
Milí staromestskí čitatelia,
Držíte v rukách júlové vydanie Vašich novín, 

ktoré pre vás pripravuje staromestská sa-
mospráva. Aj v tomto čísle sa dočítate o novin-
kách v našej mestskej časti, ktorá dokončovaním 
veľkých komplexov ako Zuckermandel, Stein, 
Blumental a podobne mení svoju tvár a popu-
lačne sa omladzuje. Príbytok obyvateľov, ktorí 
sa postupne prisťahujú do Starého Mesta bude 
znamenať veľa nových výziev aj pre samosprá-
vu. A to hneď v niekoľkých oblastiach: tešíme sa, 

že tu bude viac detí a mladých rodín, čo však zna-
mená, že bude zrejme treba uvažovať o zvýšení 
súčasných kapacít v predškolských zariadeniach 
aj v základných školách. Rovnako treba počítať 
so zintenzívnením dopravy a nárokmi na parko-
vanie, ako aj čistotu ulíc a verejných priestran-
stiev. Toto všetko bude treba riešiť.  Pritom všet-
kom nechceme zabúdať ani na našich seniorov, 
či spoluobčanov, ktorí tiež potrebujú pomoc. Milí 
čitatelia, prajeme Vám pokojné letné čítanie. Po-

teší nás ak nám napíšete čo vás teší alebo aj trápi 
na adresu: redakcia@staremesto.sk. Ak sa k Vám 
Staromestské noviny nedostali, obráťte sa pro-
sím na vašu poštovú doručovateľku. Slovenská 
pošta sa zmluvne zaručila, že noviny roznesie do 
všetkých staromestských domácností.

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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Opravujeme 
Staré Mesto
Pri stretnutiach s obyvateľmi 
sa často stretám s nespokoj-
nosťou ľudí s tým, ako vyzera-
jú ich ulice. Mnohí mi píšete. A 
takmer všetci máte pravdu. Ak 
sa postavím na ktorúkoľvek 
ulicu, takmer každá potrebu-
je opraviť. Áno, Staré Mesto je 
zanedbané. Za posledné desať-
ročia  sa nazbieral dlh voči ve-
rejnej zeleni, stavu ciest, chod-
níkov a parkov. 
Žiaľ, prikryť sa môžeme len ta-
kou perinou, na akú máme. Po-
kúsil som sa presvedčiť poslan-
cov, aby sme si zobrali úver a 
masívne sa pustili do opravy 
ciest a chodníkov. Napriek úro-
ku 0,3 percenta prevážila opa-
trnosť. Mojim cieľom je, aby 
sme z nášho rozpočtu každý 
rok opravili aspoň desať ulíc. 
Ako prvé prišli na rad ulice, na 
ktorých sú staromestské školy. 
U tých ostatných sa budem na-
ďalej uchádzať o trpezlivosť. S 
prísľubom, že v opravách nepo-
ľavíme.
S odchodom detí na prázdniny 
sa presúva stavebný ruch do 
vnútra škôl. Počas prázdnin 
potrebujeme opraviť oporný 
múr a opadávajúcu fasádu na 
ZŠ Škarniclová, rozšíriť kuchy-
ňu MŠ Gorazdová, zmodernizo-
vať jedáleň v ZŠ Dubová. Vďa-
ka spolupráci s onkologickým 
ústavom sv. Alžbety budeme 
mať nové jasle na Záhrebskej.
Opravujeme pre Vás Staré 
Mesto.

Rado Števčík
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Revitalizácia Palackého 
ulice

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto dokončila práce na revitalizácii ulíc Palackého 
a Kúpeľná. ,,Po tom, čo nám na konci januára 2015 spadol pod ťarchou snehu na 
Palackého strom, sme pristúpili na odporúčanie dendrológa ku kompletnej výmene 

stromoradia na tejto ulici,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

 Choré a vyosené stromy tak na-
hradili nové jarabiny. Výmena 
stromoradia bola rozdelená do 
dvoch rokov. ,,Najprv prešla revi-
talizáciou časť ulice pred školou 
Matky Alexie a tento rok sme vy-
menili stromy až po Jesenského 
ulicu,“ pokračuje starosta. Toh-

toročné náklady na revitalizáciu 
Palackého ulice dosiahli 107 tisíc 
eur.
Súčasťou revitalizácie bolo aj 
vydláždenie chodníka a zriadenie 
súvislého pruhu zelene pod stro-
mami. ,,Namiesto chodníka, ktorý 
mal miestami len 80 cm tu dnes 
máme 150 cm široký chodník,“ 
vysvetľuje starosta Starého Mes-
ta. Vďaka súvislému pruhu trva-
liek pribudlo na Palackého celkom 
248 metrov štvorcových zelene. 
Zeleň zrealizovaná v tomto roku 
má výmeru 170 metrov štvorco-
vých oproti 50 metrom štvorco-
vým, ktoré mali bývalé dvorčeky 
okolo stromov. Predláždením 
chodníka sa zmenila aj dispozícia 

priechodu pre chodcov pri škole. 
,,Získali sme vlastne päť v jed-
nom – nové stromy, novú zeleň, 
nový chodník, nový povrch cesty 
a najmä vysunutím obrubníkov do 
cesty aj bezpečnejší priechod pre 
deti,“ dodáva starosta Števčík.
Zároveň s Palackého prešla čias-

točnou revitalizáciou aj na ňu 
nadväzujúca Kúpeľná ulica. Po-
darilo sa vydláždiť chodník, kto-
rý bol neslávne známy kalužami, 
ktoré cez leto zapáchali a cez zimu 
vytvárali ľadové plochy. Prepoje-
ním pôvodných štvorcov medzi 
stromami sa podarilo aj tu zvýšiť 
zelenú plochu z 20 na 105 metrov 
štvorcových.  Na nákladoch na re-
konštrukciu Kúpeľnej ulice, kto-
ré dosiahli 43 tisíc eur, sa jednou 
tretinou podieľal developer J&T 
REAL ESTATE, ktorý si tak napĺ-
ňal povinnosť výsadby náhradnej 
zelene. 
V týchto dňoch prebieha aj revita-
lizácia chodníka a zelene na Škar-
niclovej ulici, kde je staromestská 

Základná škola M. Hodžu. Asfalt 
na chodníku nahradí dlažba, plo-
cha zelene sa rozšíri spojením 
štvorcov okolo stromov a novú 
dlažbu dostane aj chodník na 
druhej strane vozovky, kde zo-
stane zachované parkovanie pre 
rezidentov.

,,Po rokoch, kedy sa moji pred-
chodcovia nevenovali oprave ulíc, 
by sme potrebovali 24 miliónov 
na to, aby sme opravili všetky uli-
ce v Starom Meste. Keďže poslan-
ci nesúhlasili s úverom, musíme 
robiť po častiach a hľadať penia-
ze na aspoň desať ulíc ročne. Za-
čali sme ulicami a chodníkmi pri 
školách. Radi by sme ešte zmenili 
Panenskú, dokončili druhú časť 
Moskovskej a pustili sa do opravy 
niekoľkých schodísk medzi ulica-
mi v členitej časti mesta,“ uzavrel 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.

(TS)
Foto - archív MČ
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Územný plán zóny Chalupkova
Územný plán zóny rieši vzhľad a funkcie dôležitej časti Starého Mesta, ktorá radikálne zmení panorámu 

mesta Bratislava.

