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Servis pre obyvateľov Starého Mesta

Prichádza čas jarného upratovania, nezaostáva ani mestská časť. V tomto čísle si
môžete prečítať o pripravovanej jarnej deratizácii, odvoze biologického odpadu,
teda konárov zo stromov, krovín a termínoch, v ktorých budú pristavené veľkokapacitné
kontajnery. Viac sa dočítate na str. 5.

Prepravná služba
Ste dôchodca či hendikepovaný?
Nemáte sa ako dostať k lekárovi?

Volajte 02/ 59 246 343

Milí Staromešťania,
počas marcového
Dobrého trhu sa
z rozhovorov s tými,
ktorí za mnou prišli
do „Dobrého úradu“ znova ukázalo,
že parkovanie je
pre Vás, Staromešťanov, témou číslo
jedna. „Kedy už bude nový systém? Kedy
sa to zmení?“ pýtali sa ma mnohí z Vás.
V tlači pravidelne čítate o nereálnych termínoch, v ktorých sa má podľa magistrátu
nový systém parkovania spustiť. Najprv to
bol 1. apríl tohto roku, teraz ohlasuje magistrát spustenie v júli či v septembri 2013.
Pri dodržaní štandardných postupov to
však nevyzerá reálne. Naša mestská časť
má síce svoj systém pripravený, prerokovaný s občanmi i v zastupiteľstve už od júna
2012, nepohneme sa však bez magistrátu.
Základné pravidlá je totiž potrebné prijať
na úrovni celého mesta. Napríklad na to,
aby mestské časti mohli vôbec vyberať od
návštevníkov parkovné, je potrebné zmeniť štatút Bratislavy. Ten musia prerokovať
všetky mestské časti, až potom príde na rad
mestské zastupiteľstvo. Dodnes však ešte
miestne zastupiteľstvá návrh nedostali.
Namiesto prípravy základných dokumentov sa zodpovední na magistráte zaoberali témami ako zriadenie mestskej
parkovacej spoločnosti či nákupy centrálneho evidenčného systému... Z hľadiska
zavedenia systému parkovania záležitosti nepotrebné, ale za veľa peňazí. Tak to
vidia aj ostatné veľké mestské časti, preto
sme ako starostovia prevzali iniciatívu do
našich rúk. Dohodli sme sa na postupe,
spoločných prvkoch, ako aj na tom, čo
očakávame od pána primátora a jeho ľudí.
V neposlednom rade sme tak vyvrátili tvrdenie pána primátora, že parkovanie viazne na nedohode mestských častí.
Nie, nechceme zavádzať 17 parkovacích
politík, chceme len, aby nám mesto rozviazalo ruky.

Kilometrovník, ktorý zničili vandali, je vo vynovenej podobe späť pod Michalskou bránou. Starostka Táňa Rosová
s riaditeľom marketingu O2 Jonathanom Earlem (vľavo). VIAC NA 3. STRANE. 
FOTO – RASŤO MIŠÍK

Spoločný postup v parkovacej politike
Starostovia štyroch najväčších mestských častí – Staré
Mesto, Nové Mesto, Petržalka
a Ružinov – prezentujú snahu o spoločný postup v rámci
novej parkovacej politiky. „Za
priority pri zavádzaní mestskej
parkovacej politiky považujeme prijatie základných pravidiel, ktorými sa určia kompetencie mesta a mestských
častí v oblasti parkovania a to

formou zmeny štatútu hlavného mesta a všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní
na úrovni mesta a mestských
častí,“ uviedli starostovia. Taktiež chcú koordinovať parkovacie politiky na území svojich
mestských častí s politikami
v iných mestských častiach
vo všetkých prvkoch, ktoré sú
zmysluplné. Sú nimi napríklad:
rovnaký informačný systém

a značenie, vrátane dopravného, rovnaké ceny parkovného na hraničiacich územiach,
jednotný vizuál rezidentských
nálepiek a ďalšie. „Vyzývame
mesto, aby namiesto sekundárnych otázok, ako je napríklad
zúčtovacie stredisko, konečne pripravili dobré prostredie
a najmä právne podmienky pre
nový systém parkovacej politiky,“ zhodli sa. 
(red)

Ocenili informatikov z miestneho úradu
Združenie informatikov samospráv Slovenska, eSlovensko a Únia miest Slovenska
vyhlásili výsledky štvrtého
ročníka súťaže Najlepší informatik samospráv Slovenska za

rok 2012. Medzi ocenenými sú
aj pracovníci informačného oddelenia staromestského miestneho úradu. Jaroslav Ježek,
vedúci informatikov, sa stal
najlepším informatikom v rám-

ci Bratislavského kraja a tretím
najlepším v rámci Slovenska.
Ďalší pracovník zo staromestského úradu, Martin Spál, obsadil tretiu priečku v rámci Bratislavského kraja.
(red)
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Opravy výtlkov na cestách pokračujú,
hlásiť ich môžete už aj cez internet
Zima nie a nie skončiť. Vrásky na čele robí najmä cestárom
aj vodičom, pre ktorých sa zlý stav ciest stal problémom
číslo jedna. Chladné počasie sa podpísalo aj pod množstvo
výtlkov, ktoré vznikli na komunikáciách v správe Staré
ho Mesta. A hoci ešte neskončilo, mestská časť sa v uply
nulom mesiaci pustila do opráv výtlkov. Navyše, pribudol
mimoriadne efektívny spôsob, akým ich môžu obyvatelia
nahlasovať.
V rozpočte na rok 2013 bolo
na opravu komunikácií a chodníkov vyčlenených 100-tisíc eur. Na
marcovom zasadnutí staromestskí
poslanci schválili ďalších takmer
150-tisíc eur, ktoré budú použité na

opravy. „Výtlky opravujeme tak,
aby vydržali nápor dopravy na
našich cestách. Zvolili sme spô
sob, ktorý je síce technologicky
náročnejší, ale zabezpečí nám,
aby sa výtlk po pár týždňoch na
tom istom mieste opäť neobjavil,“
povedala starostka Starého Mesta
Táňa Rosová. V marci opravili výtlky na Kozej ulici, na Palackého,
Hlavatého ulici, Ulici Fraňa Kráľa,
prepadnutú časť cesty na Poľnej
ulici, časť chodníka na Medenej
a Grösslingovej ulici. Na apríl sú
naplánované opravy na uliciach:
Krátka, Dobšinského, Heydukova či v Slávičom údolí na Tichej
a Svetlej ulici. V prípade priaznivého počasia sa pokračuje v ďalších
opravách.
Navyše, Staré Mesto minulý mesiac spustilo novú službu.

Kým doteraz bolo možné výtl
ky nahlásiť e-mailom alebo
telefonicky, v súčasnosti ich
môžu obyvatelia nahlasovať aj
prostredníctvom špeciálneho
formulára na webovej stránke
mestskej časti www.staremesto.
sk. Užívateľ uvedie ulicu, kde sa
výtlk nachádza, možná je aj špecifikácia čísla domu. Ďalej uvedie
svoju mailovú adresu a môže pridať aj krátky komentár prípadne
priložiť fotografie. „Oddelenie
dopravy ich podnet zazname

ná a zabezpečí nápravu. Všet
kým obyvateľom za spoluprácu
ďakujeme, pomôže nám to tak
rýchlejšie reagovať,“ uviedla
vedúca oddelenia dopravy Katarína Rausová. Nie všetky komunikácie na území Starého Mesta
spravuje mestská časť, ale patria
do správy hlavného mesta. Staré
Mesto spravuje 63,5 kilometra
komunikácií III. a IV. triedy a približne 90 kilometrov chodníkov.

(ao)

FOTO – RASŤO MIŠÍK

V centre vzniká KONTAKT-ný priestor Reklama bez povolenia
Bude to tu žiť! Výborné lokálne
jedlo z kvalitných surovín, priestor pre predajnú galériu s top lokálnym dizajnom, knihami, priestor pre tematické konferencie,
workshopy, premietanie filmov,
prehliadky, hudobné produkcie,
krúžky pre deti i dospelých – to
všetko a ešte oveľa viac chce ponúknuť priestor na rohu ulíc Ventúrska a Zelená – KONTAKT. Za
myšlienkou stoja manželia Oliver
a Dana Kleinertovci, ale i mnoho
aktívnych ľudí, ktorých zaujíma
využite verejného priestoru, ideu
podporila aj mestská časť Staré
Mesto. „Sme šťastní, že Staré
Mesto nadchla táto idea a aktív
ne podporila náš projekt. Vznik
ne tak aj spoločný priestor, tzv.
Staromestské ihrisko KONTAKT

na Ventúrskej ulici,“ hovorí architekt, Oliver Kleinert. Keďže
možnosť exteriérového sedenia sa
im zdala prvoplánová, vymysleli
službu verejnosti: detské ihrisko.
„Veľkosťou nebude gigantické,
ale bude mať možnosť byť kry
té, poskytne priestor na malé
divadelné formy, detské dielne,
čitáreň, ale i obyčajné miesto na
hranie,“ tvrdí Kleinert. Večer sa
môže ihrisko zmeniť na príjemné,
neformálne miesto na posedenie,
čítanie a taktiež „malé“ divadlo.
Spolupráca so Starým Mestom
tkvie aj v tom, že Staromestské ihrisko KONTAKT bude začlenené
do kultúrneho programu mestskej
časti a dramaturgia bude tieto aktivity dopĺňať. Otvorenie je plánované na začiatok júna. 
(ao)

Majiteľ baru na Ventúrskej ulici pripevnil na budovu nerezovú
konštrukciu, torzo nôh, ktoré zasahuje do verejného priestranstva.
Staré Mesto voči majiteľovi zakročilo ešte počas inštalácie reklamy
na budovu, ktorá sa uskutočnila
v druhej polovici marca. „Reklam
né zariadenie upevnil majiteľ
baru bez stavebného povolenia
a navyše, nemal ani povolenie
z nášho úradu na zabratie ve
rejného priestranstva,“ povedala
starostka mestskej časti BratislavaStaré Mesto Táňa Rosová. Napriek
tomu, že pracovníci stavebného
úradu na podnet starostky vy
zvali majiteľa, aby okamžite pre
rušil všetky práce a prevzal si aj
písomnú výzvu, reklamné zaria
denie bolo upevnené na budove.

