
Milí čitatelia,
S eptember v Starom Meste bude doslova 

preplnený kultúrou a spoločenskými podu-
jatiami. Ťažko sa nám preto rozhoduje, na 
ktoré z nich Vás, milí Staromešťania, pozvať.  
Stretnúť sa môžeme na Hviezdoslavovom ná-
mestí a urobiť niečo pre svoje zdravie počas Fit 
Festu. Skrátka neprídu ani gurmáni obľubujú-
ci ryby – po úspešnej minuloročnej premiére 
sa vrátime k Festivalu vodníkov a súťaži vo 
varení rybacej polievky. Určite nevynechajte 

ani Dobrý trh, ktorý sa z Panenskej tento rok 
rozšíri aj na Podjavorinskú ulicu. V septembri 
začínajú opäť hrať divadlá, teda aj naše obľú-
bené GuNaGu. Rovnako živo bude aj v dvoch 
staromestkýc palácoch – Zichyho aj Pisztory-
ho. Okrem koncertov a predstavení si môžete 
pocestovať v Cestovateľskom kine, či stretnúť 
známe osobnosti v Staromestskom salóne. Do 
pozornosti Vám dávame aj začiatok vzdelá-
vacích či pohybových kurzov, ktoré pre Vás už 

roky organizujeme v staromestských centrách 
kultúry. A v neposlednom rade je september aj 
začiatkom školského roka, preto Vám priná-
šame rozhovor s vedúcou oddelenia školstva 
a školského úradu. Podrobnosti sa dozviete na 
nasledujúcich stránkach septembrového vyda-
nia Staromestských novín.

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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Deti si 
zaslúžia 
krajšie 
prostredie
Leto, tento rok úmorné a horúce, nám 
pomaly končí.
Pracovníkom nášho investičného a 
majetkového oddelenia ubehli prázd-
niny vari ešte rýchlejšie ako deťom. V 
napätí, aby sa všetky objednané a roz-
plánované práce stihli urobiť skôr, než 
sa deti vrátia do lavíc. Dva letné me-
siace sú príležitosťou na to, aby sme 
zásadnejšie mohli zmeniť prostredie 
v našich školách a škôlkach.
Najväčšej zmeny sa dočkala ZŠ Dubo-
vá a MŠ Brnianska. Tu sa nám podari-
lo vybudovať novú veľkú kuchyňu a 
priestrannú jedáleň. Novú, väčšiu, ale 
najmä novým zariadením vybavenú 
kuchyňu dostala aj MŠ na Gorazdo-
vej. Tu sme dobudovali aj potravino-
vý výťah na hygienickú a bezpečnú 
prepravu stravy do detskej jedálne v 
podkroví škôlky. Vynovenú jedáleň a 
výťah na dopravu jedla má aj MŠ a ZŠ 
na Grosslingovej, kde sa nám podari-
lo vybudovať aj vyvýšený bezpečný 
priechod pred školou a vydláždiť 
chodník.
Viaceré školy a škôlky sme vymaľo-
vali a v MŠ na Myjavskej, ktorú sme 
konečne pred prázdninami dostali 
do správy, sme stihli vybudovať novú 
kotolňu.
Verím, že všetky tieto zmeny prispejú 
k tomu, aby deti do našich škôl chodili 
ešte radšej a dobre sa v nich pracova-
lo aj našim učiteľom. Tak, aby udržali 
vysoko nastavenú latku a opätovne 
potvrdili  popredné miesto v rebríčku 
najlepších škôl na Slovensku.

Rado Števčík
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Školský úrad v lete 
neprázdninuje

V septembrovom čísle Staromestských novín, v mesiaci kedy školopovinným 
deťom po prázdninách opäť začína škola a povinnosti, sme sa rozprávali s vedúcou 
oddelenia školstva a školského úradu, pani magistrou Ľuboslavou Vasilovou. Bývalá 
učiteľka, neskôr riaditeľka základnej školy, ale aj základnej školy s materskou školou, 

pracuje na tejto pozícii od októbra 2011. 

Ste vedúcou odboru školstva a 
školského úradu. Skúste našim 
čitateľom priblížiť, čo školský 
úrad vlastne vykonáva a čo je 
jeho úlohou.
Nie je toho málo, keby som mala 
všetko menovať, bol by to dlhý zo-
znam. Ale spomeniem napríklad 
kontrolu dodržiavania všeobec-
ne záväzných predpisov v oblasti 
výchovy a vzdelávania, v oblasti 
školského stravovania, s výnimkou 
kontroly vo výhradnej kompetencii 
štátnej školskej inšpekcie, vydáva-
nie organizačných pokynov pre ria-
diteľov škôl a školských zariadení, 
najmä organizačných pokynov na 
príslušný školský rok. Mesačne ta-
kisto treba organizovať napríklad 
porady pre riaditeľov škôl - práv-
nych subjektov, pre riaditeľky škôl 
-neprávnych subjektov, informovať 
a koordinovať vedúce školských 
jedální. Spracúvame a poskytuje-
me  informácie na úseku školstva 
orgánom štátnej správy v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti, kontrolujeme 
dodržiavanie pedagogicko-organi-
začných pokynov na príslušný škol-
ský rok zo strany škôl a školských 
zariadení vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Zabezpečujeme kom-
plexnú metodicko-riadiacu činnosť 
na zefektívnenie výchovno-vzde-
lávacieho procesu v školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti. Riešime 
pracovno-právne záležitosti pri ne-
právnych subjektoch a podobne. To 
je naozaj len v skratke.

Mestská časť využila letné me-
siace na rekonštrukcie v škol-
ských objektoch, čo konkrétne 
sa spravilo? 
V ZŠ Dubová pripravujeme otvore-
nie novej kuchyne a jedálne, v MŠ 
Gorazdova takisto otvoríme novú 
kuchyňu, jedáleň v nových pod-
krovných priestoroch a nový ku-
chynský výťah. Potravinový výťah 
sa realizoval aj v ZŠ M. R. Štefáni-
ka na Grösslingovej ulici, kde sme 

vytvorili aj novú jedáleň pre deti 
materskej školy. MŠ Myjavskú sme 
počas leta nielenže vymaľovali, ale 
materská škola sa po rokoch dočka-
la aj novej kotolne. Maliarske práce 
sa realizovali aj v iných objektoch, 
napr. v MŠ Šulekova, MŠ Beskydská 
alebo v MŠ Malá, tu budú mať malí 
školáci aj novú podlahu. V MŠ Tim-
ravina sme opravili okná a žalúzie. 
V MŠ Javorinská bolo potrebné 
opraviť terasu, zábradlie a scho-
disko. Ako vidíte, ani majetkové a 
investičné oddelenie nášho úradu 
počas leto nazaháľalo.

Staré Mesto už nie je demogra-
ficky staré, pribúda mladých 
rodín, čo zvyšuje požiadavky 
na materské a základné školy – 
ako sa Vám podarilo uspokojiť 
záujem rodičov o umiestnenie 
ich detí?
Snahou mestskej časti je umiest-
niť do materských škôl čo najväčší 
počet záujemcov vo veku spravidla 
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od 3 rokov tak, aby sme kontinuál-
ne nadviazali na plnenie povinnej 
školskej dochádzky. Riaditeľky ma-
terských škôl majú v zmysle zákona 
zverejnené na svojich webových 
stránkach a ďalších verejnosti do-
stupných miestach podmienky na 
prijatie.