Riešené územie zóny je ohraničené 
zo severu ul. Mlynské nivy, zo západu 
Karadžičovou ul. a Dostojevského ra-
dom, z východu Košickou ul. a z juhu 
Landererovou ulicou. Hlavným dô-
vodom pre spracovanie Územného 
plánu zóny Chalupkova bola potreba 
podrobnejšie rozpracovať reguláciu 
funkčného a priestorového usporia-
dania. Územný plán hlavného mesta 
SR Bratislavy (2007)  nie je vzhľadom 
k mierke a podrobnosti spracovania 
postačujúcim podkladom pre regu-
láciu daného územia.  Po dobudovaný 
zóny s výmerou  približne 23 ha môže 
vzniknúť až  13 719 pracovných 
miest,  mestskej časti môže pribud-
núť až  5 266 obyvateľov  a v danej 
lokalite sa denne bude vyskytovať  
približne 20 000 ľudí. 
Územie zóny sa začalo intenzívne 
stavebne vyvíjať v 2. polovici 19. 
storočia, kedy v meste Bratislava za-
čala narastať priemyselná výroba, 
doplnená technickými objektmi za-
riadení mestskej technickej infraš-
truktúry. V roku 1891 bol vybudo-
vaný zimný prístav a tým sa zakladá 
aj priemyselná štvrť mesta na jeho 
juhovýchodnom okraji ( dnes zóna 
Chalupkova ). Koncom 19. storočia 
bola založená Továreň na káble so 
sídlom v Bratislave, postupne sa roz-
rástla a zaberala plochu 15 000 m2. 
Pred II. Svetovou vojnou bola v území 
rozostavaná závodná tepláreň pre 
rafinériu minerálnych olejov APOL-
LO. Rafinéria bola bombardovaním 
počas vojny zničená a tepláreň bola 
dostavaná a uvedená do prevádzky 
pod správou odvetvia energetiky v 
roku 1953 s označením Tepláreň Bra-
tislava I. V súčasnosti sa zóne Chalup-
kova nachádzajú už len dve národné 
kultúrne pamiatky. Pôvodný objekt 
teplárne, navrhnutý významným 

slovenským architektom Dušanom 
Jurkovičom. Objekt teplárne sa pova-
žuje za súčasť kultúrneho dedičstva 
mesta a dotvára atmosféru bývalej 

významnej priemyselnej zóny mesta 
Bratislavy. V jeho okolí vznikne nový 
verejný priestor (námestie). Druhou 
pamiatkou pamiatkou je bývalá ju-
tová továreň Henricha Klingera na 
Továrenskej ul.

Záujmové územie sa nachádza v 
oblasti vplyvu bývalej rafinérie 
APOLLO, ktorá bola zničená bom-
bardovaním v roku 1944, pričom 

došlo k rozsiahlemu znečisteniu hor-
ninového prostredia a podzemnej 
vody. Hlavným zdrojom znečistenia 
podzemných vôd a zemín ropnými 
látkami a jej produktmi (NEL, voľná 
fáza), polycyklickými aromatickými 
uhľovodíkmi (PAU),  aromatickými 
uhľovodíkmi (BTEX) a alifatickými 
chlórovanými uhľovodíkmi (POX). 
Vertikálne znečistenie pôdy a pod-
zemnej vody uvedenými látkami sia-
ha až po horizont 13-17 metrov pod 
terénom. 
Obstarávanie územného plánu sa 
začalo ešte v roku 2008, neskôr bolo 

prerušené a v roku 2015 sa proces 
opätovne naštartoval.  Verejné pre-
rokovanie  územnoplánovacej do-
kumentácie -  „Územný plán zóny 
Chalupkova, 2016“ prebehlo v termí-
ne od 20. 07. 2016 do 09. 09. 2016. Zá-
väzná časť územného plánu sa bude 
schvaľovať na Miestnom zastupiteľ-
stve mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 27.6.2017. 
Spracovaná územnoplánovacia do-
kumentácia bude využitá pre územ-
né rozhodovanie a usmerňovanie vý-
stavby v zóne. Zabezpečí primerané  
zastúpenia plošnej a líniovej zelene a 
vytvorenie väčších kompaktných ve-
rejných priestorov v centre zóny. Mo-
tivuje majiteľov pozemkov k sanácii 
ekologického znečistenia, v prípade 
sanácie ekologického znečistenia je 
možné realizovať viac hrubej podlaž-
nej plochy. V neposlednom rade za-
bezpečí zosúladenie komplexného 
rozvoja územia s koncepčnými dl-
hodobými zámermi mestskej časti 
a konkrétnymi investično-podnika-
teľskými aktivitami i potrebu pri-
spôsobenia týchto aktivít novému 
mestotvornému charakteru úze-
mia.

Anton Gábor
Vizualizácia zóny Chalupkova

autor: Jela s.r.o.
Bc. Ing. Tonko

| AKTUÁLNE |

Náklad 25 000ks | EV 5136/15 | ISSN 1338-886X
Vydáva: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto | IČO: 603147
Adresa: Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 
3, 814 21 Bratislava 1 | Telefón: +421 2 5924 6299
Mesačník | Obyvateľom mestskej časti sa distribuuje bezplatne.
Redakcia: Nora Remiarová, redakcia@staremesto.sk



4| ROZHOVOR |

Starostlivosti o stromy nerozumie 
každý

V poslednom období sme zaregistrovali zvýšený záujem občanov o zelené plochy a orezy v Starom Meste. 
Odpovede na ich najčastejšie otázky zodpovedal vyštudovaný ekológ a súdny znalec Marcel Rapoš, pracovník 
oddelenia životného prostredia na miestnom úrade MČ Staré Mesto. Okrem iného hovorí, že v dnešnej dobe si 

ľudia mylne zamieňajú občiansky aktivizmus s obyčajným frfľaním a do problematiky veľakrát vôbec nevidia.

Staromešťania sú citliví na 
zeleň vo svojom okolí. Často sa 
obracajú na oddelenie životného 
prostredia na Miestnom úrade 
Staré Mesto so žiadosťou 
o vysvetlenie výrubov ale aj 
orezov, či iných úprav zelene. 
Aká je momentálna situácia?

Obyvatelia  sa vždy zaujímali 
o dianie vo svojom okolí a zeleň je 
naozaj veľmi citlivá téma. V našej 
mestskej časti je v súčasnosti situ-
ácia asi taká, že keď sa ozve zvuk 
motorovej píly, na našom oddelení 

sa rozozvučia telefóny prípadne 
ne miesto niekto priamo zavolá 
políciu.
Z pohľadu úradníka práca správcu 
zelene nie je jednoduchá. Sme tí, 
ktorí musia zeleň chrániť, ale záro-
veň musíme dbať aj o to, a to je na-
ozaj priorita, aby zeleň, najmä dre-
viny nikoho neohrozovali. Platí to 
najmä v prípade stromov, ktoré sú 
v meste atakované naozaj zo všet-
kých strán – obmedzený koreňový 
priestor komunikáciami a sieťami, 
potrebný tvar koruny vzhľadom 
na presvetlenie bytov, zachovanie 

podjaznej výšky a ochrany vzduš-
ných vedení. Niekedy je naozaj 
zázrak, že tieto priam dokonalé 
organizmy -  stromy, sú schopné 
prežiť v takýchto podmienkach. 
Aj preto dochádza pri stromoch 
v meste k ich poškodeniam a nie-
kedy je naozaj potrebný nepopu-
lárny zákrok – výrub. Ale aj  vý-
rub stromov neodmysliteľne patrí 
k starostlivosti o zeleň. 
Na druhej strane, pre mnohých 
obyvateľov je priorita niekde 
inde – každý kto má auto, by chcel 
parkovať pohodlne bez hľadania 

miesta čo najbližšie k domu, kaž-
dý by chcel mať v byte dostatok 
svetla, mnohí ľudia majú obavy 
z hmyzu, ktorý sa niekedy vo väč-
šom množstve sústreďuje práve 
v korunách drevín, niekedy ko-
runa zavadzia príjmu zo satelitu 
a podobne.

