
Milí Staromešťania, 
vážení návštevníci 
mesta,

Dušu mesta dávajú domom a uliciam ľu-
dia, ktorí v ňom žijú, pracujú, tvoria, vycho-
vávajú svoje deti. Známi umelci, uctievaní 
vedci a lekári, podnikatelia ale aj celkom ne-
známi občania, ktorým záleží na tom, aby sa 
v našom Starom Meste žilo príjemne, bezpeč-
ne a čisto.

Obrovskou pridanou hodnotou tejto 
mestskej časti je koncentrácia väčšiny kul-
túrnych inštitúcií a ich aktivít. Historická bu-
dova SND, Slovenská filharmónia ale aj men-
šie divadelné scény, ktoré si dnes oprávnene 
užívajú stále plné hľadiská. S mesiacom máj 
sa plnia ulice aj pouličným umením a otvore-
nými podujatiami na našich historických ná-
mestiach. Ľudia sa stretávajú, vychutnávajú 
si umelecké výkony, tešia sa aj diskutujú. A to 
je dobre.

Pri tejto príležitosti si dovolím poďako-
vať a zagratulovať všetkým májovým oslá-

vencom, ktorých profesionálna dráha je ne-
jakým spôsobom spojená so Starým Mestom. 
Tento mesiac oslavujú aj tri dámy, ktoré sú 
stálicami a už dlho robia náš svet krajší a 
zmysluplnejší – herečky Božidara Turzono-
vová a Zdena Studenková, aj módna návrhár-
ka Lýdia Eckhardtová. Z pánov oslávencov 
spomeniem lekára Pavla Traubnera, spevá-
ka Petra Lipu či spisovateľa Tomáša Janovi-
ca. Samozrejme rovnaká gratulácia patrí i 
ostatným občanom, ktorí sa narodili v tomto 
mesiaci. Všetko najlepšie!

Radoslav Števčík

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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Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
oznamuje zámer predať 

na základe obchodnej verejnej súťaže formou 
výberu víťaza elektronickou aukciou

nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 
zverený do správy mestskej časti, 

nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to:

l pozemok parc. č. 8510, druh pozemku: záhrada, 
výmera 168 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ 

vo dvore na Špitálskej č. 31 - č. 35.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
sú zverejnené na internetovej stránke www.staremesto.sk 

v dňoch 09. 5. 2016 – 23. 5. 2016 
a na úradnej tabuli miestneho úradu.

| AKTUÁLNE |

Bratislavské deti hľadajú kľúče 
od kráľovstva Márie Terézie

Parkovanie o krok ďalej

Pod záštitou starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 

Mgr. Radoslava Števčíka vyhlási-
la Základná škola Matky Alexie v 
spolupráci so Štátnym pedagogic-
kým ústavom súťaž pre žiakov a 
pedagógov bratislavských základ-
ných škôl pod názvom Kľúče od 
kráľovstva Márie Terézie. 

Podnetom sa stali významné 
výročia – 275 rokov od korunová-
cie panovníčky v Dóme sv. Martina 
a v budúcom roku 300 rokov od 
jej narodenia. Začína sa tým zau-
jímavá tradícia poznávania dejín 

Bratislavy spojených s osobnosťou 
panovníčky Márie Terézie očami 
detí a ich pedagógov. Práce žiakov 
posudzuje odborná porota pod ve-
dením spisovateľa Daniela Heviera 
a výtvarníka Miroslava Cipára. 

Výsledky súťaže literárnych 
a výtvarných prác žiakov a me-
todických prác pedagógov sláv-
nostne vyhlási porota 13. mája, v 
deň narodenia panovníčky Márie 
Terézie. Starosta Radoslav Števčík 
podporuje tvorivosť detí a ocení 
vybrané práce cenou starostu. 

Adriana Šišková

Staromestskí poslanci na aprí-
lovom zastupiteľstve schváli-

li stanovisko k návrhu bratislav-
skej radnice s pripomienkami, 
ktoré do nariadenia žiadajú za-
pracovať. V dokumente hlavné 
mesto definuje základné pojmy 
parkovacej politiky, stanovuje 
minimálne a maximálne sumy za 
dočasné parkovanie, ako aj roz-
pätie ceny pre rezidentské karty. 
Po odobrení jednotlivými mest-
skými časťami budú o dokumen-
te rokovať poslanci bratislav-
ského mestského zastupiteľstva.

Cezpoľní by podľa návrhu 
mesta mali za parkovanie v bra-
tislavských uliciach platiť od 
0,20 do 5 eur za hodinu. O pres-
ných cenách za parkovanie roz-
hodnú jednotlivé mestské časti 
vo svojich všeobecne záväzných 
nariadeniach. Ambíciou parko-
vacej politiky je tiež zvýhodniť 
rezidentov, teda obyvateľov s 
trvalým pobytom v hlavnom 
meste. Umožniť im to má tzv. 
rezidenčná karta. Tá umožní re-
zidentovi parkovať bezplatne v 
zóne, kde má trvalý pobyt.

Mimo tejto zóny bude môcť 

rezident parkovať s 50-percent-
nou zľavou. Výnimkou budú iba 
zóny s krátkodobým parkova-
ním do dvoch hodín alebo me-
nej. Rezidentskú kartu budú 
vydávať na jeden rok a jej cena 
sa bude pohybovať od 20 do 100 
eur na rok pre jedno auto. Ak by 
chcel rezident i ďalšiu parkova-
ciu kartu, zaplatí za ňu jeden- až 
50-násobok pôvodnej sumy. Na 
jedno vozidlo môže byť vydaná 
iba jedna parkovacia karta.