Keďže stavebník nerešpektoval výzvu stavebného úradu, úrad začal
konanie o dodatočnom povolení/
odstránení stavby. Staromestský
stavebný úrad zároveň rieši nepovolené umiestnenie reklamného
zariadenia v konaní o pokute a stavebníkovi hrozí maximálna pokuta
13 227 eur.
Ďalšia pokuta, taktiež v maximálnej výške do 13 227 eur, hrozí
majiteľovi aj za neuposlúchnutie
a nerešpektovanie výzvy na zastavenie prác. Sankcia pravdepodobne neminie ani zhotoviteľa
reklamy, môže dostať maximálnu
pokutu opäť do 13 227 eur. Staré Mesto zároveň informovalo aj
Krajský pamiatkový úrad, keďže
dom sa nachádza priamo v historickom centre. 
(th)
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Atrakciu pešej zóny zničili vandali* Vynovené dielo sa vrátilo späť pod Michalskú bránu

Na kilometrovníku svieti 31 miest
Tak ako sú symbolmi pešej
zóny Čumil či Schöne Náci, tak
k nej neodmysliteľne dlhé roky
patril aj Nultý kilometrovník.
Vandali však autorské dielo Viktora Hulíka koncom minulého
roka zničili a na niekoľko týžd
ňov po ňom pod Michalskou bránou ostalo len prázdne miesto.
Staré Mesto sľúbilo, že obľúbená
atrakcia sa vráti do začiatku letnej sezóny.
Mnohí to považovali za nereálny cieľ, podarilo sa to však
ešte skôr. A to aj vďaka O2,
ktoré podalo pomocnú ruku
a prispelo na jeho obnovu. Materiál na osadenie a jeho montáž zabezpečila firma Mramor.
„Nechceli sme sa vyhovárať
vetami „Nejde to“ alebo „Ne
máme na to peniaze“. Veľmi
ma teší, že existujú firmy,
ktorým záleží na mieste, kde
pôsobia. A som rada, že je
kilometrovník opäť súčasťou
Korza. Nielen pre turistov, ale
aj pre nás domácich symboli
zuje, že Bratislava a Staré Mes
INZERCIA

VÝKUP ZLATA A STRIEBRA
Obchodná 39 (vo dvore) BA
Pon.-Pia.: 9:00 – 18:00, Sobota: 9:00–12:00

Vykupujeme zlomkové zlato a striebro,
zlaté šperky, zubné zlato, mince a hodinky.
Platíme ihneď v hotovosti!!!
Najlepšie výkupné ceny, rýchle jednanie!!!

info: 0904 150 150

WWW.VYKUP.SK
KÚPIM OBRAZY AK. MALIAROV:
Barčik, Bazovský, Benka, Fulla, Galanda, Hála, Kompanek, Krivoš, Laluha,
Medvecka, Mousson, Mudroch, Mallý, Pašteka, Weiner-Král a i.

0903750511
originalart@centrum.sk

to je kozmopolitným miestom,
ktoré je otvorené všetkým ná
rodom a kultúram, ale zároveň
sa tu všetci môžeme cítiť ako
doma,“ povedala starostka Starého Mesta Táňa Rosová. „Ki
lometrovník ukazuje vzdiale
nosť od hlavných miest väčši
ny štátov, v ktorých pôsobí aj
O2. Sme radi, že sme mohli po
môcť v tejto milej veci a pris
pieť drobnosťou mestu, v kto
rom sídlime,“ uviedol Jonathan
Earle, riaditeľ marketingu O2.
Na vynovenom kilometrovníku k 30 mestám pribudol Olomouc, ktorý je partnerským mestom mestskej časti.
„Prečo účasť spoločnosti
Mramor na rekonštrukcii kilo
metrovníka? Žijeme a pôsobíme
v Bratislave. V širšom centre
mesta sme ako kamenárska fir
ma realizovali veľa projektov.
Naše Staré Mesto si však zaslúži
viac, preto nech skutky hovoria
za nás,“ povedal konateľ firmy
Mramor. 
(ao)
FOTO – RASŤO MIŠÍK

Zmena stránkových dní poradne
Bezplatná poradňa pre vlastnícke, nájomné a správne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom funguje aj v roku 2013,
od začiatku apríla však prišlo
k zmene stránkových hodín.

S riešením problémov a otázok
vám pomôže právnik Mgr. Branislav Mráz v pondelok v čase
13.00 – 17.00 a v stredu od 13.00
– 17.00 na kontaktnom pracovisku, prípadne v kancelárii č. 109.

Oznámenie

t.j. na základe obchodnej verejnej súťaže.
Súťažné podmienky budú
uverejnené a je možné ich prevziať nasledovne:
a) na internetovej stránke
www.staremesto.sk,
b) na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
c) na stránkovom kontaktnom
pracovisku číslo 12 na prízemí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto, Vajanského nábrežie
3, 814 21 Bratislava,
d) vyžiadaním na e-mailovej adrese jan.cilli@staremesto.sk.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí zverejňuje zámer postúpiť
pohľadávky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške
1.145.455,43 EUR tretej osobe
za odplatu v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 96/2012 zo dňa
25.09.2012.
Postúpenie pohľadávok sa
vykoná spôsobom podľa §
9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí,
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Na Dobrý trh prišlo dobrých 10 000 ľudí

Špeciálne farmárske vydanie podujatia bude v apríli na Jakubovom námestí

Dobrý trh je mrazuvzdorný! Hlásili organizátori ešte pár
hodín pred jeho začiatkom na internetovej stránke, keďže
počasie skôr pripomínalo blížiace sa Vianoce a nie Veľkú
noc. A naozaj!
Ukázalo sa, že nielen Dobrý
trh, ale aj dobrí ľudia sú mrazuvzdorní, pretože 23. marca ich
prišlo na prvú tohtoročnú akciu na Panenskej ulici viac ako
10 000. Tento raz sa trhová a aj

pešia zóna predĺžila až k ZUŠ
M. Ruppeldta. Návštevníci na
Dobrom trhu našli kvalitné produkty od domácich pestovateľov, ochutnať mohli aj kulinárske špeciality z Indie, pričom

Bratislava pre všetkých:
Výstavy, burza kníh, upratovanie Kmeťovho námestia, ale aj otvorený úrad, prehliadka kancelárie starostky či trezoru – to všetko
a ešte omnoho viac pripravilo Staré Mesto od 19.4. do 21.4. V tento
víkend sa totiž bratislavské samosprávy už tradične otvoria občanom a mestská časť Staré Mesto
neostane bokom. Vstup na akcie
je voľný. 
(red)
Piatok 19. 4. 2013

9.00 – 20.00 2013 – výstava Školskej
vedeckej odbornej a umeleckej
činnosti študentov Katedry výtvarnej výchovy PF UK, Staro
mestský klub 10x10, Školská 14
13.00 – 18.00 PRÍBEHY – výstava
obrazov Ladislava Bergera, Galé
ria Z, Ventúrska 9
14.00 – 18.00 HRANICE TELA – kolektívna výstava, Galéria Cypriá
na Majerníka, Ventúrska 9
19. a 22. 4. Bezplatná registrácia
nových členov vo všetkých pobočkách Staromestskej knižnice.

tejto krajine bola venovaná celá
multi kulti zóna. Už tradične tu
nechýbal ani Dobrý úrad.
Dobrý trh sa však stále posúva ďalej a 27. apríla sa prvý raz
uskutoční na Jakubovom námestí. „Prvý, skúšobný trh bude mať
rozsah asi 30 stánkov a bude
komornejší. Špecifikom tohto
Dobrého trhu bude tematické
zameranie na domáce farmárske

produkty v spolupráci so Slow
Food Pressburg. Návštevníci tu
budú môcť kúpiť nie len kvalitnú
sezónnu zeleninu a ovocie, ale aj
mäsiarske či mliečne výrobky,“
uviedla Barbara Zavarská z občianskeho združenia Punkt, ktoré v spolupráci so Starým Mestom akciu organizuje.
(ao)
FOTO – RASŤO MIŠÍK,
MAREK JANČÚCH

Čo vás čaká v Starom Meste?

Sobota 20. 4. 2013

9.00 – 12.00 UPRATOVANIE KME
ŤOVHO NÁMESTIA a jeho
okolia (Bernolákova a Wilso
nova ul.) za účasti starostky,
zástupcov starostky, poslancov,
zamestnancov úradu a verejnosti
pri príležitosti blížiaceho sa Dňa
Zeme (22. 4.). Pozývame aj dob
rovoľníkov, náradie bude k dis
pozícii!
10.00 – 16.00 Miestny úrad otvo
rený pre verejnosť – Jurená
kov palác, Vajanského nábr. 3.
Prehliadka kancelárie starostky
a zástupcov starostky; kontaktné
pracovisko v režime pracovných
dní; podľa záujmu sprístupnenie
trezora
11.00 Otvorenie výstavy fotografií
Mgr. art. Rasťa Mišíka KRÁSA
STARÉHO MESTA, Staromestská sieň
11.30 – 12.30 Renesančný súbor ZUŠ
Karloveská, Staromestská sieň
10.30 – 16.00 Dychová hudba Spojár
a country skupina A band, Nádvorie

10.00 – 18.00 ODTLAČKY GISI
FLEISCHMANNOVEJ (1892 –
1944), Pisztoryho palác, Štefá
nikova 25
www.rabinka.sk
13.00 – 15.00 VÝMENNÁ BURZA
KNÍH v spolupráci s Klubom
dôchodcov, Staromestský klub
G19, Gaštanová 19
od 14.00 CVIČENIE NAMIESTO
SIESTY, predcvičuje Mária Bakošová, Staromestský klub G19,
Gaštanová 19
14.00 – 18.00 HRANICE TELA –
kolektívna výstava, Galéria
Cypriána Majerníka, Ventúrska 9
13.00 – 18.00 PRÍBEHY – výstava
obrazov Ladislava Bergera, Ga
léria Z, Ventúrska 9

Nedeľa 21. 4. 2013

13.00, 14.00 a 15.00 KOMENTO
VANÉ PREHLIADKY OBJEK
TU, Pisztoryho palác, Štefáni
kova 25
16.00 2 ALEBO 3 VECI, KTORÉ
O ŇOM VIEM Projekcia filmu

v kinosále, dokument o vyslancovi Tretej ríše Hannsovi Ludinovi,
ktorý v časoch 2. svetovej vojny
sídlil v Pisztoryho paláci, film je
v nemčine s anglickými titulkami, 85 min.
Vstup voľný do naplnenia kapacity sály!
10.00 – 18.00 ODTLAČKY GISI
FLEISCHMANNOVEJ
(1892 – 1944), Pisztoryho palác,
Štefánikova 25
www.rabinka.sk
14.00 PREŠPOROK – MÁRIA
TERÉZIA, prehliadka v rámci
projektu Poznaj Staré Mesto so
sprievodkyňou Helenou Navrátilovou, Hlavné námestie
15.00 KONČÉRTO DY KOMEDIÁN
TY (FANTÁSTYKO KLAUNIÁ
DY)Prešporské divadlo. Voľné
vstupenky je potrebné si rezervovať na tel. 02/ 52496822, mailom na lucia.doubravova@staremesto.sk alebo osobne v pokladni. Staromestský klub 10x10,
Školská 14
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Dotácie pre Staromešťanov na úpravu zelene
Finančné prostriedky budú Staromešťanom prideľované podľa vopred stanovených kritérií. Dotácie sa
budú prednostne poskytovať žiadateľom, ktorí prispejú k vytvoreniu novej zelene, prípadne rekultivácii
zdevastovanej plochy na plochách otvorených do ulice. Súčasťou žiadosti musí byť návrh projektu spolu
s presným definovaním položiek rozpočtu. Tlačivo
je k dispozícii na stiahnutie na www.staremesto.
sk v sekcii “životné prostredie“, prípadne priamo na
miestnom úrade – Referáte ochrany prírody a starost-

livosti o životné prostredie (č. dverí 230). Termín na
zasielanie žiadostí, v ktorých si právnické osoby, fyzické osoby, podnikatelia a obyvatelia prostredníct
vom svojho správcu môžu požiadať o pridelenie dotácie v oblasti životného prostredia, je do 15.9.2013.
Bližšie podmienky poskytovania dotácií sú upravené
VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.2/2009
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré nájdete na www.staremesto.sk
v časti Všeobecné záväzné nariadenia. 
(red)