Stáva sa, že sa nespokojný 
rodič po neprijatí dieťaťa 
do školy obráti opätovne na 
zriaďovateľa? Ako sa s taký-
mito situáciami vyrovnáva-
te? 
Áno, takéto situácie sa stávajú. 
Stretávame sa so širokou škálou 
reakcií a emócií, keď rodič do-
stane zamietavé stanovisko. Pri-
jímanie detí a žiakov je však plne 
v kompetencii riaditeľa školy. 
Rozhodnutie riaditeľa materskej 
školy však nie je rozhodnutím 
v zmysle správneho poriadku, 
preto nie je možné odvolanie. 
Školy, ako materské, tak i zák-
ladné, majú určitú kapacitu a 
my postupujeme v súlade so zá-

konom. Nie je možné navyšovať 
počty novoprijatých detí nad rá-
mec stanovený legislatívou.

Dostatok učiteľov a kvali-
ta škôl je často spomínanou 
témou. Ako je na tom Staré 
Mesto?

V školstve sa v posledných ro-
koch všeobecne stretávame s 
nedostatkom učiteľov na pred-
primárne vzdelávanie, taktiež aj 
učiteľov na primárne vzdeláva-
nie, najmä učiteľov s aprobáciou 
chémia, fyzika a pod. Súvisí to 
viac-menej s ich spoločenským 
ohodnotením. Napríklad od roku 
2004 je konkrétne akútny nedo-
statok učiteľov fyziky. Absolven-
ti, žiaľ, odchádzajú na lukratív-
nejšie pozície do firiem, kde je 
ich príjem často niekoľkonásob-
ne vyšší.
Čo sa týka kvality škôl, záleží na 
tom, aké merateľné ukazovatele 
si zvolíme. V nadväznosti na vý-
sledky Testovania 9 máme naj-

lepšie školy na Slovensku. 
Materiálno technické vybavenie 
škôl a stav budov, vzhľadom na 
skutočnosť, že Bratislava bola 
dlhodobo vyňatá z možnosti do-
financovania týchto komodít z 
eurofondov, nie je možné celo-
slovensky porovnávať.

Personál nechýba len v učeb-
nom procese, postrehli sme 
problém s obsadením pozícií 
kuchárok v školských jedál-
ňach. Nemá to vplyv na za-
bezpečenie zdravého stravo-
vania? 
Kapitola školského stravova-
nia je v súčasnosti Pandorinou 
skrinkou slovenského školského 
stravovacieho systému. Nedo-
statok kuchárok a pomocných 
kuchárok sa začína prejavovať 
i v takých regiónoch, kde do-
nedávna na tieto pozície čakali 
dámy „v rade“. Snažíme sa vytvo-
riť zmysluplnú koncepciu, ktorá 
by garantovala kvalitné škol-
ské stravovanie našich malých 
stravníkov. Aj keď je situácia 
niekedy náročná, robíme všetko 
pre to, aby deti a rodičia tento 
fakt nijako nepociťovali.  

Spomínali ste, že sa počas leta 
veľa rekonštruovalo. Je možné 
školy v Starom Meste rozšíriť, 
napr. formou prístavby, nad-

stavby, atd? 
Slabým miestom našich škôl je ich 
poloha. Sú to prevažne budovy v 
centre mesta. Majú nedostatok 
priestoru, a tým je ich možnosť pri-
jať väčší počet záujemcov obmedze-
ná. Veľmi problematické a finančne 
náročné sú riešenia formou nad-
stavby, prístavby a čo sa dostavby 
väčšieho rozsahu týka, možnosti 
sú neskutočne obmedzené. Často 
ide o historické budovy, čo značne 
predražuje a komplikuje možnos-
ti opráv a ich údržby. Taktiež nám 
chýbajú veľké športové priestory.

Je podľa Vás v dnešnej dobe uči-
teľské povolanie stále brané s 
úctou a rešpektom, aké mu pri-
náleží?  
Môj osobný názor je, že jednoznač-
ne nie. Občas mám pocit, že každý 
chodil do školy, a preto má dojem, 
že riadeniu školy a jej prevádzke ro-
zumie. Ako bývalá riaditeľka si trú-
fnem povedať, že vôbec nezávidím 
dnešnému vedeniu škôl. Je stále 
náročnejšie motivovať pedagógov 
k vysokým výkonom. To vôbec ne-
spomínam nepedagógov. V ich prí-
pade ide o prácu, ktorú musia cítiť a 
prežívať, lebo nemôžeme povedať, 
že je to práca, za ktorú sú ohodno-
tení. Všetci - pedagógovia i nepeda-
gógovia, sú  ľudia, ktorí žijú školou a 
pre školu, pre deti. 

V čom vidíte kvalitatívnu vý-
hodu staromestských škôl, čím 
sa podľa Vás odlišujú od iných 
škôl, resp. čo považujete za ich 
silnú stránku? 
Ako som uviedla, ide o školy, ktoré 
poskytujú kvalitné vzdelávanie, to 
potvrdzujú aj výsledky testovaní. 
Jednoznačne silné sú aj v jazykovej 
príprave detí, teda v cudzích jazy-
koch. Zároveň máme úspešných 
absolventov, víťazov olympiád, re-
prezentantov škôl v rozličných sú-
ťažiach a dovolím si povedať, že aj 
zrejúcich osobností s vysokým po-
tenciálom pre úspešné uplatnenie 
sa v budúcnosti. O úspechoch na-
šich žiakov svedčia aj informácie v 
správach o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch na webových sídlach 
škôl.

Nora Remiarová
Foto – Marek Velček
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Územný plán zóny
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho 

zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno 
– historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné 

plánovanie sa snaží efektívne zosúladiť rôzne činnosti a dosiahnuť udržateľný rozvoj v území s ohľadom na starostlivosť o 
životné prostredie, šetrné využitie prírodných zdrojov a ochranu prírodných, historických a kultúrnych hodnôt.

Územný plán zóny obsahuje podrobnej-
šie zásady funkčného využitia jednotli-
vých pozemkov, priestorové umiestne-
nie stavieb vrátane verejného doprav-

ného a technického vybavenia územia. 
Definuje nezastaviteľné územie i za-
staviteľné územie, pre ktoré stanovuje 
zastavovacie podmienky. Zastavovacie 
podmienky predstavujú parametre 
stavebných pozemkov, intenzitu ich 
využitia, možnosti stavebných úprav, 
ale i  funkciu, charakter a spôsob zá-
stavby. V snahe o ochranu prírodných 
hodnôt vymedzuje nezastaviteľné úze-
mie a stanovuje požiadavky na plochy 
zelene pre jednotlivé pozemky. Dôleži-
tým aspektom je i ochrana kultúrneho 
dedičstva, vzhľadom na fakt že väčšina 
územia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto je súčasťou Pamiatkovej rezer-

vácie Bratislava alebo Pamiatkovej 
zóny Bratislava– Centrálna mestská 
oblasť a nachádza sa tu množstvo ná-
rodných kultúrnych pamiatok. 