Podnikatelia si budú môcť 
kúpiť abonentskú kartu, ktorá 

im umožní zaparkovať s autom, 
ktorého evidenčné číslo je uve-
dené na karte v zóne, pre ktorú je 
vydaná. Parkovať tu bude môcť 
po dobu platnosti vyznačenej na 
karte. Abonentská karta bude 
mať tiež platnosť jeden rok a jej 
sumu opäť stanoví mestská časť 
vo svojom VZN. Cezpoľní budú 
za parkovanie platiť kúpou pa-
pierového alebo elektronického 
parkovacieho lístka, rezidenti a 
abonenti sa budú preukazovať 
parkovacou kartou. Dodržiava-
nie parkovacích pravidiel budú 

kontrolovať mestskí policajti. 
O podporu pravidiel parkovacej 
politiky priamo na zasadnutí 
staromestského zastupiteľstva 
poprosiť primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal. Ako uviedol pred 
poslancami, úlohou parkova-
cej politiky je zaviesť poriadok 
do parkovania na verejných 
priestranstvách. Primátor síce 
priznáva, že nemá odpovede na 
všetky otázky, ktoré sa pri par-
kovacej politike môžu objaviť, 
no podľa neho treba urobiť prvý 
krok, inak sa mesto nikam ne-
pohne.

Pridáva sa k nemu aj starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík, 
podľa ktorého je prijatie nových 
pravidiel parkovania hlavne v 
záujme mestskej časti a jej oby-
vateľov. Na súčasný spôsob par-
kovania podľa Števčíka dopláca-
jú najmä Staromešťania, ktorí 
aby mali miesto na parkovanie, 
musia si kúpiť parkovaciu kar-
tu. “Návštevníci pritom neplatia 
nič a parkujú v centre mesta celé 
dni,” dodal Števčík.

Zdroj: SITA
Foto - Marek Velček

Bratislavská mestská časť Staré Mesto súhlasí s návrhom  
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o dočasnom parkovaní,  

ktoré môže v Bratislave aspoň formálne odštartovať dlho očakávanú parkovaciu politiku.
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Tak ako sme avizovali, na ulici 
pribudli nové, zdravé stromy. 

Nasadených  bolo 12 kusov Sorbus 
thuringiaca Fastigiata, ktorých 
veľkosť kmeňa dosahuje v obvode 
30-40cm, celková cena investície 
je 15 175€. 

Pokračujeme vytvorením a 
nasadením zeleného pásu, ktorý 
bude dotvorený autoregulačným 
trvalkovým záhonom (záhon so 
schopnosťou samoregulácie). Sor-
timent zelene pozostáva z 80% 
z botanických, teda základných 
druhov, poväčšine domácich dru-
hov bylín. Pôsobí prirodzenejším, 

divokejším vzhľadom. Z hľadis-
ka údržby sa jedná o extenzívny 
trvalkový záhon, čo znamená, že 
si nevyžaduje tak častú a tak ná-
ročnú údržbu ako tradičné rabato-
vé záhony a tým sú aj náklady na 
údržbu výrazne menšie. 

Prvýkrát sa pokúsime o ten-
to druh záhona. Je to moderný 
spôsob zakladania a údržby kve-
tinových záhonov na verejných 
priestranstvách, tak aspoň zis-
tíme, ako sa bude obyvateľom 
páčiť. 

Nora Remiarová
Foto - Marek Velček

Staré Mesto na križovatku Lim-
bová – Pri suchom mlyne a na 

spojnicu ulíc Pri suchom mlyne – 
K lomu osadilo v apríli dopravné 
zrkadlá. „Staromešťanom žijúcim 
v tejto lokalite sa konečne  bude 
autom lepšie vychádzať jednu 
či druhú hlavnú cestu, najmä na 
mimoriadne frekventovanej kri-

žovatke s Limbovou, kde nie je 
semafor,“ konštatuje Barbora Orá-
čová (na snímke počas osádzania 
zrkadiel), predstaviteľka Staro-
mestského okrášľovacieho spolku 
a poslankyňa Starého Mesta. 

Dodáva, že vďaka novým 
zrkadlám sa tiež celkovo zvýši 
bezpečnosť cestnej premávky 

v lokalite, v ktorej denne počas 
dopravnej špičky hrozia desiat-
ky kolízií. Investícia si nevyžia-
dala financie z rozpočtu samo-
správy mestskej časti, pretože 
B. Oráčovej a Staromestskému 
okrášľovaciemu spolku sa na 
tento účel podarilo získať spon-
zorský príspevok. Poslankyňa 
sa prišla osobne pozrieť aj na 
samotné osádzanie zrkadiel. 
„Som veľmi rada, že popri tom sa 
podarila aj ďalšia užitočná vec. 
Na ulici sme objavili bezprizor-
ný vrak automobilu, ktorý bude 
v najbližších dňoch odstránený,“ 
hovorí B. Oráčová.

(red)
Foto - Jaroslav Ježek
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Pri Patrónke osadili nové dopravné zrkadlá

Sadili sme stromy na Palackého ulici
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Na základe oslovenia orga-
nizátorov prezentoval  zá-

stupca starostu mestskej časti 
Staré Mesto Ing. arch. Ľubomír 
Boháč aktivity smerujúce ku re-
vitalizácii verejných priestorov 
Šafárikovho námestia a Fajno-
rovho nábrežia. 

Aktivity boli zahájené par-
ticipatívnym procesom s od-
bornou a laickou verejnosťou, 

pokračovali tvorbou súťažných 
podkladov, vypísaním medzi-
národnej verejnej anonymnej 
súťaže, vyhlásením víťazných 
návrhov a boli zakončené vysta-
vením všetkých návrhov. Okrem  
samotnej transparentnosti proce-
su získala mestská časť množstvo 
ideových riešení z ktorých porota 
vybrala víťazov. Pre mestskú časť 
bolo veľkým uspokojením , že 

ocenené návrhy sú realizovateľné 
v krátkom čase. Zároveň zabez-
pečujú všetky závery  a odporú-
čania participatívneho procesu, 
takže je predpoklad, že po reali-
zácii projektov budú tieto verejné 
priestory slúžiť k spokojnosti ich 
užívateľov.

Konferencia WhatCity bola 
ukončená workshopom  na kto-
rom vypracovali zástupcovia 

samosprávy, architekti, aktivisti 
a ďalší odborníci podklady pre 
materiál k tomu, ako lepšie spra-
vovať verejné priestory. Záver 
konferencie zabezpečila 2 hodi-
nová výstava všetkých pätnás-
tich súťažných návrhov spolu s 
diskusiou autorov všetkých oce-
nených súťažiacich.