Čo hovorí zákon? O čo všetko 
v súvislosti so životným pros-
tredím sa musí mestská časť 
starať?

Mestská časť pôsobí v rámci život-
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ného prostredia v dvoch rovinách. 
V jeden rovine vykonáva starostli-
vosť o zeleň  na pozemkoch ktoré 
má v správe, to znamená kosenie, 
polievanie, starostlivosť o záhony,  
zber odpadkov...
 Sem možno zaradiť aj časť odpa-
dového hospodárstva, kde mest-
ská časť zabezpečuje zber veľko-
objemného odpadu (pristavovanie 
veľkokapacitných kontajnerov) 
elektroodpadu a odpadu zo zelene.
V druhej rovine vykonáva prene-
sený výkon štátnej správy vo veci 
ochrany drevín čo je vlastne povo-
ľovanie výrubov drevín  a výkon 
štátneho dozoru v ochrane drevín, 
čo je vlastne to, že keď niekto po-
škodí strom, my urobíme kontrolu 
a posúdime, či došlo k porušeniu 
zákona.

Aký je vzťah samosprávy k pri-
vátnym vlastníkom pozemkov 
a k zeleni na nich?

Aj súkromný vlastník pozemku 
je povinný starať sa o dreviny 
a na výrub drevín od určitej veľ-
kosti potrebuje povolenie orgánu 
ochrany prírody – v prípade Staré-
ho Mesta je to mestská časť. Zna-
mená to, že aj súkromný vlastník 
pozemku, na ktorom rastú drevi-
ny je povinný sa o ne starať a pri 
prípadných zásahoch do drevín 
nesmie dôjsť k ich poškodeniu. 
Časté problémy s poškodzovaním 
drevín sú najmä v prípade stavieb, 
kde dochádza k poškodeniam dre-
vín technikou, prípadne pri výko-
poch.

Ako vyzerá ročný harmono-
gram prác – výruby, orezy, vý-
sadba a podobne?

Harmonogram prác sa odvíja od 
dlhodobých plánov, od výsledkov 
kontrol drevín a od požiadaviek 
obyvateľov.  V rámci možností sa 
snažíme, aby stromy boli bezpeč-
né, aby bola zabezpečená podjazd-
ná a podchodná výška, aby boli 
vidieť dopravné značky a aby ko-
runy stromov neboli obyvateľom 
domov na obtiaž . Zároveň treba 
brať do úvahy aj ochranu chrá-
nených druhov, najmä spevavých 
vtákov a netopierov.

Aká by mala byť optimálna sta-

rostlivosť a aká je realita?

Pri starostlivosti o stromy by bol 
ideálny stav, keby bol vykonávaný 
každoročný orez, v prípade stro-
mov rastúcich v stromoradiach  
okopanie koreňového priestoru. 
Realita je však trochu iná, orezy sa 
vykonávajú v priemere každých 5 
- 6 rokov, niekedy aj menej ostatné 
činnosti sú viazané na rozpočet. 
Dlhodobá absencia starostlivosti 
o dreviny v minulosti sa odráža 
aj na stave stromov, ktoré často 
nesú následky zásahov, ktoré boli 
vykonané neskoro – napríklad 
vyvetvenie – orez spodných koná-

rov, ktoré už boli príliš hrubé na 
odstránenie, ale vzhľadom k okol-
nostiam bolo ich odstránenie nut-
né a pod.

V oblasti ochrany životného 
prostredia pôsobíte ako súdny 
znalec, čo táto vaša kompeten-
cia znamená?

Súdny znalec je odborník ktorý 
vypracováva odborné posudky 
pre potreby napr. orgánov činných 
v trestnom konaní, súdov ale aj 
fyzických osôb. Musí byť pri tom 

zamestnaný v obore, v ktorom je 
znalcom, a spĺňať ďalšie podmien-
ky ktoré mu určuje zákon a samo-
zrejme byť zapísaný v zozname 
znalcov Ministerstva vnútra SR.

Čo chýba konceptu starostlivos-
ti o zeleň, čo by sa v ideálnom 
prípade malo robiť?

Chýba tu určitá vízia, plán, niečo 
ako konkrétne zamyslenie sa kde 
budú nové plochy zelene, do kto-
rých priestorov sa bude v dlhodo-
bom horizonte investovať a ktoré 
priestory budú komplexne obno-
vené. 

Ako vnímate silný občiansky 
aktivizmus, ktorého sme sved-
kami. Ako vnímate hranicu me-
dzi odbornosťou a aktivizmom?

Občiansky aktivizmus – v rámci 
výrubových konaní sa môžu nie-
ktoré mimovládne organizácie 
stať riadnymi účastníkmi konania 
– toto je praxou už niekoľko rokov, 
pričom do konaní sa nám vždy 
prihlási niekoľko takýchto účast-
níkov. Ich pripomienky si vážime 
a často nám pomôžu ochrániť nie-
ktoré stromy alebo plochy zelene.

Prístup aktivistov je však často 
výhradne emocionálny, bez racio-
nálneho opodstatnenia a niekedy 
sa snažia chrániť niečo, čo nie je 
možné ochrániť, napr. ohrozujúci 
strom a pod. Zodpovednosť v prí-
pade spôsobenej škody či nebo-
daj zranenia ostáva však stále na 
správcovi resp. majiteľovi zelene.

Na záver osobná otázka – ako 
ste sa dostali k tejto práci, čo 
Vás na nej napĺňa? 

Vždy som mal rád prírodu a aj to 
bol jeden z dôvodov, prečo som vy-

študoval odbor aplikovanej ekoló-
gie na TU Zvolen. 
Keď idem po meste s a pozerám 
sa okolo seba, tak si uvedomím, 
že som  sa tiež zaslúžil o viaceré 
plochy  zelene – napr. platanové 
stromoradie na nábreží, priestor 
Šafárikovho námestia pri Kačacej 
fontáne, zelený pás na Staromest-
skej ulici. Zároveň si uvedomujem 
že stále sú v Starom Meste rezer-
vy a možnosti a toto beriem aj ako 
svoje výzvy do budúcnosti.

Nora Gubková
Foto – Marek Velček
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Opravy  a rekonštrukcie sú v plnom 
prúde

Prinášame prehľad opráv realizovaných v júni.
• Rekonštrukcia komunikácie na Palackého ulici : rekonštrukcia chod-

níkov, vytvorenie pásu zelene a rekonštrukcia vozovky
• Rekonštrukcia časti komunikácie na Kúpeľnej ulici:  chodníka a vy-

tvorenie pásu zelene
• Oprava chodníka a vjazdu na Martinengovej ulici
• Oprava prepadu chodníka na Lužickej ulici

• Oprava kamennej dlažby na Ventúrskej a Strakovej ulici
• Inštalácia madla na múre na Židovskej ulici a na schodoch a zábradlí 

na Mikulášsku ulicu
• Oprava prepadov na Tobruckej ulici, Svoradovej ulici, Björnsonovej 

a Údolnej ulici

Kúpeľná pred rekonštrukciou

Lužická po rekonštrukcii

Židovská bez madla

Kúpeľná po rekonštrukcii

Lužická pred rekonštrukciou

Doplnené madlo na Židovskej
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Kapustnica z dvora
Spisovateľ Ľuboš Jurík si nehynúcu slávu zaslúžil knižkou Chlapci z Poľnej ulice. Rovnako vyrastal v  bratislavskej 

štvrti pri Ondrejskom cintoríne, ako jeho súputník  Boris Filan, klavírna virtuózka Ida Černecká, hudobník Fedor 
Frešo a mnohí ďalší Bratislavčania, ktorí sa dostali do celoslovenského povedomia vďaka svojim výnimočným 

aktivitám.