FOTO – ASM

Začína sa tohtoročná jarná deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto
so sídlom v Bratislave upozorňuje na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu, reguláciu živočíšnych škodcov, na území všetkých
obcí Bratislavského samosprávneho kraja v termíne od 1.4.2013 do
15.5.2013, a to nasledovne – obce, fyzické osoby – podnikatelia
a právnické osoby, fyzické osoby – občania.
Na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční jarná
deratizácia, kedy budú na verejných priestranstvách použité univerzálne nástrahy, ktoré si zachovávajú dlhodobú účinnosť.
Na potláčanie výskytu nežiaducich hlodavcov odporúčame ob
čanom dodržiavať zásady: neposkytovať zbytočne zdroje potravy

potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC, potraviny na dvoroch,
v pivniciach, balkónoch voľne neskladovať, nevytvárať skládky
domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na smeti, nedávať domácim zvieratám (mačkám, psom)
krmivo na voľných priestoroch, v okolí obytných blokov, v pivniciach a suterénoch budov, nekŕmiť mestské holuby. Nevyhnutné
je zasieťkovanie okienok a vetracích otvorov v obytných domoch
a v ostatných budovách, atď.
Vopred ďakujeme obyvateľom Starého Mesta za trpezlivosť a ochotnú spoluprácu počas jarnej ochrannej deratizácie. Viac informácií na
stránke www.staremesto.sk. 
(red)

Zber a odvoz biologického odpadu v Starom Meste
Aj v tomto roku bude prebiehať na území mestskej časti akcia zameraná na zber a odvoz biologického odpadu – konárov zo stromov
a krovín od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby). Bezplatná
služba, ktorej zámerom je podpora zhodnocovania biologického odpadu sa koná na jar vždy na vopred určených lokalitách. Záujemcovia
o túto službu sa musia nahlásiť na telefónnych číslach 02/59 246 325
alebo 02/59 246 333 počas stránkových dní (pondelok a streda od
8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: lenka.holla@staremesto.sk alebo zuzana.baniova@staremesto.sk.
Služba sa bude konať v 5 etapách počas týždňa vždy od pondelku
do piatku. Prvá etapa sa začne v pondelok 15.4.2013 v lokalite ohraničenej ulicami Nábr. arm.gen. L. Svobodu, Nad lomom, Hrebendova,
Jančova, Mudroňova. Ďalšie etapy sa uskutočnia vždy v týždňoch od
22.4., 29.4., 6.5. a 13.5.2013 na stanovených lokalitách. Biologický
odpad je potrebné mať pripravený na prístupnom mieste už v pondelok daného týždňa. Presný zoznam ulíc je zverejnený na stránke

www.staremesto.sk, prípadne sa obyvatelia môžu informovať na vyššie uvedených tel. číslach.
Ako po iné roky je služba limitovaná množstvom biologického odpadu na jednu domácnosť, tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo
odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, znevýhodňovať ostatných obyvateľov mestskej časti pri využívaní tejto služby. Po skúsenostiach z minulosti určila mestská časť, že množstvo biologického
odpadu určené na jednu domácnosť nesmie presahovať množstvo,
na ktoré by bolo potrebné pristaviť veľkokapacitný kontajner. Z tohto
dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali
konáre na jednu kopu.
Zbytočné je tiež vynášať konáre na ulicu po dohodnutom termíne.
Služba sa opakovane na jednotlivých uliciach vykonávať nebude.
Obyvatelia, ktorí počas týchto dní nestihli vyložiť konáre na prístupné miesto, môžu celoročne využiť služby zberného dvora firmy
OLO, a.s. na Ivanskej ceste 22 (vchod zo Starej Ivanskej cesty 2).

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v MČ Bratislava-Staré Mesto
V mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto prebieha jarné upratovanie.
Na veľkorozmerný domový odpad
a drobný stavebný odpad budú pristavené veľkokapacitné kontajnery.
Kontajnery neslúžia na zber elektroodpadu, biologického odpadu, ani
na odpad s výskytom nebezpečných
látok. Kontajnery neslúžia firmám,
ale súkromným osobám. V prípade,
že firmy a podnikatelia majú záujem
o veľkokapacitný kontajner, ten si
musia objednať osobitne.

Rozmiestnenie veľkok apacitných kont ajnerov:

9. 4. – 10. 4.

Martinengova 1-Drotárska cesta
Moskovská-Poľná
Dubová-Bohúňova
Poštová-Nám. SNP

16. 4. – 17. 4.

Panská-oproti Bibiane
Tajovského 1-Langsfeldova
Súbežná-Matúšova
Mýtna 23-Šancová-vnútroblok
Javorinská-Hummelova

23. 4. – 24. 4.

Palárikova-Dobšinského
Drotárska cesta 35-39
Podhorského
Timravina 6

29. 4. – 30. 4.

Havlíčkova-Prokopa Veľkého
Záhorácka
Kubániho-Čerešňová
Sokolská chodník
Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

6. 5. – 7. 5.

Povraznícka-Anenská
Železničiarska-Žabotova
Gajova-Alžbetínska
Nad Lomom-Buková

14. 5. – 15. 5.

Partizánska-Lichardova
Boženy Nemcovej 2
Beskydská
Žižkova-Lipová
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OTÁZKA – ODPOVEĎ:

Môžu nám píliť stromy?

Na tomto mieste vám prinášame pravidelnú rubri
ku, v ktorej odpovieme na otázky obyvateľov Sta
rého Mesta a budeme sa snažiť pomôcť vyriešiť
najpálčivejšie problémy.
Pília nám stromy! Smú?
Pred domom nám spílili dva stromy. Skôr ako sme sa spamätali, boli dolu. Boli ozdobou nášho malého námestíčka. Teraz je
tu pusto a smutno. Námestíčko sa vraj bude rekonštruovať. A my
sme nahnevaní, že sme tomu píleniu nezabránili. Smú sa v meste
píliť stromy len tak, bez vážnej príčiny? Dá sa proti niečo tomu
robiť? 
(Karol B.)
V zásade nesmú. Strom vo
všeobecnosti a najmä v mestskom prostredí je vzácnosť, treba
ho chrániť s nasadením všetkých
síl. Pre lepšiu klímu, zdravšie
ovzdušie, blahodarný tieň, tlmenie hluku, väčšiu kvalitu života.
Osobitne to platí pre veľký strom
s množstvom listovej zelene.
Strom je chránený zákonom
o ochrane prírody a krajiny (zá
kon 543/2002 Z.z. plus jeho no
vely). Často je chránený, žiaľ, iba
teoreticky. Kto ale môže strom
reálne ochrániť, sú bdelí občania. Čo však zmôže občan proti
odhodlanému pilčíkovi s motorovou pílou v rukách a s bezohľadným stavbyvedúcim za chrbtom?
Na prekvapenie možno mnohých
zmôže dosť. V prvom rade musí

POSLANCI

vybehnúť k pilčíkom. Musí kričať, volať ďalších občanov na pomoc, robiť čo najväčší „kravál“,
vyhrážať sa pokutou, za každú
cenu zdržať pílenie. Okamžite
volať políciu 158 (štátnu), resp.
159 (mestskú). Do telefónu popísať miesto, udalosť a žiadať urgentnú pomoc. Službukonajúci
dôstojník je povinný na miesto
vyslať bezodkladne motorizovanú hliadku. Policajt (štátny alebo
mestský) má právo legitimovať
pilčícke komando a žiadať predloženie povolenia k výrubu konkrétnych stromov. Ak povolenie
neexistuje, akékoľvek pílenie
musí policajt zakázať. V princípe na vypílenie každého stromu
treba vopred dostať od miestneho
úradu, referátu ochrany prírody

a starostlivosti o životné prostredie, povolenie. Povolenie sa udeľuje len vtedy, ak sú na to vážne
dôvody. Napríklad na mieste, kde
je strom, má stáť povolená stavba
alebo strom predstavuje reálne
nebezpečenstvo, ak je napríklad
nalomený, alebo zjavne prehnitý,
čiastočne vyvrátený, suchý a pod.
Ak sa má strom píliť kvôli stavbe,
výrubové povolenie platí až vtedy, ak je už vydané platné stavebné povolenie na dotyčnú stavbu.
Pilčík musí mať obe tieto povolenia pri sebe! Povolenie na výrub
sa nevyžaduje na tie stromy,
ktoré majú obvod kmeňa menej
ako 40 cm, merané vo výške 130
cm nad zemou, a krovité poras
ty s výmerou do 10m2 . Nie že by
ich nebolo škoda, ale citujeme
zákon. V súkromných záhradách
je možné rúbať bez povolenia
stromy s obvodom kmeňa do 80
cm (opäť merané vo výške 130
cm nad zemou). Stromy, ktoré
môžu ohrozovať bezpečnosť,
treba nahlásiť na miestny úrad,
o čom sa vydá potvrdenie, ktoré
musí mať pilčík takisto pri sebe.
Pri bezprostrednom nebezpečenstve je treba ohrozujúci strom
spíliť okamžite a treba to nahlásiť
na miestny úrad do piatich dní.
Tam, kde má stáť stavba, žiaľ ne-

môže stáť strom. Ten môže zachrániť iba architekt alebo investor
tak, že posunie stavbu tak, aby
stromy zostali stáť. Mal by to brať
ako svoju ľudskú povinnosť. Že
by to slovenskí architekti nevedeli, keď inde – vo Fínsku napríklad
– to patrí k základným etickým
princípom práce architekta?
Najčastejšie výhovorky: strom
mal dutinu; strom je chorý; je to
iba nálet; však vysadíme náhradné;
alebo však to zaplatíme – sú bohapustým klamstvom. Pretože množstvo stromov žije bežne aj s dutinami (dutiny treba ošetriť a odvetrať).
Pretože väčšina stromových chorôb sa dá liečiť. Pretože náletový
strom vôbec nie je menejcenný,
naopak je najživotaschopnejší.
Pretože malé stromy vysadené ako
náhrada za vyrúbané majú rádovo
menej listovej plochy – a pokým
z nich narastú veľké stromy (ak
vôbec narastú), uplynú desaťročia.
Pretože peniaze nikdy nenahradia
jestvujúcu zeleň. Aj keď stoeurovky sú zelené.
KAMIL PROCHÁZKA,
nezávislý poslanec,
spolupráca –
MICHAL DROTOVÁN,
vedúci referátu ochrany
prírody a starostlivosti
o životné prostredie