(nr) 
Foto - Marek Velček

WhatCity? v Starom Meste

| AKTUÁLNE |

WhatCity? je formát prednášok a workshopov, ktorý hľadá nové stratégie pre zlepšenie  
životného prostredia v meste. Prepája občianske iniciatívy, odborníkov a mestské autority.  

Ponúka prípadové štúdie zo zahraničia a nástroje pre efektívny rozvoj mesta.  
V apríli sa zameral na námestia Bratislavy a verejné priestory.  

Predstavil súťaž na Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie a ponúkol zahraničné inšpirácie.
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V apríli staromestská Galéria 
F7 na Františkánskom námes-

tí zrealizovala výstavu keramic-
kých obrazov, absolventa odboru 
keramiky VŠMU Ľuba Michalka, 
pod názvom Vypálená modlitba.

Tri miestnosti galérie vhod-
ne využil kurátor výstavy Fran-
tišek Balún k vyzneniu obsahu 
výstavy. V ľavej miestnosti boli 
nainštalované diela venované 
Starému zákonu, v strednej No-
vému zákonu a v pravej vykúpe-
niu a zmŕtvychvstaniu.

O nevšednosti tejto výstavy 

hovorí skutočnosť, že do Galé-
rie F7 dorazila priamo z Košíc 
a predtým navštívila Taliansko. 
Všade sa stretla s mimoriadnou 
pozornosťou verejnosti v podo-
be bohatej návštevnosti. Pozi-
tívom boli ohlasy návštevníkov 
najmä k vhodnosti dielok do 
domácich interiérov pri použití 
nevšednej techniky. Výtvarné 
spracovanie niektorých výjavov 
zo Starého zákona bolo poňaté 
tak, že diela zniesli zaradenie do 
abstraktného stvárnenia filozo-
fie života.

V máji Galéria F7 inštaluje vý-
stavu malieb Judity Kubaškovej, 
tohtoročnej jubilantky, oslavuje 
krásne 85. narodeniny. Autorka 
nazvala túto kolekciu obrazov 
Imaginárny svet II.

Mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto srdečne pozýva po-
zrieť si svet Judity Kubaškovej, 
od utorka do soboty v čase vždy 
od 15.00 do 19.00 hod. 

MUDr. Halka Ležovičová, 
predsedníčka 

Komisie pre kultúru
Foto - Ľubo Michalko

Park na Belopotockého ulici 
sa po dlhých rokoch dočká 

obnovy. Obyvateľom Mýtnej uli-
ce a priľahlého okolia tak pri-
budne nová oddychová zóna. 
Začiatkom mája sa začalo s prá-
cami. Výkopová jama z predošlej 
stavby bola zavezená zeminou a 
terén bol vyrovnaný. Okrem la-
vičiek budú v parku umiestnené 
aj detské hracie prvky a samo-
zrejme smetné koše. Osvetlenie 
parku zabezpečí 9 kusov nových 
svetelných telies.

Geometria parku je definova-
ná vzrastlou zeleňou po obvode 
a k nej kontrastnou centrálnou 
čistinou. Kompozícii chodníkov 
dominuje centrálny kruh-pro-
menáda s vonkajším priemerom 
38 metrov. Kruh je hranicou čis-
tiny, chráneného ostrova s dest-
kým ihriskom. Na vonkajšom 
obvode je park „zarámovaný“ 
oplotením, s vysadeným živým 
plotom, ktorý tvorí hranicou 
a nárazníkovou zónou medzi 
asfaltom cestných komunikácií a 
parkovou zeleňou. 

Koncepcia vzrastlej zelene 
zachová maximum pôvodných 
stromov, ktoré budú podľa po-
treby doplnené o nové. Na stre-
dovej čistine bude zasadený  pa-
mätný platan ktorý sa ochraná-
rom podarilo zachrániť z lesíka 
vyrúbaného na nábreží Dunaja. 

Dnes sa na území parku na-
chádzajú vzrastlé dreviny dru-
hov platan, javor, borovica čier-
na, topoľ a agát. Počas nevyuží-
vania pozemku sa formou náletu 
rozmnožil pajaseň žliazkatý. 
Všetky dreviny budú zachova-
né, s výnimkou jedného, ktorý je 
v kolízii s vedením prístupovej 

komunikácie. Inak je pozemok 
zarastený prirodzenou vegetá-
ciou, ktorá bude v súvislosti s 
realizáciou parku asanovaná a 
nahradená pravidelne koseným 
trávnikom. 

Všetky porasty vykazujú 
nedostatočnú údržbu. Ošetre-
ním budú odstránené suché ko-

náre, vyčistené a podľa potre-
by ošetrené hniloby v sekun-
dárnych korunách. V riešenom 
území budú vysadené stromy, 
kry, popínavé dreviny, trvalko-
vé záhony a založená trávnatá 
plocha.

Nora Gubková
Foto - archív

Vypálená modlitba v F7

Park sa konečne dočká obnovy
| OBNOVA |



6| samospráva |

Výberové 
konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa 
Materskej školy - Óvoda, Ul. 29. 
augusta v Bratislave (bez právnej 
subjektivity) s predpokladaným 
nástupom 01. 7. 2016.

KvalifiKačné 
PredPoKlady:
l vysokoškolské vzdelanie druhého stup-

ňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa alebo úplné stredné odborné vzde-
lanie požadovaného študijného odboru pre 
materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších 
prepisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvali-
fikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedago-
gických zamestnancov a odborných zamest-
nancov
l najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
l bezúhonnosť
l zdravotná spôsobilosť
l ovládanie štátneho jazyka
l znalosť školskej legislatívy

ZoZnaM PožadovanýCh 
doKladov K PrihláŠKe 
do výBerového Konania: 
l prihláška do výberového konania
l osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
l doklad o dosiahnutom vzdelaní (overe-

ná fotokópia dokladu) 
l potvrdenie o odbornej a pedagogickej 

praxi
l štruktúrovaný životopis
l výpis z registra trestov (nie starší ako 

3 mesiace)
l lekárske potvrdenie o telesnej a du-

ševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu čin-
nosti 
l návrh koncepcie rozvoja materskej ško-

ly (rozsah 2 strán)
l ďalšie doklady preukazujúce špeciálne 

znalosti alebo osobnostné predpoklady

Prihlášky žiadame zaslať do 16. 5. 
2016 na adresu: 

Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto, oddelenie školstva, Vajan-
ského nábr. 3, 814 21 Bratislava alebo osob-
ne v podateľni Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v zatvorenej 
obálke.

na obálku uviesť heslo „výberové ko-
nanie MŠ – Óvoda, Ul. 29. augusta – neo-
tvárať!“

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dá-
tum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín čas a miesto výberového konania 
bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred 
jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky.