Oni všetci, ale aj my, celkom oby-
čajní Bratislavčania sme však 
tiež vyrastali na bratislavských 
dvoroch. A máme na to najkrajšie 
spomienky. 
Šantili sme v tieni košatých líp, 
popri kríkoch orgovánov a smet-
ných kýbloch, ktoré s nimi suse-
dili.  V zime sme sa naháňali na 
klziskách, ktoré polievali „veľkí 
chalani“, na jar na dvoroch bývali 
brigády, ktorých sa zúčastňovali 
aj naši rodičia. Nuž a starí rodičia 
zasa spomínali, ako družne využí-
vali v medzivojnovom období  bra-
tislavské dvory na spoločné pose-
denia pri grogu či varenom víne. 
To všetko vie poslanec miestneho 
zastupiteľstva Bratislava Staré 
mesto Miroslav  Kollár. A pretože 
ho mrzí, že naše bratislavské dvo-
ry v Starom meste akoby osireli 
a stratil sa z nich  život, zorgani-
zoval milé akcie. Susedské pose-
denia pri letnej kapustnici.
„Nebol to však len  môj nápad, ale 
idea ľudí, ktorým záleží na dob-
rých vzťahoch,“ povedal  na magro 
poslanec. „ Nejako sme sa prestali 
zdraviť aj rozprávať a preto sme 
sa rozhodli, že treba urobiť takéto 
stretnutia. Začali sme s tým vla-
ni v auguste a hoci za začiatku sa 
zdalo, že na guláši budeme iba my, 
čo ho varíme, postupne k nám pri-
chádzali ľudia. Vznikla výborná 
atmosféra a na druhý deň sme si 
hneď boli všetci bližší.“
Pred osemnástimi rokmi vznikla 
v Paríži iniciatíva Európsky deň 
susedov preto, aby vzťahy medzi 
ľuďmi boli dobré, aby ľudia našli 
vzťah k ostatným ale  aj k problé-
mom komunálnej politiky. Presne 
na termín výročia parížskej ini-
ciatívy sa konalo susedské pose-
denie tento rok v Starom meste vo 
vnútrobloku Justičná, Karadžičo-
va, Chorvátska a Poľská ulica za 
účasti poslancov a starostu pána 
Števčíka a teraz už po druhý krát 
na Moskovskej a Poľnej ulici.

Moskovsko - Poľná kapustnica 
na miestnych dvoroch , spojená 
s grilovaním nebola ani náhodou 

formálnou akciou. Postupne na 
dvor ku kotlíku prichádzali suse-
dia. Jedna pani priniesla pagáče, 
iná slané tyčinky, sused z druhé-
ho poschodia sa zasa prezentoval 
basou vínka, ďalší z 5. poschodia 
basou piva a sladkosťami pre 
deti. Nuž a zahanbiť sa nedala 
ani poslancova 92- ročná mama 

s vynikajúcim modranským sudo-
vým. Stretnutie susedov je dobré 
preto, že  ľudia si  porozprávajú 

o svojich problémoch, otvoria srd-
cia, zoznámia sa.  Na Moskovskej  
kapustnicu pomáhala variť  ka-
marátka  Soňa Hoffmanová, ruku 
k dielu priložili aj ďalšie susedky.
„ Bývame tu od roku 1982 a dobre 
sa nám žije. Kedysi v tejto štvrti 
však bolo tichšie, menej aut, mali 
sme väčší pokoj, zospomínal ďal-

ší“ kuchar“ Rudko Pardubský a   
sused Peter Kalný. A iní si zase   
zaspomínali na rodičov, starých 

rodičov ale aj na základnú školu, 
do ktorej chodili. Z dvorovej ka-
pustnice organizátori plánujú vy-
tvoriť tradíciu. Už plánujú v sep-
tembri v burčiakovej sezóne variť 
guláš  Mám také tušenie, že sa im 
to podarí.

Text a foto: Barbora Laucká
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Tehlárovci – zabudnutá pekárska 
dynastia

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.

Pred niekoľkými mesiacmi som 
sa dočítal, že na Obchodnej 70 
má vyrásť nový viacposchodový 
objekt, v ktorom budú obchody, 
kancelárie i byty, pričom stavbe 

ustúpi pôvodný jednoposchodo-
vý domček. Správa nevzbudila 
veľký rozruch, veď „stará bara-
bizňa“ vedľa Malého Baťu takmer 
nikomu chýbať nebude a v centre 
„európskej metropoly“ už dávno 

niet pre ňu miesta. S tým sa do 
určitej miery dá súhlasiť – bu-
dova je akiste neveľkej archi-
tektonickej hodnoty, avšak pre 
mňa (ako takmer každý dom 

v Bratislave) má hodnotu inú... 
Stojí tu totiž ako jeden z posled-
ných nemých svedkov osudov 
pekárskej dynastie Tehlárovcov, 
dnes už takmer zabudnutej ro-
diny Beugelbäckerov (pekárov 

bratislavských rožkov), ktorá 
si popri známych menách ako 
Scheuermann, Schwappach či 
Wendler vydobyla pevnú pozíciu 
a viac než 50 rokov tešila Brati-

slavčanov svojimi chutnými vý-
robkami. Zakladateľom pekár-
skeho klanu bol Andrej Tehlár st. 
(1821-1888), rodák z Trenčina, 
kde sa aj vyučil a ako 24-ročný 
stal aj pekárskym majstrom. Po 
určitých konfliktoch s domácimi 

pekármi sa priženil do Púchova, 
kde si otvoril pekáreň a narodi-
lo sa mu deväť detí, medzi nimi 
aj jeho nástupca Andrej Tehlár 
ml. (1865-1941). Podnik pravde-

podobne neprosperoval podľa 
predstáv, a tak sa koncom 60. ro-
kov odhodlal k zásadnému kroku 
presťahovať sa aj s celou rodinou 
do Prešporka. Tam sa mu už vo 
vyššom veku (r. 1870) narodilo 
aj desiate dieťa. Ani tu však spr-