Starostlivosť o rodinu je na prvom mieste
Je to dobré? Skvelé? Super? Per
fektné? Akými výstižnými prí
vlastkami možno pomenovať
priestor, ktorý je tu pre mamičky
s detičkami? Miesto, kam môže
žena – matka prísť, aby nesedela
doma izolovaná od sveta a zažila
so svojím dieťatkom niečo iné
a uvoľňujúce. Je to naše-vaše ro
dinné centrum Prešporkovo, kto
ré je tu pre Nás už osem rokov.
Prvé staromestské rodinné centrum Prešporkovo oslávilo 15.marca 2013 už ôsme narodeniny.
Prešporkovo založili mamičky na
materskej dovolenke v čase, keď
v Bratislave už fungovalo niekoľko materských centier, nie však
v Starom Meste. O súčasnú podobu rodinného centra sa okrem mamičiek výdatnou mierou zaslúžili

manželia a ostatní rodinní príslušníci. A tak 8. marca 2006, presne
rok od jeho založenia, sa uskutočnili slávnostné krstiny priestorov.
Rolu krstnej mamy prijala staromestská poslankyňa MUDr. Halka
LEŽOVIČOVÁ (KDH) a tento výber
nebol náhodný. Krstná mama po-

máha Prešporkovu významným
spôsobom už od počiatku a to
už tretie volebné obdobie. Touto
slávnostnou udalosťou odštartovala v rodinnom centre etapa, ktorá
pretrváva dodnes. Takmer každý
deň je pre verejnosť otvorená herňa pre deti. Mamičky i babičky,
ockovia i dedkovia tam pookrejú
pri šálke čaju či kávy. Ich detičky
či vnúčence sa zatiaľ môžu zahrať, pobehať a hlavne nadviazať
nové priateľstvá už v útlom veku.
Jedným z obrovských prínosov,
ktoré toto centrum má pre malých
a veľkých, je prínos sociálny. No aj
vďaka pomocnej ruke mestskej
časti, ktorá poskytla priestory, má
Prešporkovo dôvod na oslavu. Rodičia sú si vedomí, že ich nezisková činnosť má zmysel.

Rodina je prirodzeným, základným a štát predchádzajúcim spoločenstvom. Rodina je miestom
vzniku života, formovania ľudského charakteru i osvojovania si
hodnôt. Starostlivosť o deti a výchova vo funkčnej rodine je základom prenosu mravných hodnôt,
a teda základom pokoja, rozvoja
a blahobytu spoločnosti. Preto aj
naďalej budem podporovať fungovanie tohto materského centra,
aby mamičky počas materskej dovolenky mali miesto, kde môžu
prekonávať spoločenskú izoláciu,
mali alternatívu k stereotypu každodenných povinností a zároveň
poskytnúť priestor pre hranie sa
detí. MÁRIO LEŽOVIČ (KDH),
miestny poslanec a predseda
sociálnej komisie
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Z galérie sa stane nezisková organizácia
Na verejnosť sa dostali infor
mácie o rušení Galérie Cypriá
na Majerníka, ktoré sa však
ukázali ako nepravdivé. Galé
ria by sa mala transformovať
na neziskovú organizáciu.
S neziskovou organizáciou,
ktorá sa stane novým zriaďovateľom galérie, chce Staré Mesto
podpísať zmluvu o spolupráci
a podporovať galériu finančnou
dotáciou. Tým by sa vo vzťahu
Starého Mesta a galérie nastavil
rovnaký režim, v akom fungujú
aj ďalšie kultúrne inštitúcie, akými sú napríklad divadlo GUnaGU alebo Ticho a spol. Mestská
časť je taktiež pripravená naďalej
poskytovať Galérii Cypriána Majerníka priestory v centre mesta.
Pokiaľ bude záujem zo strany
galérie, je Staré Mesto ochotné
poskytnúť pre jej potreby rozloho väčší priestor, ktorý je vhodný
pre výstavy a podujatia organizované galériou.

Diskusia sa rozpútala aj na
tému odchodu kurátora Richarda Gregora. „Dôvodom zrušenia
pracovného miesta a výpovede
kurátora Richarda Gregora boli
pripravované zmeny organizačnej štruktúry a v neposlednom

rade aj rozpočtové možnosti
mestskej časti. K tomuto rozhodnutiu zásadným spôsobom
prispeli aj výsledky kontroly, ktoré poukázali na nezrovnalosti v
zriaďovateľskej listine a na hrubé
a zásadné nedostatky v činnosti

galérie,“ uviedla starostka Starého Mesta Táňa Rosová. Galéria
podľa výsledkov kontroly viackrát porušila zákon o účtovníctve, či zákon o finančnej kontrole
a vnútornom audite. „Opatrenia,
ktoré boli vyvodené z takto zá
važných nedostatkov, považuje
mestská časť za mimoriadne
mierne a ústretové. Sú dôkazom
toho, že mestská časť nechce
byť prekážkou kontinuity Galé
rie Cypriána Majerníka, pričom
ju mestská časť považuje za
etablovanú značku, ktorá nepo
chybne patrí do Starého Mesta,“
povedala Táňa Rosová. Vlani stála prevádzka galérie mestskú časť
viac ako 56 000 eur, po zmene
na neziskovú organizáciu by sa
mala táto suma znížiť na 12 000
eur. Novým riešením tak vznikne
priestor na to, aby Staré Mesto
v budúcnosti podporovalo aj iné
galérie na území mestskej časti.

(red)

FOTO – ASM

Školské dvory otvorené deťom aj “po škole“
Koncom októbra minulého
roka som z poverenia zastupiteľstva Starého Mesta oslovil
predsedu kraja Pavla Freša aj
primátora Milana Ftáčnika s výzvou „odomknime školské dvory
(deťom)“. Žiadal som o podporu
zámeru umožniť denné športové
aktivity a hry detí v priestoroch
školských dvorov, ktoré sú teraz
po vyučovaní uzamknuté. Staromestskí poslanci schválili môj návrh, aby sa začalo školským dvorom na Vazovovej ulici.
Príslušné dokumenty všetkých
úrovní územných samospráv, zaoberajúce sa podmienkami života v Starom Meste, hodnotia stav
možností na relaxačné pohybové
aktivity za nevyhovujúci a najhorší v celej Bratislave. Staré Mesto
je najľudnatejšou aj najzastavanejšou časťou hlavného mesta
i Bratislavského samosprávneho
kraja. Preto priestory s verejnými
športoviskami sú na jeho území
mimoriadne vzácne.
Na území Starého Mesta je
však sieť školských zariadení

s potenciálom pre hry a športovú
zábavu mládeže. Cieľom zámeru
je sprístupnenie školských dvorov
základných škôl v Starom Meste
open air aktivitám a čo najširšej
skupine mládeže. Úrad m.č. Staré
Mesto, Magistrát i Úrad BSK majú
povinnosť vytvárať podmienky na
bežne dostupné športové vyžite
mládeže a hry detí. Cieľom je dosiahnuť väčší podiel času mladých
strávený pohybom na vzduchu
pri priaznivom počasí v popoludňajších hodinách po skončení
vyučovania, ale aj počas víkendov
a sviatkov.
Projekt uvažuje i s moderovaním týchto aktivít na základe
odborne vypracovaného programu neformálnej výchovy pre širší
okruh detí bez povinnosti prihlasovania sa do týchto programov
vopred. Základom je dobrovoľnosť mládeže v účasti na organizovaných aktivitách, ale aj umožnenie individuálnych pohybových
aktivít v rámci povolených, t.j.
deti budú motivované prístupným
športovým vybavením a „tréner-

skou“ podporou školeného dohľadu. Účasť na organizovaných aktivitách podľa denného programu
nie je podmienkou využitia priestoru školského dvora. Jedinou
podmienkou bude rešpektovanie
pokynov pedagogického dohľadu
k predchádzaniu úrazom.
K pomoci pilotnému projektu
v Starom Meste sa zatiaľ prihlásil primátor. V súčasnosti je pripravená štúdia so zapracovaním
zásadných požiadaviek Magist
rátu, najmä diverzifikácia financovania a tiež zapojenie Centra
voľného času a podľa záujmu aj

občianskych združení, registrovaných Ministerstvom školstva.
Ale pán župan ešte váha. Už som
si zvykol, že neraz odmieta spoluprácu s politickou opozíciou,
i keď sa jedná o verejne prospešnú vec. Naostatok to predviedol
pri žiadosti Bratislavy o dotáciu
z prostriedkov cestnej dane na jej
deravé cesty.
Nedávno však Úrad samosprávneho kraja prispel finančne
na bezplatné korčuľovanie prázd
ninujúcich školákov na novootvorenom zimnom štadióne na
ulici M. C. Sklodowskej v petržalskom Ovsišti počas jarných
prázdnin pre Bratislavský kraj.
Bolo to smerom k deťom a mládeži správne gesto. A tak verím,
že pán župan nakoniec uzná svoj
podiel aj na zlepšovaní dostupnosti športového vyžitia mládeže
v trvalejších projektoch. A takým
je aj projekt „Odomknime školské dvory!“.
MARTIN BORGUĽA
(SMER-SD),
miestny poslanec
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Hľadá sa najkrajší
balkón a predzáhradka
Súťaž Starého Mesta:

Nič nerozžiari ulicu krajšie ako
pekne upravený balkón či predzáhradka. Ak patríte k tým, ktorí
sa radi starajú o svoje okolie, je tu
pre vás aj tento rok súťaž o „Naj
krajší balkón Starého Mesta“
a „Najkrajšiu predzáhradku Sta
rého Mesta“. Vyhlasuje ju Komisia
pre územné plánovanie, miestny
rozvoj a životné prostredie, ktorej
predsedá poslankyňa Soňa Párnická (nez.). Podmienkou účasti
v súťaži je zaslanie fotografie vášho
balkóna alebo predzáhradky spolu
s kontaktnými údajmi (meno, adresa, telefónne číslo). Uprednostnené budú tie, ktoré smerujú do
ulice, a tak skrášľujú aj okolie.