Výberové 
konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa 
Základnej školy, Jelenia 16 v Bra-
tislave s predpokladaným nástu-
pom 1. 9. 2016

Požadované KvalifiKačné 
PredPoKlady a iné KriTériá 
a PožiadavKy:
l vysokoškolské vzdelanie druhého stup-

ňa požadované na výkon výchovno-vzdelá-
vacej činnosti učiteľa základnej školy podľa 
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov
l najmenej 5 rokov pedagogickej činnos-

ti, vykonanie prvej atestácie 
l občianska a morálna bezúhonnosť, 

zdravotná spôsobilosť
l ovládanie štátneho jazyka
l znalosť príslušnej legislatívy
l riadiace, komunikačné a organizačné 

schopnosti, znalosť práce s PC 

l f lexibilita, zodpovednosť a spoľahli-
vosť

ZoZnaM PožadovanýCh 
doKladov:
l písomná žiadosť o zaradenie do výbe-

rového konania
l overené kópie dokladov o vzdelaní, vy-

konaní atestácie
l potvrdenie o dĺžke pedagogickej čin-

nosti
l profesijný štruktúrovaný životopis, 

osobný dotazník, motivačný list
l písomný návrh koncepčného zámeru 

rozvoja školy, školského zariadenia (rozsah 
maximálne 4 strany)
l výpis z registra trestov (nie starší ako 

3 mesiace)
l lekárske potvrdenie o telesnej spôso-

bilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon 
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického 
zamestnanca 
l súhlas uchádzača na použitie osobných 

údajov pre účely výberového konania podľa 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov
l čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-

kých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti 

dáTUM a MieSTo Podania 
žiadoSTi o účaSť 
na výBerovoM Konaní:
Písomnú žiadosť spolu s požadovaný-

mi dokladmi doručte do 16. 5. 2016 na ad-
resu: 

Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto, oddelenie školstva, Vajan-
ského nábr. 3,  814 21 Bratislava alebo osob-
ne v podateľni Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v zatvorenej 
obálke. 

na obálku uviesť heslo „výberové ko-
nanie ZŠ, Jelenia 16 – neotvárať!“

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dá-
tum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín a miesto výberového konania 
bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺ-
ňajú požadované predpoklady, oznámený 
písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutoč-
nením.

o Z n á M e n i e
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje
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život v našej škôlke

| samospráva |

Deti z MŠ Malá 6 si každý mesiac pozrú a 
tiež zahrajú divadielko. Oblečú si masky, 

alebo len držia rekvizity a spoločne s divadel-
níkmi predvedú nejakú peknú rozprávočku.

Či už sú to staré, ľudové alebo moder-
né, známe aj neznáme rozprávky. O pyšnej 
princeznej, Aladinova zázračná lampa, Ako 
myška vymenila syr za lásku.. a veľa iných. 
Deťom pred očami ožijú draci, čarodejník, 
princezná s princom aj ježibaba. 

Deti sú najradšej, ak si môžu počas diva-
dielka aj zaspievať alebo zatancovať. Niekto-
rí sú smelší, tí sa hneď hlásia vystupovať a 
zahrať si nejakú postavu z rozprávky. Tí bo-
jazlivejší sa len pozerajú a potichu si opakujú 
slova pesničiek. 

V septembri si tí najmenší ešte aj poplačú 
keď zbadajú zlé strašidlá alebo jedovatého 
hada v rukách divadelníka. Väčšina z detí 
vtedy presedí celé divadlo pri učiteľke a dr-
žia sa jej za ruku, ale postupne sa osmeľujú a 
v apríli, máji sa už aktívne zapájajú do hra-
nia. 

Každé divadlo je spestrenie pre našu čin-
nosť v MŠ, preto sme rady že si máme z čoho 
vyberať, že pribúdajú divadelníci , ktorí na-
šim deťom ukážu zázračný svet rozprávok. 

Moravcová Katka, MŠ Malá 6
Foto - Marek Velček

Výberové 
konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa 
Materskej školy, Timravina 8 v 
Bratislave (s právnou subjektivi-
tou) s predpokladaným nástupom 
01.07.2016.

KvalifiKačné 
PredPoKlady:
l vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie po-
žadovaného študijného odboru pre materské 
školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších prepisov a podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov
l najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

l bezúhonnosť
l zdravotná spôsobilosť
l ovládanie štátneho jazyka
l znalosť školskej legislatívy

ZoZnaM PožadovanýCh 
doKladov K PrihláŠKe 
do výBerového Konania: 
l  prihláška do výberového konania
l vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
l overený doklad o dosiahnutom vzdelaní 

(overená fotokópia dokladu) 
l doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej 

praxe
l štruktúrovaný životopis
l výpis z registra trestov (nie starší ako 

3 mesiace)
l lekárske potvrdenie o telesnej a dušev-

nej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti 
l koncepčný zámer rozvoja materskej 

školy na 5-ročné funkčné obdobie (rozsah 2 
strán)
l fotokópie ďalších dokladov preukazujú-

ce špeciálne znalosti alebo osobnostné pred-
poklady
l súhlas uchádzača na použitie osobných 

údajov pre účely výberového konania podľa 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov
l čestné vyhlásenie o pravdivosti všet-

kých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti 

Prihlášky žiadame poslať do 16. 5. 
2016  na adresu: 

Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto, oddelenie školstva, Vajanské-
ho nábr. 3, 814 21 Bratislava alebo osobne v 
podateľni Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v zatvorenej obálke. 

na obálku uviesť heslo „výberové ko-
nanie MŠ, Timravina – neotvárať!“.