Pre celkové územie mesta Bratislava je 
spracovaný Územný plán hl. mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v zmysle neskor-
ších zmien a doplnkov. Pre vybrané 
časti mesta sú spracované územné plá-
ny zón. Spracovávajú sa na požiadavky 
vyššie uvedeného územného plánu 
obce alebo rozhodnutia obce (prís-
lušná mestská časť alebo hl. mesto SR 
Bratislava). Územný plán zóny schva-
ľuje miestne, respektíve mestské za-
stupiteľstvo a verejným  záväzným 
nariadením mesta, resp. mestskej časti 
sa vyhlasuje jeho záväzná časť. 
Na území mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto je v súčasnosti schvále-

ných 7 územných plánov zón, pokrýva-
júcich približne 60% celkovej rozlohy. 
Všetky sú prístupné na web stránke 
mestskej časti a k voľne k nahliadnutiu 

na miestnom úrade. Mestská časť v sú-
časnosti obstaráva Územný plán zóny 
Chalupkova (rok 2016), riešené územie 
je dynamicky sa rozvíjajúce územie, 
ohraničené ulicami  Košická, Lande-
rerova, Karadžičova, Mlynské nivy a 
Dostojevského rad. V blízkej dobe vo 
vymedzenom území vyrastie niekoľko 
výškových stavieb, ktoré výrazne zme-
nia charakter pôvodne industriálnej 
zóny mesta. 
 V najbližšej dobe začne obstarávanie 
Územného plánu zóny Brnianska-Pat-
rónka.  Riešené územie s výmerou cca 
59 ha v severozápadnej časti mestskej 
časti, s prevahou málopodlažnej by-

tovej zástavby prevažne charakteru 
rodinných domov, so zachovaním pre-
vahy zelene v zastavanosti pozemkov. 
Časť riešeného územia je súčasťou Pa-

miatkovej zóny Bratislava - Centrálna 
mestská oblasť, v rámci zásad ochrany 
spracovaných Krajským pamiatko-
vým úradom Bratislava označená ako 
sektor Dubová. Vo výhľade mestskej 
časti pre spracovanie územného plá-
nu zóny je aj územie v okolí Šancovej a 
Mýtnej ulice, kde bol v minulosti spra-
covaný návrh Územného zóny CMO se-
verovýchod, avšak jeho obstarávanie 
bolo v minulosti prerušené. 

Ing. Anton Gábor
Referát územného plánu a rozvoja
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Festival vodníkov
K Bratislave sa viaže celý rad vodníc-
kych povestí a legiend. Jedna z poves-
tí hovorí aj o vodníkovi Ferkovi, ktorý 
je  ozajstným pamätníkom v najlep-
šom vodníckom veku – tento rok sa 
dožíva 820. narodenín. 
Staré Mesto po dlhšej odmlke pripra-
vilo staronový Festival vodníkov 
s cieľom pripomenúť si tradície a po-
vesti, ktoré sa k Bratislave a k rieke 
Dunaj viažu. 
V alegorickom sprievode predstaví-
me okrem vodníka Ferka a jeho ko-
legov aj bratislavského Robinsona. K 
slovu sa dostanú Dunajskí zlatokopi 
a zabávať vás budú aj známi karibskí 
a stredozemskí piráti. V tematickom 
programe nazvanom PIRÁTI od naj-
starších čias do začiatku 19. storočia 
sa predstavia skutoční piráti  v rôz-
nom čase, na rôznych miestach. V 
stane Mudrlatórium sa dozviete rôz-
ne múdre veci  a samozrejme nebudú 
chýbať ani pirátske špeciality. 
K Festivalu vodníkov od nepamäti 
patrí súťaž vo varení rybacej poliev-
ky. Družstvá sa môžu prihlásiť do 
14.9.2017 na milan.stanislav@
staremesto.sk. Súťažné pod-
mienky nájdete na www.staremesto.
sk. Výťažok jednotlivých družstiev 
zo symbolického predaja  rybacej po-
lievky bude použitý na charitatívne 
účely.
Počas varenia, ktoré začne o 11.00 
hod, vás  v altánku čaká  bohatý 
kultúrny program. Predstavia sa 
slovenské a zahraničné folklórne sú-
bory.  Deťom zahrá pražské divadiel-
ko Romaneto vodnícku rozprávku. 
Predvedie sa aj  rôznymi tanečno-hu-
dobnými aktivitami. Nebudú chýbať 
animačné programy, či tematické 
tvorivé dielne.   Deti a aj dospelí budú 
mať možnosť vyrobiť si základy 
charakteristickej  masky vodníka a 
zúčastniť sa tak sprievodu a hodno-
tenia masiek. Najkrajšiu masku vod-
ných bytostí bude hodnotiť porota 
zložená zo známych osobností.
Po tematickom programe sa prene-
sieme pred historickú budovu Slo-
venského národného divadla.
Dunaj, rieka, ktorá spája. 
Taký je názov originálneho pásma, 
ktorým vás študenti Strednej ume-
leckej školy scénického výtvarníctva 
prevedú po celej rieke Dunaj. V ich 
originálnom podaní nazriete do všet-

kých krajín, ktorými Dunaj preteká.. 
Program pred historickou budovou 
SND vyvrcholí na pomyselnom pó-
diu, kde zatancuje viac ako 50 taneč-
ných párov v spoločenských tancoch 
spoločnú choreografiu. Valčíkom na  

Krásnom modrom Dunaji pozdraví 
Dunaj Staré Mesto. 
Záver festivalu bude patriť návšteve 
z Brazílie. Na pódiu v altánku sa pred-
staví brazílska speváčka Lila Cecato.
Festival finančne podporil Bratislav-

ský samosprávny kraj a Fond na pod-
poru umenia.

Ľubica Janegová
oddelenie kultúry MÚ Staré Mesto
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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

Oprava: V minulom čísle Staromestských novín sme na str. 13 uverej-
nili článok z MŠ Karadžičova o vzťahu detí k umeniu. Žiaľ zaúradoval re-
dakčný škriatok a tomu sa podaril priamo v nadpise preklep. Týmto sa v 
mene redakcie materskej škole a autorke článku p. Oľge Mikolajčíkovej 
za chybu ospravedlňujeme.

JEDINEČNÝ FESTIVAL ZDRAVIA A POZITÍVNEJ ENERGIE

15. - 17. september 2017
Hviezdoslavovo námestie

Medická záhrada

www.fitfest.sk

moderuje robo p
app

#Prednášky #Hudba #Yoga #VýbornéJedlo#NovíUmelci
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Bratislavský región dostane Family Park!
Unikátny projekt Family Parku naberá 
reálne kontúry! Vyrásť má na okraji 
bratislavskej Petržalky na župných po-
zemkoch a po jeho vybudovaní vznik-
ne priestor, kde budú môcť rodiny s 
deťmi tráviť voľný čas, zabaviť sa, ale 
aj spoznávať náš región. Obyvateľov 
župy navyše jeho výstavba nebude nič 
stáť!
Family Park bude mať dennú kapacitu 
okolo dvetisíc návštevníkov a okrem 
vyžitia pre rodiny, ponúkne program 
aj žiakom škôl. Podľa prieskumu ve-
rejnej mienky zo septembra 2015 si 
54% obyvateľov kraja myslí, že vybu-
dovanie takéhoto parku je potrebné 
a až 37% obyvateľov (najmä rodičov 
malých detí) to dokonca považuje za 
veľmi potrebné. Pozemok na konci 
bratislavskej Petržalky je dokonalým 
miestom aj vďaka dopravnému spoje-
niu a blízkemu diaľničnému napojeniu. 
„Sme vo finále, po mnohých rokoch 
ťahaníc, ktoré nám spôsobilo predo-

šlé vedenie. Pretože na tieto pozemky 
podpísali desať miliónové zmenky a 
takmer sme o pozemok prišli. Dnes je 
situácia taká, že župa sa postará o to, 
aby tu vyrástol rodinný park. Pretože 

takýto priestor, kde by sa mohli stre-
távať celé rodiny a tráviť spolu svoj 
čas zábavou a hrami v regióne chýba,” 
ozrejmil predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj je od 
roku 2008 majiteľom pozemkov na 
okraji Mestskej časti Bratislava – Petr-
žalka, ktorej zástupcovia takisto súhla-
sili s vybudovaním rodinného parku. 

