17.00 JA, DANIEL BLAKE, vstupné: 4 € / 2 €
22. 3., 11.00 IBA SEX (?), vstupné: 4 € / 1 €
22. 3., 19.00 CRÈME DE LA CRÈME, vstupné: 3 €
23. 3., 17.00 a 19.00 CRÈME DE LA CRÈME, vstupné: 3 €
24. 3., 17.00 a 19.00 CRÈME DE LA CRÈME, vstupné: 3 €
25. 3., 17.00 a 19.00 CRÈME DE LA CRÈME, vstupné: 3 €
26. 3., 19.00 CRÈME DE LA CRÈME, vstupné: 3 €
28. 3., 19.00 CRÈME DE LA CRÈME, vstupné: 3 €
29. 3., 11.00 AGNUS DEI, vstupné: 4 € / 1 €
29. 3., 19.00 CRÈME DE LA CRÈME, vstupné: 4 € / 2 €
30. 3., 17.00 NEZNÁME DIEVČA, vstupné: 4 € / 2 €
30. 3., 19.00 150 MILIGRAMOV, vstupné: 4 € / 2 €
31. 3., 17.00 150 MILIGRAMOV, vstupné: 4 € / 2 €
31. 3., 19.00 NEZNÁME DIEVČA, vstupné: 4 € / 2 €
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5. 3., 15.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľ-
kolepá show s hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. 
Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
7. 3., 19.00 AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI, vtipné prekáranie večne proti sebe 
stojacich svetov mužov a žien , účinkujú: P. Kociš/ M. Ochránek, J. Libezňuk, M. 
Kaprálik/ P. Plevčík, M. Šalacha.
9. 3., 19.00 IAGO, muzikál z pera Janeka Ledeckého o najväčšej láske a zrade. 
IAGA budete milovať ..., účinkujú: J. Ledecký/ M. Kaprálik, L. Adamec/ L. Pišta, 
M. Partlová/D. Richterová a ďalší...
10. 3., 19.00 NAJSTARŠIE REMESLO, tragikomédia o dlhom živote piatich 
žien, ktorých poslaním bolo rozdávať lásku, účinkujú: I. Rapaičová, Z. Kocúri-
ková, M. Velšicová, E. Landlová/ L. Trutzová, E. M. Chalúpová a ďalší..
11. 3., 19.00 SLUHA DVOCH ŠÉFOV, bláznivá komédia, zábavné spracova-
nie najznámejšej Goldoniho hry, účinkujú: P. Kočiš/M. Šalacha, J. Lieskovská, L. 
Vráblicová/ M. Drínová a ďalší...
12. 3., 16.00 ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ, svetoznámy rozprávkový muzi-
kál o malej Dorotke, účinkujú: M. Partlová, M. Drínová, K. Čillíková, R. Halák, D. 
Hartl a ďalší...
14. 3., 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľ-
kolepá show s hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. 
Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
15. 3. 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľ-
kolepá show s hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. 
Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, P. Vyskočil a ďalší... 
17. 3., 19.00 VESELÁ VDOVA, jedna z najkrajších a najhranejších operiet 
Franza Lehára, účinkujú: A. Kohútková/ B. Jílková, M. Dvorský/ R. Halák, J. Be-
nedik/ J. Ďurdiak a ďalší...
19. 3. 18.00 VESELÁ VDOVA, jedna z najkrajších a najhranejších operiet 
Franza Lehára, účinkujú: A. Kohútková/ B. Jílková, M. Dvorský/ R. Halák, J. Be-
nedik/ J. Ďurdiak a ďalší...
21. 3., 11.00 BAJAJA, pestrofarebná hudobná rozprávka pre všetky deti a ich 
rodičov, účinkujú: D. Koči, M. Drínová, L. Vráblicová, D. Hartl, J. Lieskovská a 
ďalší...
21. 3., 19.00 PI ČAJ, MILÁČIK !, brilantná komédia z divadelného zákulisia, 
ocenená Moliérovou cenou, účinkujú: Z. Tlučková/ L. Vráblicová, J. Lieskovská/ 
K. Olasová, D. Hartl/ P. Makranský a ďalší...
22. 3., 19.00 POKRVNÍ BRATIA, kultový muzikál, silný príbeh bratov, kto-
rých v detstve rozdelili, ale pokrvné puto a láska ich opäť spojili, účinkujú: J. 
Lieskovská/M. Partlová, M. Kaprálik/ Š. Kožka, D. Hartl/ L. Pišta, D. Koči/ V. 
Plevčík a ďalší...
23. 3., 19.00 IAGO, muzikál z pera Janeka Ledeckého o najväčšej láske a zrade. 
IAGA budete milovať ..., účinkujú: J. Ledecký/ M. Kaprálik, L. Adamec/ L. Pišta, 
M. Partlová/ D. Richterová a ďalší...
24. 3., 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľ-
kolepá show s hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. 
Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
25. 3., 15.00 a 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Sloven-
sku, veľkolepá show s hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinku-
jú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
26. 3., 18.00 CYRANO Z PREDMESTIA, veľkolepo koncipovaný koncert v 
podaní 25-členného Art Music Orchestra, sólistov Divadla Nová scéna a spe-
váckeho zboru Lúčnica.
28. 3., 19.00 PI ČAJ, MILÁČIK !, brilantná komédia z divadelného zákulisia, 
ocenená Moliérovou cenou, účinkujú: Z. Tlučková/ L. Vráblicová, J. Lieskovská/ 
K. Olasová, D. Hartl/ P. Makranský a ďalší...

30. 3., 11.00 BOYBAND, slávny muzikál o vzniku a živote chlapčenskej spe-
váckej skupiny, účinkujú: P. Plevčík, M. Kaprálik, T. Puskailer, M. Madej, P. Ma-
kranský, M. Ochránek a ďalší...
31. 3., 19.00 CHARLEYHO TETA, jemne frivolná komédia so skvelým hereckým 
obsadením na čele s nezabudnuteľným Ľubošom Kostelným.

Štúdio Olympia
3. 3., 19.30 VYHADZOVAČI, komédia, v ktorej zažijete nabitú atmosféru piat-
kovej noci, účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, T. Majláth, L. Pišta.
13. 3., 10.30 NOVÁ SCÉNIČKA, Divadlo Nová scéna ponúka deťom mater-
ských a základných škôl unikátnu možnosť na vlastnej koži zažiť, ako vzniká 
divadelné predstavenie.
16. 3., 17.00 KEĎ SA ZDVIHLA OPONA, spomienkový večer venovaný 70.vý-
ročiu DNS, uvádza Martin Kákoš.
18. 3., 19.30 AKO ZBALIŤ BABU ? Bláznivá komédia o láske, priateľstve 
a zrade, účinkujú: P. Vyskočil, L. Pišta, D. Hartl, M. Drínová/ R. Dang Van.
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