(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dá-
tum podania na odtlačku poštovej pečiatky).

Termín, čas a miesto výberového konania 
bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred 
jeho uskutočnením každému uchádzačovi, 
ktorý splnil podmienky.

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, 
IČO: 00 603 147, tel.: (+421 2) 5924 6111, fax: 
(+421 2) 5292  0003, e-mail: podatelna@sta-
remesto.sk, www.staremesto.sk

Minulý týždeň sa konal zápisy do staromestských škôlok  a škôlok.
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Pedagogička a klaviristka 
elise Schusterová

eliSe SChUSTerová 
(1842-1925)

Idúc Kapitulskou ulicou, vždy 
mi padne zrak na ruinu Es-

terházyho paláca. Vídam aj sku-
pinky turistov, zvedavo sa pri 
ňom pristavujúce. Ukazujú naň 
prstom a neveriacky si overu-
jú vo svojich sprievodcoch, či 
sa nepomýlili a skutočne ide o 

šľachtický palác zo 17. storočia. 
Nuž, áno, je to on. V takých-

to chvíľach sa obrním voči 
chmúrnej realite, prenesúc sa 
na koniec 19. storočia, keď pa-
lác oplýval životom. Už dávno 
mal za sebou časy, keď si sem 
Esterházyovci vodili kapelu na 
čele so slávnym Haydnom, no v 
priestoroch rozparcelovaných 

na byty pulzoval život snáď ešte 
intenzívnejšie. 

Cez (dnes už zbúraný) uličný 
front vchádzam dnu a ocitám sa 
na priestrannom dvore, ktoré-
mu dominujú prastaré divé gaš-
tany, ohradené zeleným latko-
vým plotom. Celá zem je pokry-
tá ružovo-bielym kobercom z 
ich opadaných kvetov. V strede 

sú sudy slávnej firmy Palugyay 
– tá má pod domom veľkú vínnu 
pivnicu, tzv. Kapitelkeller. Pred 
bytom domovníka stojí lavička 
a oproti nej dvere do pivnice, pri 
ktorých čaká na drevo miestny 
podivín Trottelpepi. 

Vzadu sa nachádza stajňa 
a napokon vozovňa, kde sú za-
parkované sanitky – ekvipá-

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.

Súčasná podoba Esterházyho paláca..
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že dr. Bélu Tauschera a Davida 
Kassovitza. O tie sa starajú Prü-
gerovci a okrem nich tu bývajú 
Majschovci, Makláryovci, Bator-
ffyovci, Martinkovičovci a ďal-
šie prešporské rodiny. Na prvom 
poschodí južného krídla obýva 
útulný byt rodina finančného 
tajomníka Juliusa Schustera. 
Dôležitou súčasťou interiéru je 
krídlo Blüthner, na ktoré hráva 
jeho manželka Elise... Precitám 
do mrazivej prítomnnosti: po 
onom byte už ostala iba diera, 
pripomienka megalomanského 
pokusu prestavať palác pre po-
treby mestského archívu nieke-
dy pred 30 rokmi. Ale spomien-
ky na Elise Schusterovú ostáva-
jú... 

Narodila sa do viedenskej 
rodiny sekčného radcu Karla 
Jünglinga a odmalička preuka-
zovala mimoriadny hudobný 
talent – už ako 10-ročná na kla-
víri sprevádzala svojho strýka, 
kasselského dvorného operného 
speváka. Kvôli otcovmu zamest-
naniu precestovali takmer celú 
krajinu, až sa nasťahovali do 
Prešporka. To ešte netušila, že 
po vydaji (1864) ju čaká podob-
ný kolobeh. 

Našťastie sa už po 4 rokoch s 
manželom Juliusom a dvomi ma-
lými synmi definitívne usadili v 
Prešporku, kde sa takmer okam-
žite zaradila medzi popredné 
osobnosti kultúrneho života. 
Nielen kvôli svojej pedagogickej 
(nebolo snáď prešporskej rodi-
ny, ktorá by k nej do učenia ne-
dala svoje dieťa), ale aj koncert-
nej činnosti. Ako klavírna vir-
tuózka vystupovala so svetový-
mi hviezdami, napr. s basistom 
Emilom Scariom či Hellmesber-
gerovým kvartetom, s ktorým 
v prešporskej premiére uviedla 
Schubertovo druhé klavírne trio 
(op. 100). 

Najväčšieho uznania sa jej 
však dostalo v roku 1873, keď 
mala tú česť štvorručne koncer-
tovať s najväčším z najväčších 
– samotným Franzom Lisztom. 
Ten sa najprv zúčastnil v Dóme 
sv. Martina na predvedení svo-
jej Ostrihomskej omše a násled-
ne prijal pozvanie na večerné 
soaré, ktoré pre 90 vybraných 
hostí zorganizoval na fare (dnes 

Kapitulská 9) jeho dobrý priateľ, 
mestský farár Karl Heiller. 

Na to, čo sa tam stalo, si Elise 
spomínala so žiariacimi očami 
aj po 50 rokoch: „Ako partnerku 
pre štvorručnú sonátu ma Lisz-
tovi odporučil Jan Batka. Prv, 
ako som sa nazdala, sme sede-
li vedľa seba pri klavíri a tóny 
mocne udierali do uší vyberanej 
spoločnosti, žiariacej radosťou. 
Po skončení prvej časti som sa 
zdvihla zo stoličky, uklonila sa 
pred veľkým majstrom a po-

ďakovala za ocenenie, ktoré mi 
preukázal. Liszt ale nechcel o 
predčasnom konci ani počuť. S 
úctivými slovami „ide to tak vý-
borne, že to musíme celé dokon-
čiť“ ma usadil naspäť.“ Po kon-
certe nasledovala večera formou 
švédskych stolov. Liszt svojej 
partnerke rytiersky ponúkol ra-
meno, odviedol ju ku stolu a sľú-
bil, že jej prinesie vlastnoručne 
vybraný pokrm. „Priniesol mi 
na jednom tanieri tie najneuve-
riteľnejšie lahôdky. Ak by skla-

dal tóny rovnako disharmonic-
ky, potom by nikdy nebol zložil 
harmonickú skladbu, pretože o 
správnom poradí jedál nevedel 
jednoducho vôbec nič.“ 

Vďaka jej umeniu sa byt 
Schusterovcov stal ohniskom 
muzicírovania. Svetové hviezdy 
ako Robert Volkmann a David 
Popper si v ňom podávali kľučky 
so zásadnými osobnosťami do-
mácej scény (Jan Nepomuk Bat-
ka, Gustav Mauthner). 