Táto lokalita je aj v Územnom pláne 
Hlavného mesta SR – Bratislavy defi-
novaná ako územie pre šport.
Na takmer deviatich hektároch pozem-
kov na konci Petržalky teda vyrastie 

rodinný park, s pracovným názvom 
Family Park, vďaka koncesionárovi, 
ktorý sa môže prihlásiť až do siedme-
ho septembra a súťažné podmienky sú 
zverejnené aj v anglickom jazyku. Pri-
hlásiť sa môžu nielen domáci, ale aj za-
hraniční záujemcovia. Ešte v decembri 
minulého roka totiž schválili poslanci 
župného zastupiteľstva Návrh koncep-
tu rodinného parku, zábavno-náučné-
ho charakteru v Bratislavskom kraji.
Súťažné podklady pre prevádzkovate-
ľa budúceho Family Parku pripravovali 
odborníci dva roky. Presnú definíciu 
Family Parku hľadalo viacero odbor-
níkov, medzi nimi napríklad aj Hlavná 
architekta Hlavného mesta SR – Brati-
slava Ingrid Konrad, župní poslanci či 
architekti, takmer dva roky.  Výsled-
kom ich práce je jasné a transparentné 
zadanie, ktoré už začiatkom septembra 
spozná víťaza. Výstavba Family Parku 
navyše nebude stáť obyvateľov brati-
slavského kraja ani cent.

PREŠPORKOVSKÉ  
DNI OTVORENÝCH 
DVERÍ  
11. 9. – 14. 9. 2017 

• 11. 9. pondelok 
9.30 hod. 

CVIČENIE 
NA FITLOPTÁCH 
pre detičky od 24m do36m 
s mamičkami. 

10.00 hod. 

MALKÁČI 
STRETNUTIE PRE MAMIČKY 
A DETIČKY od 2 do 4 rokov.

17.00 hod. 

PREŠPORTOVO 
ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE DE-
TIČKY od 2,5 do 4 rokov 
s mamičkami. 

17.30 hod. 

PREŠPORKOVSKÝ 
INTERNATIONAL  
LANGUAGE CLUB 
MEETINGS FOR FAMILIES  
(every second Monday 
at 5.30pm)

• 12. 9. utorok 
9.30 hod. 

MINIFOLKLÓR 
TANCOVANIE NA ĽUDOVÚ NÔTU 
pre detičky od 18m do 36m 
s mamičkami. 

10.00 hod. 

PREŠPORKOVSKÁ 
PORADŇA 
príďte sa poradiť o nožičkách, 
držaní tela, psychomotorickom 
vývoji dieťatka, bolesti chrbtice, 
gynekologických problémoch s 
fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou 
WOLEKOVOU. 

10.30 hod. 

FITMAMA 
CVIČENIA PRE ŽENY. 

16.30 hod. 

FOLKLÓR V SRDCI 
TANCOVANIE NA ĽUDOVÚ NÔTU 
pre detičky od 3 do 6 rokov. 

• 13. 9. streda 
9.30 hod. 

MIMIFOLKLÓR 
TANCOVANIE NA ĽUDOVÚ NÔTU 
pre detičky od 12m do 18m 
s mamičkami. 

10.00 hod. 

MINIFOLKLÓR 
TANCOVANIE NA ĽUDOVÚ NÔTU 
pre detičky od 18m do 36m 
s mamičkami. 

9.30 hod. 

MONTESSORI 
HERNIČKY 
herničky pre mamič-
ky a detičky inšpirované 
Máriou MONTESSORI. 

• 14. 9. štvrtok 
9.30 hod. 

HUDOBNÁ ŠKOLA  
YAMAHA 
ROBÍK PRE DETI  
(4m — 18 m). 

10.30 hod. 

HUDOBNÁ ŠKOLA  
YAMAHA 
PRVÉ KRÔČIKY K HUDBE  
pre deti (18m — 4r). 

DO ŠKOLIČKY DO ŠKOLY 
TÉMY, KTORÉ SA NÁS TÝKAJÚ 
PRED A PRI NÁSTUPE DO ŠKOLY 

• 13. 9. streda 
17.00 hod. 

ZUZANA WOLEKOVÁ 
O pohybovom vývoji, vplyvom 
prostredia, fyzikálnych podne-
tov na pohybový systém, vhodne 
športy. 

17.00 hod. 

IVANA KRIŠTOFÍKOVÁ 
Ako vybrať správnu školskú ak-
tovku a preferovanie ekologic-
kých školských pomôcok  
www.facebook.com/nosa.bag. 

• 14. 9. štvrtok 16.30 hod. 

A JE TO TU:  
“MÁME ŠKOLÁKA” 
PhDr. Jarmila Tomková- psy-
chológ, individuálna a rodinná 
terapia a poradenstvo,  
www.viasua.sk. 

☟ PRIPRAVUJEME 

18. 9. pondelok  
9.30 - 12.00 hod. 

UPRATOVANIE 
PREŠPORKOVA 
A SPOLOČNÉ 
AKTIVITY 
Zapájame sa do TÝŽDŇA DOB-
ROVOĽNÍCTVA  
www.dobrovolnictvoba.sk 

29. 9. piatok  
17.30 - 20.00 hod. 

KEDY A AKO ZAČAŤ 
DETI SPREVÁDZAŤ 
SVETOM 
TECHNOLÓGIÍ 
interaktívna prednáška s PhDr. 
Jarmilou Tomkovou. 

7. 10. sobota  
9.00 - 12.00 hod. 

PREŠPORKOVSKÝ 
BAZÁRIK 
SPOJENÝ SO ZBIERKOU. 

9. 10. - 12. 10.  
pondelok - štvrtok v čase herne

VÝMENNÝ BAZÁR 
OBLEČENIA 
prineste oblečenie, ktoré nepo-
trebujete a zoberte si to, ktoré 
sa vám, resp. vašim deťom zíde. 
Akcia spojená so zbierkou. 

28. 10. sobota  
11.30 - 18.00 hod. 

KURZ PRVEJ POMOCI 
zameraný na deti. 

DISKUSIE S ODBORNÍKMI  
POČAS ROKA RAZ DO MESIACA  
poradíme sa s odborníkom o té-
mach, ktoré rodičov zaujímajú.

VÝLETNÍČEK  
raz do mesiaca stretnutia a pu-
tovanie za krásami prírody, 
turistika.