Fotografie môžete posielať prostredníctvom e-mailu na adresy:
lenka.holla@staremesto.sk, zuzana.baniova@staremesto.sk alebo
poštou na adresu Miestny úrad
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1.
Z vašich fotografií a po kontrolnej
obhliadke vyberie Komisia životného prostredia 3 najkrajšie bal-

kóny a 3 najkrajšie predzáhradky.
Majitelia týchto balkónov a predzáhradiek budú odmenení. Svoje
fotografie nám môžete posielať
do 15.9.2013. Výhercov budeme
kontaktovať. Najkrajšie balkóny
a predzáhradky budú uverejnené
na našom webe. Veríme, že táto súťaž prispeje a podporí snahu obyvateľov Starého Mesta zlepšovať
a skrášľovať svoje prostredie, bude
sa do nej zapájať stále viac obyvateľov a zároveň dúfame, že pri
vyhodnocovaní súťaže objavíme
krásne upravené balkóny a predzáhradky plné pekných kvetov
a zelene. 
SOŇA PÁRNICKÁ

FOTO – ASM

RASTLINKY.SK
pre súťažiacich
Partnerom súťaže je záhradné
centrum Rastlinky.sk. Pre všetkých súťažiacich poskytne v mesiaci apríl 20 % zľavu na nákup
balkónových rastlín. Pri nákupe
je potrebné uviesť heslo Staré
Mesto, v takom prípade bude
zľava odčítaná. Nákup je možné
uskutočniť: 1. online – na internetovej stránke www.rastlinky.
sk; 2. osobne – v Záhradnom centre, Domové role 67, 821 05 Bratislava. Záhradné centrum rastlinky.sk poskytne taktiež ceny pre
majiteľov najkrajších balkónov
a predzáhradiek.

Prešporkovo rastie, oslávilo 8. narodeniny
V rodinnom centre Prešporkovo bolo 15. marca mimoriadne rušno a vládla tu slávnostná
atmosféra. A bol na to dôvod!
Prešporkovo rastie spolu s detičkami a v polovici marca oslávilo už svoje ôsme narodeniny.
Nielen pre deti, ale aj pre ich
rodičov, starých rodičov a všetky
spriaznené duše bol pripravený
pestrý program. Odštartoval ho
koncert, drobci spievali a tancovali na pesničky, ktoré deťom zaspievala Mia. Pridali sa aj rodičia,
ktorí urobili deťom zlatú bránu.
Všetci, malí aj veľkí maškrtníci,
sa tešili na sladký ťahák večera

– vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu tortu. Mamičky či staré
mamy si dali naozaj záležať.
Pripravili krásne a chutné torty
v tvare slniečka, s tromi prasiatkami, piškótovú pochúťku či

obdobu Bratislavského hradu, v
jeho strede sedel gašparko Preš
porko. Maškrty boli odmenené
peknými cenami. Torty rozkrojila starostka Starého Mesta Táňa
Rosová, ktorá prišla Prešporkovu

zagratulovať. Rodinnému centru
želáme čo najviac takýchto vydarených osláv a krásnych aktivít,
ktoré pre malých a veľkých pripravujú.
(ao)

FOTO-RASŤO MIŠÍK

Medzinárodný projekt v materskej škole
Materská škola Timravina
v Bratislave realizuje medzinárodný projekt Comenius, na ktorom spolupracuje s partnermi
z Nórska, Poľska, Českej republiky, Chorvátska a Ruska. Projekt
pod názvom What is Europe? je
zameraný na multikultúrnu vý-

chovu detí predškolského veku
a priblíženie kultúry a spoznávanie krajín deťom. Súčasťou realizácie projektu sú aj pracovné
stretnutia pedagógov všetkých
zúčastnených krajín, na ktorých popri pracovných aktivitách spoznávajú krajinu a mesto,

v ktorom sa uskutočňuje návšteva. V týždni od 11. do 18.3. 2013
sa uskutočnilo takéto stretnutie v Bratislave v MŠ Timravina.
Zúčastnilo sa na ňom 22 hostí
z partnerských krajín. Stretnutie
bolo mimoriadne vydarené – hostia sa oboznámili nie len s prácou

materskej školy, ale aj so zásadami
výchovno-vzdelávacieho
procesu v predškolských zariadeniach, zúčastnili sa na kultúrnom
programe detí a taktiež spoznali
na prehliadke Staré Mesto v Bratislave. Ing. Katarína Koledová,

riaditeľka MŠ Timravina
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JUNIOR STARÉHO
SPRAVODAJSTVO
MESTA

Timea Szöllősová (11) a Lujza Valentovičová (11)

Mysleli sme si, že výhra v súťaži je len sen
Vo svojej oblasti dosahujú výborné výsledky, majú pred sebou jasné ciele
– aj takí sú mladí Staromešťania. Príkladom im môžu byť seniori Starého
Mesta, odborníci vo svojej oblasti, ktorí sú naďalej aktívni. Prinášame
vám rubriku Junior a Senior Starého Mesta, v ktorej vám sprostredkuje
me osudy výnimočných ľudí z mladšej aj staršej generácie. Ak vo svojom
okolí poznáte niekoho so zaujímavým príbehom, napíšte nám o ňom na
alexandra.obuchova@staremesto.sk, do predmetu uveďte Junior alebo
Senior.
Priblížiť dejiny Bratislavy, ale
taktiež dať možnosť zamyslieť
sa nad budúcnosťou mesta hravou a zážitkovou formou – to
je cieľom projektu Poznaj Staré
Mesto. Minulý rok sa konal prvý
ročník a jeho veľkým finále bol
kvíz v Televízii Bratislava. Vďaka najväčšiemu počtu správnych
odpovedí ho vyhrali dve mimoriadne šikovné žiačky, ktoré vlani študovali na Základnej škole
Dubová, a zároveň dve najlepšie
kamarátky – Timea Szöllősová
a Lujza Valentovičová. „Pani
učiteľka Ľubica Predajňová
sa prišla do triedy spýtať, kto
by chcel ísť na kvíz a ja som
sa hneď prihlásila,“ spomína

s úsmevom Timea. A prípravu
na kvíz v ničom nezanedbala –
v knižnici si po porade s pani
knihovníčkou požičala knižky
o histórii, s rodičmi si prešla
pamiatky Starého Mesta. Pripravovala sa aj jej „parťáčka“ Lujza
a oplatilo sa – zo všetkých otázok nevedeli odpovedať len na
jedinú. „Pýtali sa nás, aká loď
premávala po Dunaji v minulosti. Ale aj to už teraz vieme
– bol to Propeler,“ tvrdia svorne
dievčatá. Šikovným žiačkam
zagratuloval pán riaditeľ a če
rešničkou na torte bola výhra
– zájazd do Chorvátska, kam
išli v septembri aj s pani uči
teľkou Predajňovou. „Mysleli

Cesty zvukom:

Deti si zahrali aj na spievajúcich miskách
V našej materskej škole, na Vazovovej 16 v Bratislave, realizujeme počas celého školského roka
veľa podnetných projektov. Jedným z najzaujímavejších je práve
projekt „Cesta zvukom“.
Zvuky nás sprevádzajú od narodenia. Vnímame ich celým telom.
Sú upokojujúce a burcujúce zároveň. V snahe podporiť záujem detí
o hudobnú činnosť, prizvali sme
do našej MŠ učiteľa hudby. Rami
Shaafi sa venuje hrdelnému spevu
a oboznamuje deti s netradičnými hudobnými nástrojmi akými

FOTO – ARCHÍV MŠ

napríklad sú: indiánske píšťalky,
drumble z rôznych krajín, tibetské spievajúce misky, shruty box,
symfonické gongy, bubny a iné.
Keďže sa deti s týmito netradičnými hudobnými nástrojmi bežne
nestretajú, prejavili o ne veľký záujem. Pozorne počúvali každé slovo
o histórii a krajine, odkiaľ ten-ktorý
hudobný nástroj pochádza. Najväčšiu radosť prejavili pri samotnej
hre na ne. Jedna skupina detí hrala,
druhá vyjadrovala rytmus pohybovou improvizáciou. Vnímali hudbu,
dynamiku, rytmus, tempo a hlavne, boli šťastné! A o to nám najviac
išlo! Možno aj touto formou projektu „Cesta zvukom“, sme pomohli
nájsť deťom novú cestu poznania,
cestu, ktorá sa stane potrebou ich
každodenného života.
ROZÁLIA ILLÉŠOVÁ,
MŠ Vazovova

sme si, že je to
len sen, že sa to
bežne ľuďom nedeje,“ spomínajú.
Navštívili miestnu školu, pozreli si pamiatky
a nemohli vynechať ani kúpanie
v mori. Dievčatá
už teraz študujú
na osemročných
Timea a Lujza vyhrali kvíz Poznaj Staré Mesto.
gymnáziách, Luj
za na Metodovej a Timea na ako sa volajú budovy, okolo ktoGymnáziu Grösslingova a naj- rých denne chodíme, ku ktorej
viac ich baví matematika. Keby časti histórie patria a s akými
sa mohli do projektu Poznaj Sta- známymi menami sa spájajú,“
(ao)
ré Mesto zapojiť ešte raz, určite tvrdia. 
FOTO – AO
by tak spravili. „Je super vedieť, 

Ako sme sa zabávali v zimnom čase
Všetky deti majú radi zábavu,
ale i rôzne prekvapenia. A tak
k deťom, farbičkám, prišiel Karneval. Bol to mesiac – 26. február. Po
všetkých prekážkach pani Zimy
k nám na kopec nad Bratislavským hradom zavítal ujo Maroš,
huncútstvom nabitý v maske farbičkového Šaša. Dobrá nálada
a kreatívne súťaže roztancovali
všetky masky – detičky, ale i pani

učiteľky. Zažili veselé dopoludnie
plné súťaží, či už v preťahovaní lanom, hádzaní šípok na cieľ,
kvíze. Rytmus temperamentných
melódií hudobnej produkcie Šaša
Maroša nenechal nikoho sedieť na
stoličkách. A po dobrej zábave čakalo na škôlkarov aj pravé fašiangové jedlo – chutné šišky.
LÍVIA ŠIŠULÁKOVÁ,
MŠ Javorinská

FOTO – ARCHÍV MŠ
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SPRAVODAJSTVO
SENIOR
STARÉHO MESTA

Jozef Hanák (94)

História ma fascinovala odjakživa
„Pamätám si na Bratislavu
v dvadsiatych rokoch. Vtedy tu
neboli takmer žiadne autá, po
uliciach premávali najmä panské
koče a vidiecke povozy. A všade
bol samý trh – v Starej tržnici,
ale stánky či ženičky s tovarom
boli po celom dnešnom SNP, na
Poľnej ulici či Rybnom námestí.
Bolo to veľmi romantické,“ spomína s iskrou v očiach nesmierne čiperný a aktívny Jozef Hanák. Snáď nikto by netipoval, že
tento rok slávi už 95-te narodeniny. Pre vyštudovaného strojného inžiniera sa celoživotnou
láskou stalo zbieranie starých
dokumentárnych
pohľadníc
a história starej Bratislavy. „De
jiny som chcel ísť aj študovať,
fascinovali ma už od mladosti.
Môj otec však bol roľník, mal
traktor a iné stroje. Povedal
mi: Keď chceš, študuj, ale nie
históriu,“ hovorí pán Hanák.
A tak sa stal strojným inžinierom. Po skončení Vysokej
školy technickej v Brne (a krátkej „vojenčine“) začal učiť na

Strednej priemyselnej škole
strojníckej, bol technickým redaktorom, pracoval i v oblasti
bezpečnosti práce, vrátil sa na
priemyslovku a v roku 1980
išiel do penzie. Zbieranie po
hľadníc a všetkého možného
o starej Bratislave pokračova
lo. Len bratislavských pohľad
níc zozbieral okolo desaťtisíc!
Popritom študoval históriu
mesta, o ktorej písal a naďalej
píše. Vo vydavateľstve Orbis mu
vyšla publikácia Bratislava na
pohľadniciach z prelomu storočia. Ďalšie knižky, doposiaľ sú
štyri, mu vyšli vo vydavateľstve
Marenčin PT. Za knihu Obsadenie Bratislavy dostal pochvalu
aj od českého historika, sám sa
však považuje len za popularizátora starej Bratislavy. Pán Hanák asi preto vyzerá taký čiperný a aktívny, lebo je plný optimizmu. „Keď ráno vstanem,
chce sa mi srandovať. Asi mám
v sebe čosi z Wericha,“ dodáva.