Elise našla veľkú oporu vo 
svojom manželovi, ktorý k nim 
horlivo pozýval takmer každé-
ho hudobníka, ktorý zavítal do 
Prešporka. Tak sa raz u nich oci-
tol istý nádejný kantor synagógy 
a po niekoľkých piesňach prišlo 
aj na operné árie. Samozrejme, s 
adekvátnym kostýmom – impro-
vizovaný Manrico obdržal ako 
plášť kávový obrus s modrými 
kvetinkami a namiesto meča 
kutáč z kozubovej súpravy. To 
mu neprekážalo, s ľahkosťou za-
spieval vysoké C a celkom vžitý 
do novej role sa ním rozháňal 
tak, že Elise pri klavíri vždy 
nadskočila, aby sa presvedčila, 
že sa „dobrý Manrico“ nepribli-
žuje. 

Z umelca sa napokon stal vý-
znamný operný spevák a – ako 
neskôr glosoval syn Julius – za 
svoj hlas vďačil sám sebe, ale za 
herecké umenie sčasti aj kozu-
bovej výbave Schusterovcov! Na 
výbornú hudobníčku Bratislav-
čania nezabúdali ani po odchode 
do dôchodku a na oslave jej 80. 
narodenín (1922) v hoteli Royal 
(dnes Mostová 8) boli prítomné 
viaceré špičky mesta. 

Keď o tri roky v požehnanom 
veku zomrela, zúčastnilo sa po-
hrebu na Ondrejskom cintorí-
ne množstvo ľudí, aby si uctili 
ženu, ktorá ich viac než 48 rokov 
učila hrať na klavíri. 

Dnes je „Lisztova partner-
ka“ takmer zabudnutá – jej byt 
na Kapitulskej zbúraný, hrob 
nezvestný. Vyzývam preto všet-
kých, ktorí majú k dispozícii 
aspoň jej fotografiu, aby ju zve-
rejnili, a prispeli tak k jej znovu-
objaveniu. 

Ján Vyhnánek, 
OZ Bratislavské rožky 

Foto - archívPohľad z Farskej ulice na časť paláca začiatkom 20. storočia.
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noc s andersenom 2016 
v Staromestskej knižnici

Noc s Andersenom je výni-
močné podujatie, ktoré sa 

koná pri príležitosti narodenia 
Hansa CHristiana Andersena (2. 
apríl 1805). Prvýkrát sa v knižni-
ci nocovalo v roku 2000 v českom 
Uherskom Hradišti. Za 17 rokov sa 
z malého podujatia stalo úspešné 
medzinárodné podujatie. Na Slo-
vensku sa konal 11. ročník, v našej 
knižnici sme nocovali po štvrtý 
raz. Tohtoročnou témou bola Malá 
morská víla, pretože oslavuje 180. 
výročie od napísania.

Ako prebiehala rozprávko-
vá noc v našej knižnici? Na úvod 
dostal každý účastník od pána 
starostu preukaz spáča (čo keby 
náhodou prišla andersenovská 
hliadka?), všetci spáči zložili an-
dersenovský sľub a starosta nám 
všetkým čítal rozprávku o malej 
morskej víle. Z čítania a deba-
tovania s pánom starostom deti 
vyhladli. Už ste si niekedy samy 
piekli pizzu? U nás je to tradícia. 
Deti si vyskladali svoju obľúbenú 
pizzu a veľká pec vo firme Dell z 
nej spravila gurmánsky zážitok. 
Po výdatnej večeri sme sa s lek-
tormi z občianskeho združenia 
Veda nás baví ponorili do tajom-
ného sveta vody. 

Vyskúšali sme si, aké je to stať 
sa malým vedcom, experimentmi 
sme preskúmali vlastnosti kvapa-
lín. Robili sme rôzne pokusy, skú-
šali sme plávať v sladkej  a slanej 
vode, vyrábali sme potápačov, ale 
najviac nás zaujala lávová lampa. 
Stačia obyčajné šumivé tablety, 
olej a potravinárske farbivo. Po ex-
perimentoch sme trochu potrápili 
postreh a rýchlosť našich spáčov. 
V skupinách hľadali poschovávané 
hračky. Mohlo sa stať, že deti našli 

plyšovú opicu ako sa schováva pri 
Pipi Dlhej pančuche alebo slona pri 
detektívkach od Agathy Christie. 

Po objavení takmer všetkých 
hračiek (niektoré sa schovávajú 
v knižnici dodnes) nás už čakal 
Grázlik Gabo aj so svojou príšernou 
pestúnkou v podaní Ľudmily Hrdi-
nákovej a jej študentov Františky 
a Jakuba. Pri veselom príbehu sme 
sa smiali všetci - malí aj starší. Po 
veselom čítaní nasledovalo niekoľ-
ko aktivít k príbehu. Deti prekoná-
vali grimasy príšernej pestúnky, 
maľovali príšerné pestúnky. Všet-
ky pestúnky boli veľmi smiešne 
- niektorej chýbali zuby, niektorá 
mala tri oči, zelené vlasy, niektorá 
dokonca vyzerala ako obor… 

Po kreatívnom tvorení, kedy 
ručička na hodinách prešla polno-
cou nás čakala príprava na spánok. 