BABYKLUB  
stretnutia pre mamičky s detič-
kami do 12m.

LUK KLUB  
lukostrelecký krúžok pre deti 
(5r — 9r) – športový krúžok za-
meraný na lukostreľbu .

PREŠPORKOVSKÝ HERNÝ KLUB 
– stretnutie pri spoločenských 
hrách pre rodinky.

PRV, NEŽ PRÍDE DEŇ "D"  
všetko, čo ma zaujíma o teho-
tenstve, pôrode, šestonedelí 
a dojčení s pôrodnou asistent-
kou Zuzkou Šúrkovou, Bc.

U Ž  1 2  R O K O V  S P O L U

S E P T E M B E R 2 0 1 7

PRIHLÁSTE SA a REZERVUJTE SI MIESTO ONLINE 
!!!! Zmena programu vyhradená. Na aktivity sa prihláste online cez organizovaný program. 
www.presporkovo.sk, facebook.com/ rodinnecentrum.presporkovo  
RC Prešporkovo, Grösslingova 48, Bratislava – Staré Mesto

ROBIN  
HAMMOND

BÉNÉDICTE  
KURZEN

KADIR VAN  
LOHUIZEN

YURI  
KOZYREV

SEBASTIÁN  
LISTE

JON  
LOWENSTEIN

FRANCESCO  
ZIZOLA

NINA  
BERMAN

ANDREA  
BRUCE

ALIXANDRA  
FAZZINA

PEP  
BONET

STANLEY  
GREENE

TANYA  
HABJOUQA

5. SEPTEMBRA – 20. OKTÓBRA 2017 05 SEPTEMBER – 20 OCTOBRER 2017

PARTNERI  /  PA R T N E R S

ORGANIZÁTORI  /  O R G A N I S E R S

WWW.SLOVAK-PRESS-PHOTO.SK

N A D Á C I A

VÝSTAVA / EXHIBITION

PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA AGENTÚRY NOOR  
ON THE OCCASION OF THE 10TH ANNIVERSARY OF NOOR

GALÉRIA NADÁCIE SLOVAK PRESS PHOTO,  ZICHYHO PALÁC, VENTÚRSKA 9 V BRATISLAVE
VÝSTAVU SI MÔŽETE POZRIEŤ KAŽDÚ STREDU  A ŠTVRTOK OD 10:00H DO 17:00H. 

GALLERY OF THE SLOVAK PRESS PHOTO FOUNDATION, ZICHY PALACE, VENTÚRSKA 9, BRATISLAVA
THE EXHIBITION IS OPEN TO PUBLIC ON WEDNESDAYS AND THURSDAYS FROM 10.00 TO 17.00 O´CLOCK.

NOORbyNOOR_plagat_400x550.indd   1 10.8.17   18:05
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Ján Nepomuk Batka
(1845-1917)

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.

V decembri uplynie okrúhlych 
100 rokov od smrti mestského 
archivára Jána Nepomuka Batku. 
Takýto oznam na prvý pohľad 
nevyvoláva veľký záujem – veď 
ako by mohol byť dôležitý človek, 
(podľa utkvelého stereotypu) celé 
dni presúvajúci akési zaprášené 
škatule? Priznávam, pred mno-
hými rokmi, v začiatkoch môjho 
poznávania Bratislavy, som sa aj 
ja na neho pozeral cez prsty. Číta-
júc rôzne bedekre, objavoval som 
rodné domy našich svetoznámych 
rodákov, napr. J. N. Hummela či J. 
A. Segnera, a nerozumel som, pre-
čo sa v ich prítomnosti vytrvalo 
objavuje aj „mestský archivár Ján 
Batka“. Povolanie archivára som 
si síce vážil, no nešlo mi do hlavy, 
prečo je také dôležité pripomínať, 
kde sa narodil akýsi Batka, kto-
rého dnes v zahraničí (a vlastne 
takmer ani v Bratislave) nikto ne-
pozná? Až keď som bližšie preštu-
doval jeho život a činnosť, uvedo-
mil som si, ako kruto som sa mýlil 
v jeho podceňovaní. Zjednodušene 
sa dá totiž povedať, že za všetkým 
dobrým, čo naše mesto na prelo-
me 19. a 20. storočia postretlo, 
stál práve on, inkriminovaný 
mestský archivár. Jeho otec, Ján 
Nepomuk Batka st. (1795-1874), 
bol vo svojej dobe známy hudob-
ník z Čiech. Do Prešporka chod-
ieval od 30. rokov predminulého 
storočia koncertovať, obľuboval 
najmä organ Veľkého evanjelické-
ho kostola na Panenskej ulici, veď 
v októbri 1839 hral počas jeho 
slávnostnej vysviacky. Onedlho 
sa zaľúbil do dcéry miestneho op-
tika, o 17 rokov mladšej Johanny 
Graselli (1812-1882), a dva dni po 
Vianociach 1844 sa s ňou oženil. 
Usadiac sa v Prešporku, kúpil si 
dom na dnešnej Baštovej ulici 2, 

v tesnom susedstve Michalskej 
veže. Vyšší vekový rozdiel medzi 
mladomanželmi očividne nebol 
veľkou prekážkou, veď už o ne-
celý rok sa v dome narodil Ján Ne-
pomuk mladší. Ten dostal od otca 
prvé hudobné vzdelanie a keď sa 
už zdalo, že sa jeho hudobná dráha 
sprofesionalizuje, bol to paradox-

ne práve otec, na ktorého nalieha-
nie (priam až zákaz) sa rozhodol 
pred štúdiom hudby uprednostniť 
prešporskú právnickú akadémiu. 
K hudbe však naďalej inklinoval 
a už v mladom veku sa zamestnal 
ako hudobný kritik v periodiku 
Pressburger Zeitung. Postupne 
nadviazal písomný kontakt s 

mnohými svetovými i lokálnymi 
hudobníkmi, pričom s viacerými z 
nich ho spájalo aj osobné priateľ-
stvo (najmä s Franzom Lisztom a 
Hansom Richterom). To dokumen-
tuje jeho obrovská pozostalosť, 
ktorú zanechal mestu a možno v 
nej nájsť korešpondenciu s umel-
cami od výmyslu sveta. Svoje sty-
ky využil, keď sa pri príležitosti 
blížiaceho sa 50. výročia úmrtia 
hudobného skladateľa J. N. Hu-
mmela slobodomurárska lóža 
Mlčanlivosť rozhodla postaviť 
tomuto nášmu rodákovi pomník. 
Batka, člen lóže a veľký Humme-
lov obdivovateľ, si zaumienil, že 
to bude práve on, kto zaopatrí 
adekvátne financie. A skutočne: 
na jeho pozvanie do Prešporka 
zavítali mnohí svetoznámi umel-
ci, aby koncertovali či prednášali 
v prospech pomníka, medzi nimi 
Franz Liszt, Anton Rubinštejn či 
Camille Saint-Saëns. Dobrá vec 
sa podarila, a tak mohli 16. ok-
tóbra 1887 pred Mestským di-
vadlom (Historická budova SND) 
pomník odhaliť. Vytvoril ho ďal-
ší prešporský rodák Viktor Tilg-
ner. Busta sa po niekoľkých pre-
sunoch v súčasnosti nachádza na 
Hviezdoslavovom námestí pred 
budovou nemeckého veľvysla-
nectva. A bol to opäť Batka, kto v 
roku 1911 zariadil odhalenie pa-
mätníka svojmu veľkému pria-
teľovi Franzovi Lisztovi na Rud-
nayovom námestí. Okrem toho 
až do smrti prispieval svojimi 
fundovanými postrehmi do no-
vín Pressburger Zeitung. Takmer 
pri každej návšteve významnej-
šieho hudobníka v Prešporku sa 
na prvej alebo druhej strane toh-
to denníka objavil rozsiahly fej-
tón, informujúci o živote a tvor-
be daného umelca. Išlo o veľmi 