Interiér pekárne Tehlárovcov na Obchodnej ulici v 20. rokoch
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voti nemal na ružiach ustlané: 
trvalo niekoľko rokov, kým sa 
mohol vrátiť k svojmu remeslu. 
Živil sa tak, ako vedel – pre-
vádzkoval herberg (študentskú 
nocľaháreň) a krčmu, známy bol 
aj ako “Viktualienhändler“ (ob-
chodník s potravinami), pričom 
predajňu mal na Obchodnej 204 
(dnes 39). Ako neskôr spomínal 
jeho ďalší syn Emanuel  Tehlár 
st. (1859-1916), vo svojom voľ-
nom čase pomáhal otcovi na pre-
vádzke stavať kolky, ktoré cho-
dievali hrať aj viacerí slovenskí 
národovci (Svetozár Hurban-Va-
janský, Miloš Štefanovič a iní). 
Kvôli svojmu pôvodu si vyslúžil 
prezývku “slovenský krčmár“. 
Myšlienky robiť to, čo mu išlo 
najlepšie – piecť – sa nikdy ne-
vzdal, až sa mu konečne v roku 
1879 podarilo otvoriť na Zámoc-
kej 84 (dnes 3) pekáreň bajglov. 
Neprestajne premýšľal, ako sa 
dostať bližšie k centru, a tak sa 
už o tri roky sťahoval na Špitál-
sku 57 (dnes 41) a tesne pred 

smrťou sa mu pekáreň podarilo 
preniesť na Trhové námestie 41 
(dnes Námestie SNP 29). Dom 
sa stal sídlom početnej rodiny, 
tu sa narodil aj Andrejov vnuk 
a pokračovateľ remesla Arpád 
Tehlár (1896-1972). Po Andrejo-
vej smrti pekáreň úspešne viedla 
jeho manželka Mária (1828-?), 
ktorej pred svojou emigráciou 
do USA krátko pomáhal už spo-
mínaný syn Emanuel st. (inak 
vyučený mäsiar). Podnik sa vte-
dy stal vychytenou cukrárňou, 
keďže okrem bajglov produkoval 
aj iné sladké pochúťky. Neskôr 
ho prevzal Andrej ml. s man-
želkou Annou (1874-1931). Zdá 
sa, že paradoxne práve ona bola 
jeho hybnou silou, keďže podľa 
výučného listu z roku 1920 sa jej 
syn Arpád vyučil za pekára u nej 
(a nie u svojho otca Andreja ml., 
ktorý vtedy ešte žil) a pravdepo-
dobne od nej aj prijal pekárske 
žezlo. To sa už pekáreň nachá-
dzala na Obchodnej 68 (dnes 70), 
kam ju preniesli z Námestia SNP. 

Arpád ju viedol so svojím bratom 
Emanuelom Tehlárom ml. (1894-
1926), ktorý tu zomrel v mladom 
veku na zápal mozgových blán. 
Tragická udalosť akoby bola 
predzvesťou neblahého osudu 
celého rodinného podniku. Ar-
pád, obľubujúci bohémsky spô-
sob života, sa začal viac venovať 
kartám vo Viedni ako pekárni, 
postupne zadlžil celú rodinu 
a pred rokom 1930 padla za obeť 
exekučnému konaniu aj samotná 
pekáreň. To učinilo prietrž celej 
vzácnej rodinnej tradícii. Arpá-
dovi sa už napriek niekoľkým po-
kusom nepodarilo kariéru peká-
ra obnoviť, neskôr pracoval ako 
súkromný detektív a ľudia ho ví-
davali zakrádať sa pod bránami 
domov... Ani jeho dvaja synovia 
v pečení nepokračovali, Arpád 
ml. (1921-1995) sa u Meinla vy-
učil za predavača potravín a Te-
odor (1923-1995) U Motýľa za 
predavača textilu. Masívne zme-
ny po 2. svetovej vojne neobišli 
ani Bratislavu, z ktorej sa o.i. vy-
tratila aj tradícia pečenia bajg-
lov, kedysi známi pekári upadli 

do zabudnutia. Výnimkou nebola 
ani rodina Tehlárovcov. Všetky 
domy, kde jej členovia predáva-
li svoje rožky, sú už zbúrané. A 
vyzerá to tak, že onedlho padne 
aj posledný dom na Obchodnej, 
znejúci ešte pred 90 rokmi troj-
jazyčne (Arpád bol síce sloven-
ského pôvodu, no považoval sa za 
“Prešpuráka“, mal nemecké školy 
a oženil sa s Maďarkou zo Žitné-
ho ostrova), na ktorého nádvorí 
sa dali vidieť ešte mnoho rokov 
po vysťahovaní pekárne zacho-
vané pekárske pece. Je však pote-
šiteľné, že napriek postupnému 
zániku hmotných pamiatok sa 
odkaz tehlárovskej dynastie po-
maly obnovuje. To vďaka vnučke 
Arpáda a prapravnučke Andreja 
st., pani Viere Píštěkovej,  ktorá 
síce nie je pekárka, no hromadí a 
opatruje to najväčšie bohatstvo – 
rodinnú históriu, za čo jej vyslo-
vujem srdečnú vďaku.

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

Foto – archív Viery Píštekovej

Pekáreň Tehlárovcov na Obchodnej ulici 
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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

Kúpa starožitností a pozostalostí - obrazy, sošky, hodiny, nábytok, 
striebro, šperky, užitkové a okrasné predmety a všeličo možné...Ho-
tovosť. Serióznosť. Tel.: 0948 475 576 VÝZVA

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vykonáva 
certifikované merania hluku z prevádzok, ktoré svojou 

hlučnosťou prekračujú prípustné hodnoty hladiny  
hluku.

V prípade, že máte vo svojom okolí prevádzku, z ktorej hluk preniká do 
Vášho bytového prostredia a toto rušenie prebieha po 22:00 hodine, 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto je pripravená vykonať kontrolné 
meranie vo Vašom obytnom prostredí. Meranie je pre vyzývateľa/ob-
čana bezplatné, náklady znáša mestská časť. Ak sa meraním preuká-
že prekročenie hladiny  hluku, mestská časť s dotknutou prevádzkou 
uskutoční správne konanie.  V prípade záujmu kontaktujte zamestnanca 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na e-mailovej adrese robert.za-
horsky@staremesto.sk alebo na telefónom čísle 02/59246363. 

Seniorcentrum Staré Mesto získalo grant 
od Medzinárodného ženského klubu

Seniorcentru Staré Mesto sa 
podarilo uspieť so žiados-
ťou o grant z International 
Women´s Club of Bratislava 
(Medzinárodný žensk ý klub 
Bratislava). Grant v celkovej 
v ýške 4201 € je určený na 

nákup antidekubitných mat-
racov pre klientov, zdravot-
níck y materiál a rehabilitačné 
pomôck y. Aj prostredníct vom 
tohto materiálneho v ybavenia 
sa opäť o niečo zv ýši k valita 
posk y tovaných služieb našim 

seniorom.
Medzinárodné ženské kluby 
pôsobia v 40 krajinách sveta, 
angažujú sa v charitatívnych 
aktivitách, posk y tujú prí leži-
tosti na zlepšenie poznatkov a 
ocenenia života a kultúry hos-

t iteľskej krajiny, ako aj kra-
jín svojich členiek, podporujú 
priateľst vo a porozumenie.