V rámci prípravy sme si ešte čítali. 
Ráno sa nám vstávalo ťažko, ale 
vynahradili nám to sladké raňaj-
ky, balenie nezbaliteľných spacá-
kov, kreslenie šupiniek rybkám a 
darčeky od našich partnerov zo 
spoločnosti Dell, vydavateľstiev 

Albatros media a Slovart i od Sta-
romestskej knižnice. Už teraz sa 
tešíme na Noc s Andersenom 2017, 
ktorú zažijeme možno aj s Vami.

Lenka Čechvalová, 
Staromestská knižnica

Foto -  Jaroslava Lesayova

V piatok k večeru je v knižnici vždy ticho, knihy sa pripravujú na víkend a začínajú oddychovať.  
V piatok prvého apríla však bolo všetko inak. V podvečer sa začínala naša knižnica na Blumentálskej zapĺňať. 

Prichádzalo 19 detí, ktoré sa chystali v knižnici nocovať. Keď ste vošli do knižnice mali ste pocit,  
akoby ste sa ocitli v mori - všade ryby, chobotnice, mušle, rybárske siete, udice, dokonca aj morská víla.  

Začínala sa totiž rozprávková Noc s Andersenom.
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rozsiahle 
opravy 
v mestskej časti

V apríli sme opravili dlažbu na 
Hviezdoslavovom námestí. Výtlky 
bolo treba opraviť na uliciach Dob-
šinského, Žabotova, Holekova, Ta-
baková, Vysoká, Živnostenská, Ko-
lárska, Hollého, Francisciho, Janáč-
kova, Björnsonova a Belopotockého. 
Opravou dlažby a chodníka sme po-
kračovali aj na Panskej a Laurinskej 
ulici. Mnohé rekonštrukcie budú 
prebiehať aj na prelomoch mesiacov 
apríl/máj. Za zmienku stojí rekon-
štrukcia komunikácie Grösslingová 
(úsek pred Gymnáziom Grösslin-
gová), rekonštruujeme Židovskú a 
Klariskú ulicu, opravujeme dlažbu 
chodníka a vozovky na Rybárskej 
bráne.  Na rad sa dostanú aj opravy 
prepadov na uliciach Lipová, Révo-
va, Radvanská a Bradlianska.

Foto - Marek Velček

účasť na výstave 
Šafko/vajnorko

Výstavu  súťažných návrhov 
Šafko/Fajnorko v  dňoch 15.4.-
22.4. si pozrelo 241 ľudí, čo je cca 
24 ľudí denne. Najviac ľudí (67) sa 
zastavilo v sobotu 23.4.2016. cca 
11%  z celkového počtu návštev-

níkov boli autori, 14 % cudzinci a 
22% tvorili ženy pod 30 rokov.

letná čitáreň 
opäť v Medickej 
záhrade

Staromestská knižnica bude 
aj tento rok prevádzkovať Letnú 
čitáreň v Medickej záhrade. Jej let-
ná prevádzka sa začne 13.6.2016 
a potrvá do 31.8.2016. V prevádz-

ke bude 7 dní v týždni, od 10.00 
do 18.00. Vchod do letnej čitárne 
nájdete z Poľnej ulice, pri bočnom 
vchode do Medickej záhrady.

názov mosta 
zrejme ostane

Anketa, ktorá mala definitívne 
rozhodnúť o názve zrekonštru-
ovaného Starého mosta v Bra-
tislave, zrejme nebude. Väčšina 
Bratislavčanov, ktorí sa k názvu 

vyjadrovali, preferuje súčasné po-
menovanie. Čo sa týka kolaudácie 
mosta, tú podľa slov primátora Iva 
Nesrovnala musia urýchliť. Ma-
gistrát preto zvolal rokovanie so 
zástupcami ministerstva dopravy, 
Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK), zhotoviteľa stavby, 
ako aj so zástupcami stavebných 
úradov, ktoré kolaudačný proces 
realizujú.

ZŠ hlboká 
je opravená

V apríli sme ukončili havarij-
ný stav strechy na ZŠ Hlboká, do 
školy teda už nezateká a padajúce 
škridle už nepredstavujú pre per-
sonál školy a žiakov žiadne riziko. 

Foto - investičné odd.

doručovanie 
Staromestských 
novín

Prosíme občanov, ktorí opako-
vane nedostávajú Staromestské 
noviny do svojich schránok, aby 
oslovili svojho poštového doručo-
vateľa.  Mestská časť podáva me-
sačne prostredníctvom tlačiarne 
na poštový podaj cca 24tisíc ku-
sov aktuálneho čísla novín, ráta 
sa teda s každou staromestskou 
domácnosťou.

(nr)
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Cieľom súťaže je spojiť posol-
stvo obľúbenej knihy s hand-

made tvorbou. Úlohou prihláse-
ných súťažiacich bude pomocou 
troch až piatich prvkov stvárniť 
akoukoľvek výtvarnou alebo 
kreatívnou technikou konkrétnu 
knihu.

Prvý ročník súťaže bol vy-
hlásený 15. marca 2016 v Me-
siaci knihy. 

Prihlasovať sa môžete do 1. 
júna 2016.

Súťažné kategórie sú jed-
notlivci a skupiny:
l jednotlivci – vek do 10 ro-

kov
l jednotlivci – vek od 11 – 15 

rokov
l jednotlivci – vek od 15 a 

viac
l skupiny – školy, kluby, zdru-

ženie
Úlohou súťažiacich bude po-

sielať fotografie svojej tvorby, z 
ktorých porota vyberie 20 naj-
lepších prác, ktoré budú pred-
stavené na výstave a z nich budú 
vybratí víťazi v každej kategórii.

Víťazov vyberie zo všetkých 
nominácií porota zložená:

Z autorov, grafikov, výtvarní-
kov, učiteľov výtvarnej výchovy 
a usporiadateľov. 

Slávnostné vyhlásenie ví-
ťazov a udelenie jednotlivých 
cien sa bude konať  29. júna 
2016.