Ján Nepomuk Batka. Zdroj: Archív mesta Bratislavy
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detailné a hlavne presné infor-
mácie, ktoré získať bolo v dobe 
bez wikipedie a youtube ozajstné 
umenie. Batka sa však angažoval 
okrem hudby aj v mnohých iných 
oblastiach. Povolaním bol mest-
ský archivár, funkciu vykonával 
od roku 1879 až do smrti a za-
slúžil sa o významné rozšírenie 
archívnych fondov. V rovnakom 
období sa stal členom komisie 
Mestského divadla a v tejto pozí-
cii sa zaslúžil o otvorenie nového 
divadla (dnes Historická budova 
SND) v septembri 1886. V roku 
1885 vznikol Prešporský umelec-
ký spolok (Pressburger Kunstve-
rein), hybná sila Prešporka na poli 
(najmä výtvarného) umenia. Jeho 
spoluzakladateľom nebol nik iný 
ako Batka, ktorý sa taktiež celou 
svojou osobnosťou vložil do pod-
pory čerstvo založenej mestskej 
knižnice (1900) a v prvých rokoch 
existencie jej daroval niekoľko 
tisíc kníh zo svojej vlastnej zbier-
ky. Bol i štedrý mecén mladých 
prešporských umelcov, ktorým 
otvoril dvere do sveta a ktorí by 
bez jeho nezištnej podpory nikdy 
nedosiahli také úspechy. Svoje by 
vedeli rozprávať najmä Géza Zi-
chy, Ján Fadrusz či Béla Bartók... 
Rovnako horlivo pomáhal mest-
skému múzeu a priekopnícky sa 
angažoval na poli pamiatkovej 
ochrany (jeho snom bolo zachrá-
niť a sprístupniť ruinu Bratislav-
ského hradu). Dom Batkovcov na 
Laurinskej ulici, kam sa z Bašto-
vej ulice presťahovali koncom 70. 
rokov (zbúraný, dnes Laurinská 
2),  bol známy ako kultúrne cen-
trum, do ktorého mal každý dve-
re otvorené. Batkova činorodosť 
ochabla po smrti jeho manželky 
Márie Walentovej (1846-1915), 
s ktorou mal veľmi pekný vzťah 
a prežil s ňou 44 šťastných (hoci 
bezdetných) rokov. Starý pán sa 
začal trápiť, ochorel na vodna-
tieľku a aj keď sa jeho domáci 
lekár a priateľ István Vámossy 
snažil ako mohol, už sa mu po-
darilo len oddialiť nev yhnut-
né: Ján Nepomuk Batka napo-
sledy v ydýchol 2. decembra 
1917. Písať o jeho pohrebe by 
bolo zby točné – zúčastnilo sa 
na ňom praktick y celé mesto. 
Ešte aj po smrti sa jeho dobrý 
duch vznášal nad Prešporkom. 

To vďaka testamentu, ktorým 
mu odkázal celú svoju koreš-
pondenciu i umelecké predme-
t y. Za všetk y zásluhy mu už o 
necelý rok z prostriedkov ve-
rejnej zbierk y odhalili na Rud-
nayovom námestí vedľa Lisz-
tovho pomníka bustu, dielo 
Alojza Rigeleho. Žiaľ, onedlho 

ju „okyptili barbarské ruky“, 
keď jej dlažobnou kockou odbili 
nos. Bustu z námestia odstrá-
nili, aby ju reštaurovali, a viac 
ju na pôvodné miesto nevrátili. 
Na záver ostáva už len zodpo-
vedať, prečo píšem o Batkovi 
teraz a nie až v decembri. Od-
poveď je jednoduchá: OZ Bra-

tislavské rožky pripravili v sep-
tembri na Rudnayovom námestí 
veľkú pop-up výstavu, ktorou 
chcú tomuto dobrodincovi Bra-
tislavy poďakovať a na ktorú 
Vás srdečne pozývam.

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

Rodný dom J. N. Batku na rohu Baštovej a Michalskej ulice v roku 1930. Zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR
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Penzie sa zvýšia
Zhruba 88 tisíc penzistom má 
ísť suma dôchodku nahor v prie-
mere o 45 eur a zvyšným 13 tisíc 
dôchodcom, ktorým poisťovňa 
priznala dôchodok pred 1. októb-
rom 1988, sa má penzia zvýšiť o 
pevnú sumu 25,50 eura. Pevnú 
sumu zvýšenia dôchodku minis-
terstvo práce u týchto dôchodcov 
navrhuje vzhľadom na to, že Soci-
álnej poisťovni chýbajú záznamy 
o zárobkoch ľudí spred októbra 
1988. Starobný dôchodok sa pri-
tom bude prepočítavať len tým 
starodôchodcom, ktorí vďaka 
uplatneniu pravidiel platných od 
1. januára 2004 získajú vyšší dô-
chodok, ako majú v súčasnosti. 
Celkovo je pritom na Slovensku 

približne 451 tisíc penzistov, kto-
rým SP priznala dôchodok pred 1. 
januárom 2004. Nové pravidlá vý-
počtu dôchodku, ktoré sa zaviedli 
od 1. januára 2004, by totiž nepri-
niesli vyššiu penziu pre všetkých 
starodôchodcov. Na zvýšenie 
penzie starodôchodcov by malo v 
roku 2018 smerovať približne 50 
mil. eur.
SP by mala penzie starodôchod-
cov prepočítavať desať mesiacov, 
teda až do 31. októbra budúceho 
roka. Poisťovňa pritom začne pre-
počet penzií od najstarších sta-
rodôchodcov po najmladších. Zvý-
šený dôchodok poisťovňa prizná k 
1. januáru 2018. Ak o prepočte dô-
chodku rozhodne napríklad v júni 
2018, tak starodôchodcovi sumu 
zvýšenia dôchodku za obdobie od 

januára do júna spätne doplatí. V 
prípade, že by sa starodôchodca 
vyššej penzie nedožil, nárok na 
výplatu súm zvýšenia dôchodku 
prejde na manželku, resp. manže-
la, deti a rodičov.