(nr)



11 | KULTÚRA |

STAROMESTSKÁ GALÉRIA ZICHY
Staromestská  galéria Zichy, 
ktorá bola 11. apríla slávnostne 
otvorená výstavou svetozná-
mej umelkyne Gordany Glass, 
Vás v týchto dňoch pozýva na 
výstavu zosnulého akademické-
ho  maliara Dušana Polakoviča. 
Výstavu O BRATISLAVE A PRE 
BRATISLAVU si môžete pozrieť 
do 23. júla v utorok až nedeľu 
v čase od 12.00 – 20.00 hod. 
Dušan Polakovič bol popredný 
slovenský grafik, ilustrátor, ma-
liar a karikaturista. 
Jeho diela mali v sebe zničujúcu 
zbraň – originálny humor. Rod-
nú Bratislavu stvárňoval neza-
meniteľným spôsobom o čom sa 
môžete presvedčiť na výstave, 
na ktorú Vás srdečne pozývame. 
All you need is Art, taký názov 
nesie výstava Kataríny Vavrovej 
a Gordany Glass. Inými slovami 
umenie grafiky a skla. Jemné 
a krásne. Ako ľudská duša. Vý-
stava All you need is Art bude 

sprístupnená od 26. júna do 12. 
augusta.
Od 16. augusta predstaví Sta-
romestská galéria Zichy Ivana 
Marčuka,  jedného zo sto najlep-
ších umelcov maľby sveta. Jeho 
kolekcia pozostáva z asi 5000 
diel v 12 kreatívnych cykloch. 
V Staromestskej galérii Zichy sa 
predstaví cyklom O šťastí. 
Súčasťou výstav sú rôzne sprie-
vodné podujatia: Zuzana Zlie-
chovcová predstavila umelecký 
šperk, Juraj Šerík predviedol 
umelecké drôtovanie, Júlia Mas-
nicová ukázala ako sa zdobia 
perníky. Ľuboslav Moza, ktorý 
nad galériou vykonáva odborný 
dohľad pravidelne predstavuje 
vzácne umelecké osobnosti a vo 
svojej Chvíľke poézie recituje 
básne významných nielen slo-
venských autorov...

(nr)
Foto – archív odd. kultúry

Letné koncerty San Marten 2017 
Súčasťou Staromestského kultúrneho leta sú aj Letné koncerty San Marten 2017. Koncerty si môžete vychutnať 
každý utorok 19.00 do 21.30 hod, priamo pred SAN MARTEN BAR & RESTAURANT, na Panskej ulici 33. Pre 

návštevníkov sú bezplatné. 

Koncerty pripravuje San Marten bar 
& restaurant v spolupráci so Starým 
Mestom. Cieľom je oživiť, zatrak-
tívniť verejný priestor a priniesť 
kultúru do historického centra, čo 
najbližšie k ľuďom, formou atrak-
tívnou pre rôzne vekové kategórie.

„Snahou Starého Mesta je spoluprá-
ca s čo najširšou škálou podnikate-
ľov a rôznych štátnych  verejných, 
či neziskových organizácií. Počas 
podujatí poskytujeme priestor na 
prezentáciu rôznym neziskovým 
organizáciám. Príkladom je naprí-
klad Staromestský deň detí, kde sa 
v stánkoch i na pódiu predstavili 
organizácie, ktoré pracujú s deťmi 
a pre deti. Na podujatí Tretí vek na 
námestí zasa tí, ktoré pracujú so 
seniormi a pre seniorov. V prípade 
obľúbených Staromestských fašian-

gov alebo Staromestského prvého 
mája sme spolu s hotelom Carlton 

slávnostné spustili vynovenú a zdo-
konalenú fontánu, právom nazýva-

nú Staromestský orloj. Som rád, že 
Staré Mesto žije kultúrou a umením 
vždy podporím dobré myšlienky 
a projekty, medzi ktoré nepochyb-
ne patria aj kvalitné Letné koncerty 
San Marten,“ povedal staromestský 
starosta Radoslav Števčík.

Počas koncertov rôznych hudob-
ných žánrov sa  Vám postupne 
predstavia: FIVE GENTLEMEN, 
PREßBURG KLEZMER BAND, 
PONTE PARDO, JOHN DALE and 
FRIENDS, KING SHAOLIN, FREE N’ 
LOOP, ELEVENHILL, BASIE FRANK 
BAND, MATEJ VAVRA & BAND, 
FUNKIEZ, atď.

Program bude bohatý, určite sa 
máme na čo tešiť.

(nr)
Foto – archív San Marten
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Prečítaj si...
Odporúčame deťom na letné dni

Hurá!! Letné prázdniny sa za-
čali a vás určite čaká bohatý 
program.  Veríme, že si nájde-
te čas i na čítanie. Vybrali sme 
pre vás zaujímavé knihy plné 
dobrodružstiev. Príďte k nám do 
Staromestskej knižnice, určite si 
vyberiete.

 
Útek
Marek Vadas, OZ BRAK, 2016
pre deti od 6 rokov:
Knižka nám ponúka fan-

tastickú cestu malého chlapca 
a jeho psa Alana naprieč mesta-
mi, krajinami a kontinentmi, na 
ktorých sa stretáva s priateľ-
stvom i odmietaním. Obyvatelia 
miest sú zosobnením vlastností, 
ktoré vedú k predsudkom voči 
čomukoľvek cudziemu a k poho-
dlnému ospravedlneniu svojho 
nezáujmu o osudy iného člove-
ka. Farbisté, obrazotvornosťou 
a mágiou prekypujúce príbehy 
sa tu ocitli vo výnimočnom spo-
jení s originálnymi ilustráciami 
Daniely Olejníkovej.

Bob a Tom. Expedícia 

Afrika.
Fragment 2017
pre deti od 7 rokov:
Pridajte sa k skúseným dob-

rodruhom Bobovi a Tomovi 
a vydajte sa s nimi do kolísky 
ľudstva, do Afriky. Navštívite 
slnkom spaľované púšte, rozľah-
lé savany i zelené dažďové prale-
sy, spoznáte miesta a ľudí, ktorí 

tu žijú. Čaká vás expedícia plná 
dobrodružstiev a humorných 
príhod. Na každej strane nájdete 
hry, hádanky a logické kvízy, ta-
kže objavovanie čierneho konti-
nentu bude o to zábavnejšie.

Tajomný mlyn 
v Karpatoch
Pavol Weiss, Slovart 2016
pre deti od 9 rokov:
Príbeh o pätici kamarátok 

a ich dobrodružstvách pri Mly-
ne pod Karpatmi. Keď sa jednej 
z nich stratí pes, dievčatá sa vy-
berú na záchrannú akciu. V lese 
však naďabia na niečo zvláštne 
- vranu priviazanú motúzom o 
strom. Kto by také niečo spra-
vil? A prečo? Dievčatá nedokážu 
premôcť svoju zvedavosť, a tak 
sa púšťajú do dobrodružného 
pátrania, počas ktorého sa do-
konca pripletú do cesty nebez-
pečným pytliakom.

Traja kamoši 
a fakticky fantastický 
poklad
Barbora Kardošová
pre deti od 9 rokov:
Juraj má svoj fantastický 

bunker a v ňom svetových kamo-
šov - koňa doktora Haflinga, psa 
agentku Bondy a mačku slečnu 
Mliečnu. K šťastiu mu ešte chýba 
nájsť poklad profesorky Ange-
liky Múdrej. Hľadanie pokladu 
skomplikuje stratená pieskomil-
ka, aj príchod cirkusu. Podarí sa 
Jurajovi rozlúštiť tajnú mapu a 

nájsť zakopaný poklad? Aké ta-
jomstvo má pre všetkých pripra-
vené mama? Čo všetko sa musí 
stať, aby Juraj prišiel na to, že 
všetko, čo máme radi, je pre nás 
vzácne ako poklad?

Trinásťroční
Zuzana Štelbaská
CooBoo 2017
pre čitateľov od 11 rokov:
Zbierka poviedok o piatich 

tínedžeroch, z ktorých každý 
v inom čase a na inom mieste rie-
ši vlastné problémy – závislosť 
od sociálnych sietí, emigráciu 
rodičov a návrat do rodnej kraji-
ny, únik pred mamou, ktorá chce 
začať nový život, či hľadanie 
zmyslu života, ktorý bohatá ro-
dina nezaručí. Tínedžeri v kni-
he nájdu okrem seba aj humor 
a tajomstvo, ich rodičia možno 
skúsia porozumieť svetu svojich 
detí.