(ao)

FOTO – AO

Štedrý dar pre Seniorcentrum SM
Tritisíc eur nie je málo. Ta
kýto je štedrý dar, ktorý ve
noval Seniorcentru SM na
Podjavorinskej ulici Lions
klub Dovina. Získať tieto fi
nančné prostriedky nebolo
ľahké.
Je to výsledok celoročných
klubových aktivít pätnástich
žien, ktoré sa vo svojom voľnom
čase zúčastňovali na rôznych
miestach v každom počasí na príležitostnom predaji doma pečených koláčov. Minulú jar predávali na výstave kvetov Flóra svoje
produkty s veľkým úspechom.
Na jeseň ste ich mohli stretnúť
na staromestskom Dobrom trhu
na Panenskej ulici. Zima poskytuje každý rok možnosť predávať
na Vianočných trhoch vianočný
punč a koláče. „Rozhodli sme sa

Bohdana Machajová odovzdala šek vicestarostovi Jánovi Krtovi a riaditeľke Seniorcentra SM Viere Jaškovej.

podporovať staromestských seniorov v zariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nie pre
svetskú slávu, ale pre prirodzenú
túžbu pomôcť dobrej veci.
Vidíme výsledky, staromestská
samospráva v Seniorcentre SM
dobre nakladá s našimi prostriedkami a preto dvanásťročná tradícia
pokračuje,“ uviedla pri odovzdávaní daru v Seniorcentre SM na Podjavornskej ulici Bohdana Machajová,
prezidentka Lions klubu Dovina.
Preto vždy, keď ich uvidíte
v modrých zásterách s logom
Lions klubu – leva, neváhajte si
kúpiť kávičku a koláčik. „Je to
pre dobrú vec! Prispejete tak aj
vy na deky, kvety, stoličky, knižnicu, a vôbec všetko potrebné
pre príjemný život našich seniorov,“ uviedla Machajová. (red)

FOTO – ASM

Bratislava a svet na
starých pohľadniciach
Pre čitateľov Staromestských novín máme dobrú správu. Od budúceho vydania nájdete v novinách
krátku históriu starých pohľadníc
s ukážkami a rubrika s pánom
Hanákom bude pokračovať.

Poďte na výlet
do Olomouca
Staré Mesto opäť pripravilo pre
staromestských seniorov autobusový výlet do Olomouca, nášho
partnerského mesta. Pre účastníkov je zabezpečená návšteva medzinárodnej jarnej záhradníckej
výstavy FLÓRA OLOMOUC 2013
a prehliadka mesta. Celodenný
výlet je naplánovaný na 25. ap
ríla 2013. Spoluúčasť seniora na
výlete je 5 € (v cene nie je zahrnuté poistné). V prípade záujmu
volajte pani Kataríne Halásovej,
tel. číslo 02/59246273. Uzávierka
prihlášok je 19. apríla 2013.
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STARÉ MESTO VO FOTOGRAFIÁCH

Stačí tak málo a vidieť veľké zmeny! Detské ihrisko na Fajnorovom nábreží sa vďaka
ľuďom bez domova zmenilo na nepoznanie. „Uličníci za krajšiu Bratislavu“ z neziskovej organizácie Domov sv. Jána z Boha spílili a odniesli spadnuté konáre, pozametali
lístie a vyčistili priestory, aby boli nielen krajšie, ale aj bezpečnejšie.

Úspešný projekt Poznaj Staré Mesto pokračuje aj v roku 2013. Časť je venovaná žiakom
4. a 7. ročníka zo staromestských základných škôl. Koncom marca odštartovali prvé
prehliadky, starší žiaci si prezreli a dozvedeli sa zaujímavosti o Dóme sv. Martina, štvrtáci absolvovali prechádzku Starým Mestom so sprievodkyňami.

Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov si v Zichyho paláci prevzalo ocenenie 22 staromestských učiteľov z materských a základných škôl. Ocenenie odovzdala starostka Táňa
Rosová a Ivan Haverlík, predseda Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Miestneho zastupiteľstva.

Predposledný marcový víkend sa ulice Bratislavy aj Starého Mesta už po ôsmykrát
zaplnili fanúšikmi behu. Podujatie ČSOB Bratislava Marathon prilákal tisícky nadšencov, svoju vlastnú disciplínu tu mali aj tí najmenší bežci.

Staré Mesto sa opäť zapojilo do celosvetovej akcie Vlajka pre Tibet. Každoročne sa
koná 10. marca a dátum je vybraný ako pripomienka 54. výročia povstania proti
obsadeniu Čínou.

V Pisztoryho paláci sa do 21. apríla koná výstava Odtlačky Gisi Fleischmannovej spojená s premietaním dokumentu. Venovaná je židovskej aktivistke, ktorá počas II.
svetovej vojny zachránila množstvo životov, no seba nedokázala zachrániť.
FOTO RASŤO MIŠÍK (4), BEATA MUSILOVÁ (1), ARCHÍV SM (1)

ZÁBAVNO-POUČNÁ STRANA NIELEN PRE SENIOROV
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Trénujte si mozog memorovaním obsahu príbehov a ich ďalším podaním svojim známym

Neznáme
o známych

Ani v apríli nenecháme náš mozog zaháľať a pripravili sme pre vás pokračovanie rubriky pod názvom Neznáme o zná
mych. Výber zo svetovej pokladnice anekdot má okrem zábavnej aj všeobecnovzdelávaciu hodnotu. A práve tá nepria
mo súvisí s našim mozgom. Jeho tréning by pozostával v tom, že si jednotlivé anekdoty zapamätáte a vyrozprávate ich
pri nejakej príležitosti vašim známym. Keby ste si okrem obsahu zapamätali aj roky narodenia a úmrtia jednotlivých
aktérov, bola by to pridaná hodnota – bez dane.
ANNA PAVLOVOVÁ (1881 – 1931)
Svetoznáma ruská kráľovná baletu Anna Pavlovová
venovala veľkú časť svojho
obrovského majetku dobročinným účelom. V Paríži
založila a udržiavala moderný, dobre vybavený detský útulok pre siroty. Počas
amerického turné jej venezuelský prezident
daroval hodvábnu škatuľu, na ktorej meno
umelkyne lemovali zlaté dvadsať dolárové
mince. „Prvý raz v živote ľutujem, že sa volám
Anna Pavlovová,“ povedala tanečnica pri pohľade na škatuľu. Prezident nechápal túto poznámku. Anna Pavlovová s úsmevom odvetila:
„Keby som sa náhodou volala Anastazia Edvardovna Karavaniskaja, potom by moje parížske
chudobné siroty prišli k väčšej sume...“
LORD CHESTERFIELD (1694 – 1773)
Anglický politik a spisovateľ
XVIII. storočia, Lord Philip
Dormer Stanhope Chesterfield, ktorého priezvisko
v kruhoch fajčiarov preslávila cigareta chesterfieldka,
sa tešil povesti predvídavého
a uváženého muža. Jedného
dňa sa dozvedel, že kráľ Juraj II. hodlá na naliehanie svojho dvora prerobiť slávny Park sv. Jamesa (St. James park) na ozdobnú záhradu francúzskeho štýlu a uzavrieť toto obľúbené miesto
pre londýnsku verejnosť. Mal vedomosť aj o búrlivých protestoch a demonštráciách Londýnčanov proti tomuto zámeru. Po niekoľkých dňoch
kráľ Juraj II. sa spýtal lorda Chesterfielda, koľko
by stálo prerobenie parku na ozdobnú záhradu.
Lord odpovedal mnohovravnou stručnou vetou:
„Nie mnoho, iba Vašu korunu, výsosť!“
JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
Nemecký hudobný skladateľ Johannes Brahms,
ktorý nevynikal štedrosťou, pri návšteve Bra-

tislavy zašiel do zájazdového hostinca a objednal
si pečené kura. Po obede
mu hostinský predložil
úctyhodný účet. Brahms
sa ho spýtal, kedy to kurča
šklbali. „Čudná otázka,“
odpovedal hostinský. „Samozrejme potom, keď bolo mŕtve,“ dodal.
„Vidíte,“ konštatoval Brahms smutne, „a mňa
neboráka chcete ošklbať zaživa!“ Hostinský
sa zasmial a účet znížil na tri groše.
FRIEDRICH SCHILLER (1759 – 1805)
Jeden z najvýznamnejších
predstaviteľov literárneho
klasicizmu Friedrich Schiller za mlada rád hrával na
harfu. Jeho sused síce nebol principiálne zaujatý
proti hudbe, ale harfu nenávidel. Okrem toho úroveň Schillerovej hry na harfu sa mu už vôbec
nepozdávala. Pri jednej príležitosti, keď sa
stretli na chodbe, povedal: „Herr Schiller, vy
hráte na harfu ako kráľ Dávid, lenže omnoho
horšie.“ Schiller nezostal dlžný odpoveďou:
„Vy zasa tak rozprávate ako kráľ Šalamún,
lenže omnoho sprostejšie.“
LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ (1828 – 1910)
Ruský spisovateľ Lev Nikolajevič Tolstoj sa
vyhýbal vrchnosti, ale aj tomu, aby jej dal zámienku obviniť ho z násilia proti nej. Hlásal
postoj neodporovať zlu násilím. Jedného dňa

sa v jeho byte objavil náčelník polície. Tolstoj vedel, že chce urobiť domovú prehliadku. Náčelník
sa, rešpektujúc Tolstého
osobnosť, slušne zahlásil
a ten ho zdvorilo privítal:
„Vitajte v mojom dome.
Bol by som rád, keby ste mi povedali, či ste
tu úradne, alebo ako súkromná osoba. Preto
sa spytujem, lebo keby ste sa chceli nedajbože prehrabávať v mojich písomnostiach, dopredu vám odovzdám všetky kľúče, aby som
nerobil ťažkosti.“ Náčelník prišiel do veľkých
rozpakov. „Ale nie, nie,“ koktal, „samozrejme
som prišiel iba na návštevu ako súkromná
osoba...“ Tolstoj chvíľu váhal a potom oslovil
svojich dvoch statných sluhov: „Ako súkromná osoba...? Potom ho vyhoďte!“
MAURICE CHEVALIER (1888 – 1972)
Parížsky kráľ šansónov
a podmaniteľ ženských
sŕdc Maurice Chevalier ani
v pokročilom veku nestratil nič na svojom šarme
a mužskej príťažlivosti. Aj
ako osemdesiatnik rád prijímal filmové úlohy a rôzne vystúpenia. Svojmu priateľovi sa zveril:
„Keď som bol mladý, pracoval som preto, aby
som si zabezpečil starobu. Dnes však pracujem preto, aby som zostal mladým...“
Zostavil: OTTO ŠIMKO, člen Rady seniorov
FOTO – WIKIPEDIA