Výlet pre seniorov 
– Szombathely
• termín: 28. september 2017 

(štvrtok)
• odchod autobusu od Domu 

Quo Vadis, Hurbanovo nám. 1
• návrat do BA v popoludňajších 

hodinách 
• poplatok za výlet 5 eur 
• prihlasovanie osobne  na od-

delení sociálnych vecí u p. Ži-
fčákovej počas stránkových 
dní, v pondelok a stredu 

• priniesť OP alebo fotokópiu 
• účasť na výlete záväzná po za-

platení príslušného poplatku
• prihlasovať sa môžete od 

4.septembra 2017

Pozvanie pre 
staromestských 
seniorov
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva staromestských se-
niorov na operu Turandot od Gia-
como Pucciniho. Predstavenie sa 
bude konať dňa 11.októbra 2017 
o 19:00 hod. v novej budove SND. 
Lístky na operu si môžete zakú-
piť za 5 eur počas úradných dní v 
pondelok a stredu u pani Žifčáko-
vej na Miestnom úrade Bratisla-
va-Staré Mesto, oddelenie sociál-
nych vecí. Potrebné je predložiť 
občiansky preukaz (môže byť aj 
fotokópia). Lístky si môžete zakú-
piť od 4.septembra 2017.

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

Pozývame staromestských seniorov na

Kurz tréningu pamäti
v novootvorenom Dennom centre na Heydukovej č. 25,

každý štvrtok o 10.00 hod.
Prvý tréning sa začne vo štvrtok 5. októbra 2017 o 10.00 hod. 

Bližšie informácie získate a prihlásiť sa môžete osobne, na odd. 
sociálnych vecí, u p. Mgr. M. Žifčákovej. 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že

dňa 22. augusta 2017 nás vo veku 46 rokov náhle opustil 

náš kolega, manžel, otec a dobrý priateľ

Ing. Marcel Rapoš
Venujte mu s nami tichú spomienku.

R.I.P.
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Rekonštrukcie počas leta 
Mestská časť využila letné mesiace na rozsiahle rekonštrukcie staromestských ulíc.

Na Bartókovej  ulici sme opravi-
li prepad cestnej komunikácie, 
opravu havarijného stavu pre-
padu komunikácie sme riešili 
aj v križovatke Belopotockého 
a Lehotského ulice. Tu bolo tre-

ba opraviť podkladné vrstvy so 
zhutnením, betonáž podklad-
ných vrstiev a zaasfaltovať a 
vyspraviť pracovný spoj asfalto-
vou páskou.
Na rekonštrukcii časti komuni-
kácie Björnsonovej ulice, úsek 
Šancova – Povraznícka práce 
zahŕňali pokládku nového asfal-
tového povrchu chodníkov a 
vozovky a rozšírenie vozovky 
za účelom premiestnenia čias-
točného parkovania z chodníka 
na vozovku. Bezbariérovo sme 
upravili chodníky s ich vysunu-
tím do vozovky pri priechodoch 
pre chodcov, inštalovala sa nová 

dlažba pre nevidiacich a opravi-
li kamenné obrubníky. K novej 
organizácii parkovania na ulici 
bolo treba vytvoriť parkovací 
pruh s osadením nového doprav-
ného značenia a zábraňových 

stĺpikov.
Vo Fialkovom údolí sme minulý 
mesiac opravili prepad cestnej 
vpuste a prídlažby komunikácie. 
Na Františkánskej ulica sme rea-
lizovali opravy kamennej dlažby 

z čadičových kociek cestnej ko-
munikácie. Prepadnutý chodník 
bolo treba opraviť aj na Gorkého 
ulici.
Vybudovali sme betónový prie-
chod pre chodcov pred Základ-
nou školou M. R. Štefánika na 
Grösslingovej ulici, po vybúraní 
pôvodných asfaltových plôch 
pred základnou školou sme sem 
umiestnili  betónovú dlažbu  s 
aplikovaním dlažby pre nevi-
diacich. Opravili sme kamenné 
obrubníky a vybudovali uličné 
vpuste. Ulica má nové vodorov-
né a zvislé dopravné značenie.
Opravu asfaltových plôch si vy-
žiadali aj povrchy na Haydnovej 
ulici.

(nr)

Opravená kamenná dlažba na Františkánskej ulici

Betónový priechod pre chodcov na Grösslingovej ulici,

Fialkové údolie

Belopotockého ulica

Bartókova ulica

Rekonštrukcii časti komunikácie Björnsonovej ulice
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činohra

PUNKROCK

Školská dráma o tom, akí vedia byť dnešní mladí ľudia 
krutí a cynickí, ale aj citliví a empatickí.

Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, R. Dang Van, D. Koči/P. Vyskočil,
P. Makranský/L. Pišta, M. Drínová a ďalší...

100 min. 14

DIVADLO, KTORÉ ŤA DOSTANE!

SEPTEMBER

REZERVÁCIA VSTUPENIEK: +421 2/204 88 500 | rezervacie@novascena.sk

pondelok / 10:30

činohra

12
PUNKROCK

Školská dráma o tom, akí vedia byť dnešní mladí ľudia 
krutí a cynickí, ale aj citliví a empatickí.

Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, R. Dang Van, D. Koči/P. Vyskočil,
P. Makranský/L. Pišta, M. Drínová a ďalší...

100 min.

verejná generálka

14

pondelok / 19:0012 predpremiéra

streda / 10:30

činohra

13
PUNKROCK

Školská dráma o tom, akí vedia byť dnešní mladí ľudia 
krutí a cynickí, ale aj citliví a empatickí.

Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, R. Dang Van, D. Koči/P. Vyskočil,
P. Makranský/L. Pišta, M. Drínová a ďalší...

 I. PREMIÉRA

14

štvrtok / 19:00

muzikál

21
MADAME DE 
POMPADOUR
Príbeh ženy, ktorú mnohí milovali a obdivovali, ale aj 
nenávideli a preklínali.

Účinkujú: S. Sklovska, Š. Skrúcaný/S. Král, M. Kramár/J. Vajda, 
K. Čálik, J. Mistrík, L. Vrablicová a ďalší...

150 min.
s prestávkou

DIVADLO, KTORÉ ŤA DOSTANE!

DIVADLO, KTORÉ ŤA DOSTANE!

streda / 19:00

činohra

13
PUNKROCK

Školská dráma o tom, akí vedia byť dnešní mladí ľudia 
krutí a cynickí, ale aj citliví a empatickí.

Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, R. Dang Van, D. Koči/P. Vyskočil,
P. Makranský/L. Pišta, M. Drínová a ďalší...

II. PREMIÉRA

14

DIVADLO, KTORÉ ŤA DOSTANE!

100 min.100 min.

streda / 10:30

činohra

20
PUNKROCK

Školská dráma o tom, akí vedia byť dnešní mladí ľudia 
krutí a cynickí, ale aj citliví a empatickí.

Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, R. Dang Van, D. Koči/P. Vyskočil,
P. Makranský/L. Pišta, M. Drínová a ďalší...

14

DIVADLO, KTORÉ ŤA DOSTANE!