Mŕtve dievča neklame
Asher, Jay
Slovart 2017
pre čitateľov od 11 rokov:
Najoceňovanejšia tínedžer-

ská kniha posledného desaťro-
čia. Clay Jensen o javí jedného 
dňa pred domom zvláštnu ška-
tuľku s niekoľkými magnetofó-
novými páskami, ktoré nahrala 
Hannah Bakerová, spolužiač-
ka, do ktorej bol buchnutý. No 
Hannah pred dvoma týždňami 
spáchala samovraždu. Jej hlas 
na magnetofónových páskach 
mu prezradí, že existuje trinásť 
dôvodov, prečo sa rozhodla pre 
ten strašný čin. Clay jej jedným 
z nich.

Žiaden káčer navyše
Marta Hlušíková
Slovart 2017
pre čitateľov od 13 rokov:
Príbeh je voľným pokračo-

vaním knihy Neznášam, keď 
ma hladkajú po hlave. Hrdinka 
príbehu, šestnásťročná Petra, 
zmenou školy získa nielen nové 
skúsenosti, ale stretne aj prvú 
lásku. S nemeckou kamarátkou 
Klárou skajpujú o jej bláznivej 
rodine, spolužiakoch aj nových 
učiteľoch. Petra nakoniec zistí, 
že nekráčať s davom a počúvať 
vlastné srdce stojí zato.

PhDr. Judita Kopáčiková
riaditeľka Staromestskej knižnice

| STAROMESTSKÁ KNIŽNICA |



13

Sociálna pomoc a sociálne služby pre 
Staromešťanov

RODINY S DEŤMI
NARODILO SA VÁM DIEŤATKO, 
ALEBO VIAC DETÍ SÚČASNE?
O finančný príspevok pri na-
rodení dieťaťa v sume 100 
eur, nás požiadajte najneskôr 
do dovŕšenia 6 mesiacov veku 
dieťaťa. Ak sa Vám narodilo 
viac detí súčasne, vyplatíme 
Vám príspevok na každé dieťa 
zvlášť. 
TVORÍTE RODINU S NAJME-
NEJ ŠTYRMI NEZAOPATRE-
NÝMI DEŤMI?
Podporíme Vás sumou maxi-
málne 100 eur ročne na kaž-
dé vaše nezaopatrené dieťa, 
ak tvoríte rodinu s najmenej 
štyrmi nezaopatrenými deť-
mi. Finančný príspevok možno 
poskytnúť napríklad na pre-
platenie nákladov spojených 
s navštevovaním základnej 
umeleckej školy, jazykového 
vzdelávania, záujmovej čin-
nosti v centrách voľného času, 
či materskej školy. Rovnako ho 
možno použiť na poplatok za 
účasť na výlete organizova-
nom materskou, základnou a 
strednou školou, ako aj na ško-
lu v prírode.
SME ZRIAĎOVATEĽOM DET-
SKÝCH JASLÍ pre deti od 1 
roka do 3 rokov. Služba je ur-
čená rodičom pracujúcim, pri-
pravujúcim sa na trh práce, 
študentom na strednej alebo 
vysokej škole.
FINANČNÚ DOTÁCIU NA 
STR AVU PRE DIEŤA najviac 
v sume 1 euro na deň a DO-
TÁCIU NA ŠKOLSKÉ POTRE-
BY A POMÔCKY ročne najviac 
v sume 33,20 eur na dieťa, mô-
žeme v spolupráci s úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
poskytnúť, ak dieťa navštevuje 
MŠ, alebo ZŠ na území Starého 
Mesta a čistý príjem rodiny 
počas ostatných 6 mesiacov  
bol najviac vo výške životné-
ho minima, alebo sa rodina 
nachádza v hmotnej núdzi. 

JEDNOTLIVEC, 
RODINA
JEDNORAZOVÚ DÁVKU 
V HMOTNEJ NÚDZI, maximál-
ne v sume 50 eur pre jednotlivca a 
maximálne 100 eur pre rodinu s ne-
zaopatrenými deťmi, Vám môžeme 
poskytnúť, ak poberáte štátnu so-
ciálnu dávku v hmotnej núdzi.
PRÍSPEVOK V NÁHLEJ NÚDZI,  
v maximálnej výške 100 eur, ak ži-
jete sám a maximálne 150 eur, ak sa 
staráte o nezaopatrené deti, môže-
te získať, ak príjem všetkých členov 
domácnosti nepresahuje 1,5 náso-
bok životného minima a podstatne 
sa Vám znížil príjem kvôli nepriaz-
nivému zdraviu, alebo vám neza-
vinene stúpli náklady na bývanie, 
narodil sa Vám člen rodiny, alebo 
umrel Váš blízky.

SENIORI
PR ÍSPE VOK NA STR AVOVA-
NIE V SUME 1,50 EUR;  resp.  

V SUME  0,75 EUR na jeden 
obed vo vybraných zariade-
niach verejného stravovania, 
poskytneme poberateľom sta-
robného, predčasne starob-
ného alebo invalidného dô-
chodku. Výška príspevku závi-
sí od výšky Vášho dôchodku. 
PR ÍSPE VOK NA DOPR AV U V 
SUME 2,50 EUR NA K A ŽDÚ 
JA ZDU  za Vaším lekárom, do 
špecializovanej ambulancie, 
nemocnice, liečebne, prípadne 
na dopravu do Vášho denného 
stacionára môžete požiadať, ak 
poberáte starobný dôchodok 
alebo ste klientom denného 
stacionára. S ľubovoľnou ta-
xislužbou, ktorú si vyberiete, 
ušetríte na ceste z domu k leká-
rovi a späť domov spolu 5 eur. 
V  D E N N Ý C H  C E N T R Á C H 
u r č enýc h St a r ome š ťa nom 
v dô c hod kovom vek u , 
s  ťa ž k ý m z d r avot ný m po -
s t i h nut í m ,  a lebo nepr i a z -
n iv ý m z d r avot ný m s t a -
vom ,  k t or í  c hc ú z my slupl ne 
t r áv iť  č a s  v  s p olo č nos t i  r o -

ve s n í kov,  p onú k a me p or a -
den s t vo v  so c i á l nej  obl a s t i , 
pr e d n á š k y n a t émy z d r av i a , 
b e z p e č nos t i ,  f i n a nč nej  g r a -
mot nos t i
S  D O M Á C O U  T I E S Ň O V O U 
L I N K O U  pr i vol át e  p omo c 
z  m ie s t a ,  n a   k t or om s a 
pr áve n ac h ád z at e .  Nemu s ít e 
m ať p or u ke t elefón ,  nemu-
s í t e  v y t áč ať ž i ad ne č í s lo . 
T l ač id lo mô ž e t e nos iť  n a 
z áp ä s t í  a leb o n a k rk u ,  a ko 
pr í ve sok .  Po jeho s t l ač e -
n í  s a  aut om at ic k y s p ojí t e  s 
o db or n í k m i ,  k t or í  Vá m z a -
b e z p e č i a  p ot r ebnú p omo c . 
Po ž i ad ať o  ňu mô ž u oby v a -
t el i a ,  k t or í  dov ŕ š i l i  dô c ho d-
kov ý vek ,  s ú os a mel í ,  a leb o 
ic h t r ápi  nepr i a z n i v ý z d r a -
vot ný s t av. 
V  P O R A D N I  Z D R AV I A  Vá m 
p o č a s je d ného s t r e t nut i a 
v y š e t r i a  z á k l ad né bio c he -
m ic ké u k a z ov at ele ,  or ien-
t ač ne u r č i a  z d r avot né r i-
z i ko n ajč a s t ejš íc h c h r on ic-
k ýc h o c hor en í  a  p osk y t nú 
z á k l ad né z d r avot né p or a -
den s t vo v  obl a s t i  z d r avého 
ž i vot ného š t ý lu . 