INZERCIA

Trápi Vás pamäť?
BEZPLATNÉ TESTOVANIE PAMÄTI odborníkmi v Centre MEMORY.
Výsledok sa dozviete ihneď vrátane odporúčania ďalšieho postupu.
Objednajte sa na tel. čísle 02 – 62 41 41 43 alebo na centrummemory@nextra.sk.

www.alzheimer.sk

14

KULTÚRA

Bratia Karamazovovci

v SND nabúrajú istotu vo viere
„Pre tých, ktorí sú presvedčení ateisti, to môžu byť otázky, s ktorými majú možnosť
polemizovať a pre veriacich je to zasa inscenácia, ktorá môže nabúrať istotu vo viere,“
hovorí riaditeľ Činohry SND Roman Polák, ktorý uplynulé týždne zasvätil aj réžii novej
inscenácie Bratia Karamazovovci. Dramatizácia posledného Dostojevského románu okrem
otázky existencie Boha kladie ešte ďalšie: Čo s našimi rozpadávajúcimi sa rodinami?
Čo s našimi vzťahmi?
Súrodenci Dimitrij, Ivan, Aľjoša, nevlastný Smerďakov a ich
vzťahy k hrubému i zhýralému
otcovi Karamazovovi. Láska či
posadnutosť k tej istej žene, ale aj
vzájomná nenávisť pre dedičstvo.
Vybičované vášne spejú k otcovražde, cez ktorú sa odvíja priam
kriminálne pátranie s dohrou na
súde... Z tejto stručnej charakteristiky deja by sa mohlo zdať, že
veselá nálada počas príprav výrazne absentovala. Keď sme sa na to
režiséra opýtali počas jednej zo
skúšok, jeho odpoveď túto domnienku čiastočne vyvrátila. „Nie
ktoré situácie sú komické, tak
že my máme dobrú náladu, ale
na druhej strane je to aj veľmi
tvrdá robota,“ vtiahol nás čias-

Z. Fialová, T. Pauhofová, J. Oľhová, E. Havasiová / D. Matúšová,
J. Koleník, I. Romančík, F. Kovár,
A. Javorková, S. Tobias, V. Obšil,
T. Vravník, M. Kráľovičová, P. Brajerčík, J. Gallovič, O. Hlaváček.
PREMIÉRY:
sobota 13. apríla 2013 o 18.00,
nedeľa 14. apríla 2013 o 18.00

S Ú ŤA Ž

Prípravy na predstavenie Bratia Karamazovovci.

točne do zákulisia Polák a dodal:
„Aj keď má človek tridsaťročné
skúsenosti, vždy, keď robí novú
réžiu akoby začínal.“ S Bratmi
Karamazovovcami sa diváci ponoria do úplne iného sveta. Režisér
však druhým dychom podčiarkuje: „Ale nezabudli sme na vlast

ný svet, lebo ten konfrontujeme
so svetom Karamazovovcov.“

(red)
FOTO – ALENA KLENKOVÁ
Réžia: Roman Polák
Účinkujú: D. Jamrich, M. Ondrík,
T. Maštalír, A. Bárta, Ľ. Kostelný,

So Staromestskými novinami
môžu dvaja naši čitatelia prežiť
jedinečný zážitok na novom baletnom skvoste Romeo a Júlia,
ktorý prišiel do Slovenského národného divadla režírovať svetoznámy talianskych choreograf.
NAPÍŠTE NÁM MENO REŽISÉRA do 20. 4. na adresu Staro
mestské noviny, Vajanského
nábrežie 3, 814 21, Bratislava
alebo na alexandra.obuchova@
staremesto.sk s heslom SÚŤAŽ.
Možno práve vy sa stanete víťazom dvoch vstupeniek na toto strhujúce baletné predstavenie!

Bratislavská komorná gitara sa rozoznie v apríli
V našom malom veľkom meste to začiatkom apríla vyzerá trochu rozpačite. Zima už je preč
a jar sa ešte celkom nepredviedla v plnej svojej kráse. O to lákavejšie pôsobí ponuka príjem
ných večerov preteplených hudbou – jemnou i vášnivou, klasickou i modernou, európskou
i exotickou. V stredu 10. apríla začína ďalší ročník festivalu Bratislavská komorná gitara.
V srdci starého mesta, v Zichyho paláci, vždy o 19.00 sa predstavia špičkoví gitaristi a ich
komorní partneri.
Úvod festivalu bude patriť nemeckej dvojici Johannes Tonio
Kreusch (gitara) a jeho manželke
Doris Kreusch-Orsan (husle). Dvojica precestovala veľký kus sveta so
španielskou a latinsko-americkou
hudbou. Očarili aj kubánskeho
skladateľa Tulia Peramu Cabrera,
ktorý pre nich napísal nádherné originálne skladby. Aj pre bratislavský
festival majú pripravený program
plný vášnivej exotickej hudby.
Slovenská gitaristka Miriam
Rodriguez Brüllová často spolupracuje s českými umelcami.
Minulý rok spolu s vynikajúcim
Zemlinského sláčikovým kvarte-

tom nahrali nové spoločné CD,
ktoré pokrstia v rámci festivalového koncertu vo štvrtok 11.4.
Japonská gitaristka Mie Ogu
ra a bulharský gitarista Atanas
Ourkouzounov sú známi ako
perfektní a nadšení interpreti súčasnej hudby, uvádzajú aj vlastné skladby, tak uvidíme v piatok
12.4., čím prekvapia tentoraz bratislavské publikum.
V sobotu 13.4. v Zichyho paláci vystúpia vynikajúci talianski
gitaristi Salvatore Seminara a Pa
olo Devecchi. V nedeľu 14.4. sa
festival presunie do hotela Crown
Plaza na Hodžovom námestí. Lin-

da Ballová (spev), Ivica Gabrišová
(flauta), Miriam Rodriguez Brüllová (gitara) a PaCoRa Trio (Stano
Palúch – husle, Marcel Comendant
– cimbal a Róbert Ragan – kontrabas) sú zárukou skvelého večera.
Tento rok organizátori festivalu pripravili aj bonusový koncert.
10. mája. 2013 o 19.00. v Zichyho
paláci na Ventúrskej ulici budeme mať skvelú príležitosť vidieť
a počuť Ola Viola Sound cham
ber orchestra – vo svete ojedinelý
komorný violový orchester z Južnej Kórei so sólistom Sung Ho
Changom – gitara (Južná Kórea).
Orchester vznikol v r. 1999 a uvie-

Manželské duo z Nemecka zaháji festival

dol sa projektom „The Evening
Concert for Bach Music“, ako aj
ďalšími zaujímavými koncertami,
kde originálnym spôsobom interpretujú klasickú hudbu.
Nad festivalom prevzala záštitu
mestská časť Bratislava-Staré Mesto a pani starostka Táňa Rosová.
Viac informácií aj na www.bratislavafestival.sk.
HELENA DOKTOROVOVÁ
FOTO –ARCHÍV ERGON ART
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KULTÚRNY PROGRAM
5. 4., 19.00 JEDNOFÁZOVÉ KVASENIE,
Folkový koncert, TICHO a spol., Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
5. 4., 19.30 MODELKY II, Karol Vosátko,
Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7
6. 4., 10.00 VÝSTAVA PEKINSKÝCH PA
LÁCOVÝCH PSÍKOV, vstup pre členov
klubu PPP, Staromestský klub G19, Gaštanová 19
6. 4., 19.30 MODELKY II, Karol Vosátko,
Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7
7. 4., 19.30 IN DA HOUSE, Viliam Klimáček, Divadlo GUnaGU, Františkánske
nám. 7
8. 4., 13.30 ŽIVOT SLOVÁKOV V CUDZI
NE, lektor: Milan Resutík, vstup pre členov Klubu dôchodcov, Staromestský klub
G19, Gaštanová 19
8. 4., 18.00 VNÚTORNÉ DIEŤA, prednáška spojená s besedou z cyklu Zákon
rezonancie, vstupné: 4 €, seniori 2 €, Staromestský klub G19, Gaštanová 19
8. 4., 19.00 DÉJÀ VU Miloš Janoušek
– Viki Janoušková, TICHO a spol., Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
8. 4., 19.30 MUTANTI, Viliam Klimáček,
Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7
9. 4., 9.00, 10.15, 11.20 VÝCHOVNÉ
KONCERTY pre 2. ročník ZŠ, Putovanie za
divadlom, v spolupráci s Nadáciou VÚB,
Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9
9. 4., 13.30 KRÁSY SLOVENSKA, prednáška spojená s premietaním, vstup pre
členov ZZPO I., Staromestský klub G19,
Gaštanová 19
9. 4., 18.00 ÚVOD DO ETIKOTERAPIE,
prednáška spojená s besedou, vstupné: 3
€, Staromestský klub G19, Gaštanová 19
11. 4., 14.00 Predstavenie pre deti: FAR
BIČKOVÁ PRINCEZNÁ, účinkuje: Divadlo
Žihadlo, vstupné: 1,50 €, Staromestský
klub G19, Gaštanová 19
11. 4., 19.00 HOLOHLAVÁ SPEVÁČKA,
Eugéne Ionesco, réžia: Jana Krčmářová,
Divadlo Ívery, Staromestský klub 10 x 10,
Školská 14
11. 4., 18.00 GNOSTICIZMUS – Vznik
a vývoj gnostického hnutia, vstupné: 2
€, študenti a seniori 1 €, Centrum hudby,
Zichyho palác, Ventúrska 9