100 min.

piatok / 19:00

činohra

22
AJ MUŽI MAJÚ 
SVOJE DNI
Vtipné prekáranie večne proti sebe stojacich svetov 
mužov a žien.

Účinkujú: P. Kočiš/M. Ochránek, J. Libezňuk, 
M. Kaprálik/P. Plevčík, M. Šalacha

Hudba a libreto

GÉR ARD PRESGURVIC

Réžia a choreografi a
JÁN ĎUROVČÍK

Námet
WILL IAM SHAKESPE ARE

SVETOVÝ MUZIKÁL

Rómeo
Peter Makranský
Patrik Vyskočil

Júlia
Nela Pocisková

Romana Dang Van 
Miroslava Drínová

sobota / 19:00

muzikál

30
RÓMEO
A JÚLIA
Svetoznáme dielo G. Presgurvica v jednom z najlep-
ších muzikálových spracovaní príbehu Rómea a Júlie.

Účinkujú: P. Makranský/P. Vyskočil, N. Pocisková/R. Dang 
Van/M. Drínová, L. Pišta/T. Puskailer a ďalší...

piatok / 19:00

muzikál

29
RÓMEO
A JÚLIA
Svetoznáme dielo G. Presgurvica v jednom z najlep-
ších muzikálových spracovaní príbehu Rómea a Júlie.

Účinkujú: P. Makranský/P. Vyskočil, N. Pocisková/R. Dang 
Van/M. Drínová, L. Pišta/T. Puskailer a ďalší...

pondelok / 11:00

činohra

25
PUNKROCK

Školská dráma o tom, akí vedia byť dnešní mladí ľudia 
krutí a cynickí, ale aj citliví a empatickí.

Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, R. Dang Van, D. Koči/P. Vyskočil,
P. Makranský/L. Pišta, M. Drínová a ďalší...

20
17

sobota / 19:00

činohra

23
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...

135 min.

100 min.

180 min.
s prestávkou

100 min.

180 min.
s prestávkou

180 min.
s prestávkou

15

nedeľa / 17:00

detské
predstavenie

24
BAJAJA

Pestrofarebná hudobná rozprávka pre deti už od 
4 rokov, ale aj pre ich rodičov.

Účinkujú: D. Koči, M. Drínová, L. Vráblicová, D. Hartl, 
J. Lieskovská, V. Plevčík, L. Pišta, A. Gabrišová

70 min.

FACEBOOK | DivadloNovaScena YOUTUBE | Nová scéna INSTAGRAM | divadlonovascena

S PODPOROU MEDIÁLNI PARTNERI

 FENOMÉN
BEDNÁRIK

14

Výstava pri príležitosti nedožitých 
70. narodenín

trvanie výstavy:
18. 9. 2017 – 28. 9. 2017

Otváracie hodiny: 
denne od 14.00 – 19.00

Rómeo a Júlia

www.novascena.sk
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piatok / 19:30

činohra

22
VYHADZOVAČI

Komédia, v ktorej zažijete nabitú atmosféru piatkovej 
noci.

Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, T. Majláth, L. Pišta

štúdio OLYMPIA

100 min.

PARTNERI
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PREČÍTAJTE SI ...
Leto sa zďaleka nekončí, škola však volá.Prvý deň v škole, nová taška na chrbte, veselí spolužiaci, neposlušné 

písmenká, najlepšia pani učiteľka na svete, prvé prečítané knižky... Predstavujeme knihy pre malých školákov zo 
zbierok Staromestskej knižnice.

Kubko ide do škôlky
Christian Tielmann
Verbarium 2017
pre deti od 3 rokov

Hurá! Kubko ide konečne 
do škôlky. Keď sa deti ráno 
stretnú, spoločne spievajú v 
kruhu veselú pesničku. A po-
tom sa dejú zaujímavé veci: 
Kubko namaľuje veľký rytier-
sky hrad, s deťmi sa hrá na 
dvore a obeduje jeho obľúbené 
jedlo – cestoviny s paradaj-
kovou omáčkou. Potom si tro-
chu odpočinie a už je tu zrazu 
mama. V škôlke je tak dobre, že 
sa mu ani nechce ísť domov...

Izadora Lunová ide do 
školy 
Harriet Muncasterová
ComputerPress 2017
pre deti od 6 rokov.

Izadora Lunová je výnimoč-
ná, lebo nie je ako ostatní. Ma-
mičku má vílu a otecka upíra a 
do vienka dostala od každého 
niečo. Zbožňuje noc, netopiere 
a čiernu baletnú sukničku, no 
nedá dopustiť ani na slnečné 
lúče, čarovnú paličku a ružo-
vého zajka. Keď má nastúpiť do 
školy, nevie presne kam patrí. 
Do víloškoly alebo upíroškoly?

Básničky z 
peračníka
Alica Náhliková
Ikar-Stonožka 2017
pre deti od 6 rokov.

Všetci zvedavci sa teraz 
dozvedia, prečo je ujo škol-
ník myšomil, čo sa st vára cez 
prestávku, kto je v triede do 
koho. . . , čo platí na bacily či 
hlásnu trúbu. S básničkami z 
peračníka sa školáci rýchlo 
skamarátia. 

Môj najhorší školský 
rok. Bratovi neverte 
ani nos medzi očami
James Patterson
Albatros 2017
pre deti od 9 rokov.

Pravdivý príbeh o tom, ako 
jeden príšerný brat Rafo poru-
šoval školské pravidlá len tak 
pre zábavu. Jeho povesť zničila 
život a celý prvý ročník na dru-
hom stupni základnej školy jed-
nej úplne nevinnej babe - Georgii 
Chačadorjanovej. Ale prišiel čas 
vyrovnať si účty. 

PhDr. Judita Kopáčiková
riaditeľka Staromestskej knižnice

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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1. 9. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
1. 9. 19:00 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€
2. 9. 17:00 SAFARI 4 € / 2€
2. 9. 19:00 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€
3. 9. 17:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 4 € / 2€
3. 9. 19:00 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€
5. 9. 19:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
6. 9. 11:00 NA MLIEČNEJ CESTE 1 €
6. 9. 19:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
7. 9. 19:00 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€
8. 9. 17:00 ZAČAŤ ODZNOVA 4 € / 2€
8. 9. 19:00 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€
9. 9. 17:00 ODYSEA 4 € / 2€
9. 9. 19:30 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€

10. 9. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
10. 9. 19:00 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€
12. 9. 19:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
13. 9. 11:00 ZABIJACI Z MALOMESTA 1 €
13. 9. 19:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
14. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€
15. 9. 17:00 GLORY 4 € / 2€
15. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€

16. 9. 17:00 ZAČAŤ ODZNOVA 4 € / 2€
16. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€
17. 9. 17:00 ODYSEA 4 € / 2€
17. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€
19. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€
20. 9. 11:00 SAFARI 1 €
20. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€
21. 9. 19:00 NINA 4 € / 2€
22. 9. 17:00 GLORY 4 € / 2€
22. 9. 19:00 NINA 4 € / 2€
23. 9. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
23. 9. 19:00 NINA 4 € / 2€
24. 9. 17:00 SAFARI 4 € / 2€
24. 9. 19:00 NINA 4 € / 2€
26. 9. 19:00 NINA 4 € / 2€
27. 9. 11:00 NINA 1 €
27. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€
28. 9. 19:00 CESTA ČASU 4 € / 2€
29. 9. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2€
29. 9. 19:00 NINA 4 € / 2€
30. 9. 17:00 NA MLIEČNEJ CESTE 4 € / 2€
30. 9. 19:00 NINA 4 € / 2€

PROGRAM september / 2017

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

The Killing of a Sacred Deer 
r. Yorgos Lanthimos © 2017

Prehliadka  festivalového filmu 
z Berlína, Benátok a Cannes

KINO FILM EUROPE / KINO LUMIÈRE
KINO MLADOSŤ / DK ZRKADLOVÝ HÁJ

4.  10. 10. 
2017

www.be2can.eu

#Be2Can
 @Be2CanDistribution
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