Na z á k l ade Va š ej  ž i ados t i 
dor uč enej  o ddelen iu so c i-
á l nyc h ve c í  p os úd i me Va š u 
so c i á l nu o d k á z a nos ť a  pr o -
s t r e d n íc t vom n a m i z r i ade -
nej  r o z p o č t ovej  or g a n i z ác ie 
SE N IORC E N T RU M S M Vá m 
mô ž eme p osk y t núť S O C I Á L -
N E SLU Ž BY PR E SE N IOROV.

SOCIÁLNE 
SLUŽBY PRE 
SENIOROV 
DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ 
SLUŽBA Vám pomôže vo Vašej 
domácnosti so starostlivosťou 
o Vás, o Vašu domácnosť, od-
prevadí Vás k lekárovi, poskyt-
ne sprievod na prechádzke, ale-
bo prinesie hotový obed. 

| SOCIÁLNE SLUŽBY |



14| AKTUÁLNE |

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

V ZARIADENÍ OPATROVATEĽ-
SKEJ SLUŽBY Vám na dobu 
určitú poskytneme celodennú 
opatrovateľskú aj ošetrovateľ-
skú starostlivosť, napr. ak ne-
vyhnutne potrebujete pomoc 
iných a nemôžete ostať doma 
sám, alebo Vás prepustili z ne-
mocnice.
ZARIADENIE PRE SENIOROV 
poskytuje občanom, ktorí do-
vŕšili dôchodkový vek a  natr-
valo vyžadujú nepretržitú po-
moc a starostlivosť, komplexnú 
opatrovateľskú a ošetrovateľ-
skú službu.
DENNÝ STACIONÁR ponúka 
opateru a pomoc v čase, keď sú 

Vaši blízki zamestnaní a Vy po-
trebujete spoločnosť v „škôlke 
pre dospelých“. Ráno Vás pri-
vezú do zariadenia, alebo vyu-
žijete príspevok na dopravu a 
popoludní sa plný zážitkov vrá-
tite domov, k svojej rodine.

KDE ČO VYBAVÍTE 
V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI 
napr.:

• všetky dôchodky, 
• dávku v nezamestnanosti, 

dávky v dôsledku prac. úra-
zu, alebo choroby z povola-
nia,

• materské (žiadosť poskytne 
ošetrujúci gynekológ)

NA ÚRADE PRÁCE, SOCIÁL-
NYCH VECÍ A RODINY napr.:

• príspevky a príplatky v sú-
vislosti s narodením dieťa-
ťa, prídavok na dieťa,

• príspevok na starostlivosť 
o dieťa,

• náhradné výživné, príspe-
vok na podporu náhradnej 
starostlivosti o dieťa,

• príspevok na pohreb,
• pomoc  v hmotnej núdzi – 

dávky v hmotnej núdzi, prí-
spevok  ochranný,

• aktivačný, na nezaopatrené 
dieťa, na bývanie,

• preukaz osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, 
preukaz ŤZP so sprievodom, 
parkovací preukaz pre ŤZP 
a kompenzačné príspevky

Miestny úrad mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto

oddelenie sociálnych vecí
Vajanského nábrežie 3

Bratislava 814 21

OZNÁMENIE
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto podľa § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 
306/2008 Z. z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerušuje prevádzku materských 

škôl v čase letných prázdnin 2017

Počas prerušenia prevádzky materských škôl budú deti sústredené v týchto materských školách:

Júl 2017
1. Materská škola, Beskydská 7, 811 05 Bratislava
2. Materská škola, Javorinská 9, 811 03 Bratislava
3. Materská škola, Karadžičova 51, 811 07 Bratislava
4. Materská škola, Tabaková 10, 811 07 Bratislava 

August 2017
1. Materská škola, Malá 6, 811 02 Bratislava  
2. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
3. ZŠ s MŠ Dr. M.Hodžu, Škarniclova 01, 811 03 Bratislava

 

Podľa § 3 ods. 2 písm. b) VZN č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského 
klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania rozhodnutím starostu neuhrádzajú zákonní zástupcovia po-
vinný príspevok za deti, ktoré nebudú dochádzať do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase 
letných prázdnin (od 1. 7. 2017 – do 31. 8. 2017).
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Výlet staromestských seniorov do 
Prahy

Začiatkom júna sa uskutočnil 
3-dňový výlet pre seniorov zo 
Starého Mesta do Prahy v rámci 
obnovenej partnerskej spolupráce 
medzi mestskou časťou Bratisla-
va-Staré Mesto a mestskou časťou 
Praha 1, ktoré zorganizovalo od-
delenie sociálnych vecí.
40 staromestských seniorov ča-
kal bohatý a zaujímavý program. 
V prvý deň poobede si seniori so 
sprievodom  pozreli  Hradčany  a 
Malú stranu. Neskôr absolvovali  
spoločné stretnutie a večeru za 
účasti zástupcov MČ Praha 1 a 
starostov mestských častí Rado-
slava Števčíka a Oldřicha Lomec-
kého. Večer sa seniori zúčastnili 
divadelného predstavenia v di-
vadle Bez zábradlí. 
Na ďalší deň sa konala vyhliad-
ková plavba loďou s prehliadkou 
mesta a poobede nasledovala pre-
hliadka Stavovského divadla s od-

borným výkladom.
V posledný deň odchodu Staro-
mešťania navštívili Vyšehrad s 
nádhernými výhľadmi, Národný 

cintorín a absolvovali prehliad-
ku kasemat, po ktorej sa rozlúčili 
s Prahou a vydali sa na cestu do-
mov.

RNDr. Mário Ležovič, PhD.
vedúci oddelenia sociálnych vecí

| KULTÚRA |

JÚL

1.7. 17:00 GLORY 4 € / 2€

1.7. 19:00 GLORY 4 € / 2€

2.7. 19:00 GLORY 4 € / 2€

4.7. 20:00 SAFARI 4 € / 2€

5.7. 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 4 € / 2€

6.7. 20:00 SAFARI 4 € / 2€

7.7. 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 4 € / 2€

8.7. 20:00 SAFARI 4 € / 2€

9.7. 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 4 € / 2€

11.7. 20:00 SAFARI 4 € / 2€

12.7. 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 4 € / 2€

13.7. 20:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€

14.7. 20:00 SAFARI 4 € / 2€

15.7. 20:00 ODYSEA 4 € / 2€

16.7. 20:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€

18.7. 20:00 SAFARI 4 € / 2€

19.7. 20:00 TOTO NIE JE KALIFORNIA 4 € / 2€

20.7. 20:00 GLORY 4 € / 2€

21.7. 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 4 € / 2€

22.7. 20:00 MACBETH 4 € / 2€

23.7. 20:00 SAFARI 4 € / 2€

25.7. 20:00 SÁMSKA KRV 4 € / 2€

26.7. 20:00 GLORY 4 € / 2€

27.7. 20:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 4 € / 2€

28.7. 20:00 PRIDE 4 € / 2€

29.7. 20:00 MÄSIARI 4 € / 2€

30.7. 20:00 KŇAZOVE DETI 4 € / 2€
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