14. 4., 15.00 Predstavenie pre deti: Divadlo PIKI, PES (PRÍ)TULÁK, vstupné: 4 €,
Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
14. 4., 19.30 SHARON STONE LET ME
GO, Karol Vosátko, Slovak stand up tragedy, Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7
15. 4., 17.00 GALA mladých umelcov
u Zichyho, Hudobný salón, Zichyho palác,
vstupné: 2 €, seniori a študenti 1 €, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9
15. 4., 18.00 POUŽÍVANIE AFIRMÁCIÍ
– POZITÍVNYCH TVRDENÍ, prednáška
spojená s besedou z cyklu Zákon rezonancie, vstupné: 4 €, seniori 2 €, Staromestský klub G19, Gaštanová 19
15. 4., 19.00 VŠADE TÁ RIEKA...! Viki
Janoušková s citáciami Laholu, Dobšinského, Špitzera, Roznera, Kalinovej, TICHO a spol., Staromestský klub 10 x 10,
Školská 14
15. 4., 19.30 SHARON STONE LET ME
GO, Karol Vosátko, Slovak stand up tragedy, Divadlo GUnaGU, Františkánske
nám. 7
16. 4., 18.00 ÚVOD DO ETIKOTERAPIE,
prednáška spojená s besedou, lektor:
Mgr. Vladimír Červenák, Staromestský
klub 10 x 10, Školská 14
17. 4., 14.00 Predstavenie pre deti:
O LÚKE, MOTÝĽOVI A KVETINOVEJ
VÍLE, účinkuje: Teátro Neline, vstupné:
1,50 €, Staromestský klub G19, Gaštanová 19
17. 4., 19.30 TELENOVELA, Karol Vosátko, Divadlo GUnaGU, Františkánske
nám. 7
18. 4., 8.30, 9.45, 11.00 VÝCHOVNÉ
KONCERTY pre 7. ročník ZŠ, Putovanie za
históriou hudby, v spolupráci s Nadáciou
VÚB, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9
18. 4., 19.00 CESTA DO ÚBIC, Ivan Vyskočil, réžia: Jana Krčmářová, Divadlo Ívery, Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
18. 4., 19.30 SHARON STONE LET ME
GO, Karol Vosátko, Divadlo GUnaGU,
Františkánske nám. 7
19. 4., 16.00 h – 20.00 KONŠTELÁCIE
PRE ZVLÁDANIE VZŤAHOV, lektor: PhDr.
Viera Diešková CSc., vstupné: 20 €, Staromestský klub G19, Gaštanová 19

MEDZINÁRODNÝ
HUDOBNÝ FESTIVAL
BRATISLAVSKÁ
KOMORNÁ GITARA

dant – cimbal, Róbert Ragan – kontrabas) (Slovensko), Hotel Crowne Plaza
Predpredaj vstupeniek:
www.ticketportal.sk

Hudobný salón Centra hudby,
Zichyho palác, Ventúrska 9
10. 4., 19.00 Johannes Tonio Kreusch
– gitara, Doris Kreusch-Orsan – husle
(Nemecko)
11. 4., 19.00 Miriam Rodriguez Brüllová – gitara (Slovensko), Zemlinského kvarteto (Česká republika)
12. 4., 19.00 Mie Ogura – flauta (Japonsko), Atanas Ourkouzounov – gitara (Bulharsko)
13. 4., 19.00 Salvatore Seminara – gitara, Paolo Devecchi – gitara (Taliansko)
14. 4., 19.00 Linda Ballová – soprán,
Ivica Gabrišová – flauta, Miriam Rodriguez Brüllová – gitara, PaCoRa Trio
(Stano Palúch – husle, Marcel Comen-

PREŠPORKOVO
9.4., 10.00 TVORIVÉ ČÍTANIE – Čítanie
pre detičky spojené s tvorivými dielničkami
11.4., 17.00 PREŠPORKOVSKÉ PÁRAČKY – Tvorivé popoludnie pre maminy: Zdobíme jarné kvetináče
13.4., 10.00 VÝLETNÍČEK – Výlety za
poznaním najmä pre 3 až 6 ročné deti.
Návšteva Železničného múzea
16.4., 10.00 TVORIVÉ ČÍTANIE – Čítanie pre detičky spojené s tvorivými
dielničkami
19.4., 10.30 ZDRAVÉ NÔŽKY ALE AKÉ
TOPÁNOČKY – Prednáška s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Wolekovou
spojená s diskusiou
19.4., 16.30 OBRÁZKOVO Tvorivé
dielne pre rodiny s deťmi predškol-

19. 4., 19.00 Andrej Kalinka – Ivan Martinka, BARTIMEJOVE PAŠIE, Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
20. 4., 19.30 DÍLERI, Divadlo GUnaGU,
Františkánske nám. 7
21. 4., 19.30 POKER FACE, Peter Kolečko,
Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7
22. 4., 19.00 VŠADE TÁ RIEKA...!, TICHO
a spol., Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
22. 4., 19.30 PITBULL, Viliam Klimáček,
Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7
24. 4., 19.00 Andrej Kalinka – Ivan Martinka, BARTIMEJOVE PAŠIE, Staromestský klub 10 x 10, Školská 14

Predstavenie divadla GUnaGU Nízkotučný život.

FOTO – CTIBOR BACHRATÝ

24. 4., 19.30 NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT, Viliam Klimáček, Františkánske nám.7
25. 4., 19.00 KEBY TISÍC KLARINETOV,
Jiří Suchý, réžia: Jana Krčmářová, Divadlo
Ívery, Staromestský klub 10 x 10, Školská
14
26. 4., 19.00 NAHLAS V TICHU, Téma
večera: Krajina hrubých čiar, hosť večera: ex-premiérka Iveta Radičová, TICHO a spol., Staromestský klub 10 x 10,
Školská 14
27. 4., 17.00 SLOVAKIA CANTAT, Festival zborov, Hviezdoslavovo námestie,
altánok v spolupráci s Bratislava Music
Agency
28. 4., 15.00 CIRKUSOVÁ ŠKOLA, všetko, čo ste chceli vedieť o cirkuse, ale nemali ste sa to kde dozvedieť, vstupné: 4 €,
Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
29. 4., 19.00 IZRAFEL ALEBO CÚVANIE
DO PAMÄTI, divadlo bá-snenia, TICHO

ského veku na tému: Môj kúsok Bratislavy
23.4., 17.00 POKLADY REMESELNÍKOV: TVORÍME Z HLINY
26.4., 17.00 MOJA OBĽÚBENÁ ROZPRÁVKA – čítanie rozprávok deťom
predškolského veku. Hosť: Lukáš Latinák
27.4. 10.00 – 12.00 PREŠPORSKÝ
BAZÁRIK – Bazárik detského oblečenia

STAROMESTSKÁ
KNIŽNICA
1. 3. – 31. 12. JEDNU KNIHU ROČNE
– KNIŽNICI
Kúp a daruj jednu knihu ročne Staromestskej knižnici. Kampaň na podporu čítania pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
V šetky pracoviská knižnice.
5. 4. ROZPRÁVKOVÁ NOC V KNIŽ
NICI V RÁMCI CELOEURÓPSKEJ
NOCI S ANDERSENOM,

a spol., Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
30. 4., 19.30 MODELKY II, Karol Vosátko,
Františkánske nám. 7
VÝSTAVY
4. 4. – 12.5. GALÉRIA Z – PRÍBEHY, Ladislav Berger, vernisáž: 4.4. o 18.00, Zichyho
palác, Ventúrska 9
Do 4.5. GALÉRIA CYPRIÁNA MAJERNÍ
KA – HRANICE TELA, Ventúrska 9
Od 9.4. Výstava Školskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti študentov
Katedry výtvarnej výchovy PF UK, Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
KURZY A KRÚŽKY
Staromestský klub 10 x 10, Školská 14
Jazykové kurzy: angličtina, francúzština,
španielčina, taliančina, gréčtina
Pohybové kurzy: joga (powerjoga, hathajoga, joga v dennom živote, joga pre
seniorov), pilakalajoga, kondičné cvičenie
pre ženy, taiji qikong shibashi, cvičenie
s fitloptou a overballmi
Záujmové krúžky: dramatický krúžok
pre staršie deti, detské baletné štúdio
KLUBY
Fotoklub B & W
Staromestský klub G19
Každý štvrtok, 9.30, JOGA V DENNOM
ŽIVOTE, relaxačné cvičenie, vedie: Viera
Diešková, vstupné: 4 €, seniori 2 €
KLUBY A ZDRUŽENIA
ZZPO ZO 1 – utorok
ZZPO ZO 3 – streda
Klub dôchodcov I – pondelok a štvrtok
od 12.30 – 16.30
AkSen – utorok a štvrtok od 10.00 –
12.00
Jednota dôchodcov – štvrtok 13.30 –
cvičenie, 14.30 – úradná hodina
Jednota dôchodcov ZO 07 BA I – štvrtok
14.45 – 15.45 – úradná hodina
KURZY
Gitara – pondelok – štvrtok; Pilates –
pondelok a štvrtok; Body balance – pondelok a streda; Tai-chi chuan – začiatočníci – utorok; Tai-chi chuan – pokročilí
– štvrtok; Joga – streda; Etikoterapia – 1.
a 2. stupeň – utorok a streda; Etikoterapia – 3. a 4. stupeň – štvrtok;
Cvičenie pre zdravie – JDS ZO 07 a KD BA

Centrum pre deti a mládež na Blumentálskej 10/a
9.4. (pobočka Záhrebská 8) a 16.4.
(pobočka Panenská 1), 16.30 SLAD
KÉ SNY Autorská beseda so spisovateľkou Martinou Monošovou
15. 4. – 21. 4. VÝSTAVA PLAGÁTOV
Z ROZPRÁVOK BRATOV GRIMMOV
COV v spolupráci s Goetheho inštitútom, Pobočka Západný rad 5
17. 4., 9.30 h BEZPEČNE S KNIŽNI
COU Hravo–bezpečne pre deti z materských škôl v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom Policajného zboru Bratislava I, pobočka Karadžičova 1
18. – 24. 4. BRATISLAVSKÁ BURZA
KNÍH v spolupráci s verejnými kniž
nicami hlavného mesta, Nádvorie
Mestskej knižnice na Klariskej 16, pracovné dni: 8.00 – 19.00, víkend: 10.00
– 18.00
19. a 22. 4. BEZPLATNÁ ROČNÁ ČI
TATEĽSKÁ REGISTRÁCIA na všetkých
pracoviskách, pre všetkých nových čitateľov
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Pod záštitou starostky Táne Rosovej

Ján Cifra ©

foto: Ján Cifra 1957
1. máj v Petržalke
archív SNG Bratislava

Ak ste nositeľom majetkových práv k použitej
fotografii Jána Cifru, prosíme kontaktujte
nás na info@punkt.sk