Pravidlá  Súťaže 
STvárni KnihU 2016
1. Súťaž prebieha od 15. mar-

ca do 1. júna 2016.
2. Súťaže sa môže zúčast-

niť každý  kto vyplní prihlášku 
do súťaže, pošle dve fotografie 
svojej tvorby, t. j. stvárnenia kni-
hy a pošle ich na adresu: info.
klubluna.sk alebo na adresu: 

Kreatívny klub Luna, o. z., 29. 
Augusta č. 34, 911 09 Bratislava

3. V súťažnom stvárnení ob-
ľúbenej knihy môže byť použi-
tých 3 až 5 prvkov vytvorených 

vybranými handmade technika-
mi a naaranžovanými do podoby 
symbolizujúcej vybranú knihu.

4. Každý súťažiaci sa môže 
do súťaže prihlásiť len s jedným 

kreatívnym projektom, sku-
piny maximálne 3 projekty.  

5. Z prihlásených prác vybe-
rie odborná porota do 15. júna 20 
finalistov. Ich reálne tvorivé pro-
jekty budú vystavené a z nich  
porota, ale aj návštevníci výsta-
vy zvolia víťazov v každej ka-
tegórii.

Ceny do Súťaže 
venUJú: 
l vydavateľstvo IKAR
l vydavateľstvo STAR 
    production, s. r. o. 

l Staromestská knižnica
l Kreatívny Klub Luna, o. z. 
l a ďalší

ParTneri: 
l mestská časť Bratislava 
    - Staré Mesto
l Staromestská knižnica 
l Vydavateľstvo IKAR 
 Mediálni partneri:         
l Praktická Slovenska
l Metropola 

Vyhlasovateľom a organizá-
torom súťaže je: 

Kreatívny Klub luna, o. z., 
Ulica 29. augusta 34, 
911 09 Bratislava
tel.: 0910 724 522, 
0907 737 030, 
0948 603 872, 
mail: info@klubluna.sk,  
www.klubluna.sk

Stvárni knihu 2016
S ú ť a ž
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Seniori, ako si 
vybaviť príspevok 
na dopravu?

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto od 
1.apríla 2016 poskytuje finančný prí-

spevok na dopravu pre starobných dôchodcov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

1. Konanie o poskytnutí príspevku  na 
dopravu sa začína na základe podania vy-
plneného tlačiva Žiadosť o poskytnutí fi-
nančného príspevku na dopravu (ďalej len 
„žiadosť“), ktoré je zverejnené na webovej 
stránke mestskej časti www.staremesto.sk 
alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych 
vecí miestneho úradu.  

2. Žiadateľ o príspevok na dopravu je 
povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky 
doklady preukazujúce oprávnenosť poskyt-
nutia pomoci tak, ako je uvedené v žiadosti. 

3. Žiadosť sa podáva jedenkrát na prísluš-
ný kalendárny rok.

6. Pre výplatu príspevku na dopravu 
predloží oprávnená osoba, alebo osoba ňou 
splnomocnená potvrdenie o lekárskom vy-
šetrení (tlačivo je zverejnené na webovej 
stránke mestskej časti www.staremesto.sk 
alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych 
vecí)  s vyznačeným dátumom a platný do-
klad z registračnej pokladnice vybraného 
dopravcu o úhrade za uskutočnenú dopravu.

7. Doklady predloží oprávnená osoba, ale-
bo osoba ňou splnomocnená jedenkrát štvrť-
ročne. 

8.Príspevok na dopravu sa vypláca opráv-

nenej osobe, alebo ňou splnomocnenej osobe 
spätne, jedenkrát za štvrťrok, a to do 30 dní 
po doložení dokladov za konkrétny štvrťrok. 
Za konkrétny štvrťrok sa považuje:

1. štvrťrok: 1. január - 31. marec
2. štvrťrok: 1. apríl – 30. jún
3. štvrťrok: 1. júl – 30. september
4. štvrťrok: 1. november – 31. December

Príspevok je v sume 2,50 eur na každú 
jazdu. Dopravu z miesta trvalého pobytu do 
zdravotníckeho zariadenia alebo späť zabez-
pečuje dopravca podľa slobodného výberu 
seniora. Príspevok upravujú Zásady o posky-
tovaní finančného príspevku na dopravu.

Mário Ležovič
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

ako získať 
príspevok pri 
narodení dieťaťa?
Jednorazový finančný príspevok pri naro-

dení dieťaťa  sa poskytuje matke, ktoré má 
trvalý pobyt v mestskej časti a podá si žiadosť 
na predpísanom tlačive a to najneskôr do do-
vŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa. Za oprávnenú 
osobu sa považuje žena, ktorá dieťa porodila a 
mala ku dňu narodenia dieťaťa trvalý pobyt v 
mestskej časti. Príspevok pri narodení dieťaťa 
sa poskytuje v sume 100 eur. 

1.Žiadateľ predloží do podateľne Miestne-
ho úradu mestskej časti najskôr po uplynutí 
28 dní života dieťaťa vyplnené tlačivo - Žia-

dosť o poskytnutie finančného príspevku pri 
narodení dieťaťa (ďalej len „žiadosť“‘), ktoré 
je zverejnené na webovej stránke mestskej 
časti www.staremesto.sk  alebo na pracovis-
ku prvého kontaktu. 

2. K písomnej žiadosti je oprávnená osoba 
povinná priložiť fotokópiu aktuálneho rod-
ného listu dieťaťa 

3. Žiadateľ je oprávnený požiadať o po-
skytnutie príspevku v bežnom roku, kedy sa 
dieťa narodilo do dovŕšenia 6 mesiacov veku 
dieťaťa.

Príspevok upravujú Zásady o poskytova-
ní jednorazového nenávratného finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa.

Mário Ležovič
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Pozvanie pre 
Staromestských 
seniorov
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pozý-

va Staromestských seniorov na verejnú 
generálku divadelného predstavenia ZIVOT JE 
TAKY 6.júna 2016 o 11:00 v divadle ASTORKA 
Korzo ´90. 

Lístky si môžete vyzdvihnúť za symbo-
lické 1€ na občiansky preukaz na miestnom 
úrade Bratislava-Staré Mesto u vedúce odde-
lenia sociálnych vecí pána Ležoviča v stredu 
dňoch 25.5. a 1.6.2016 v čase od 9:00-12:00 a 
14:00-17:00.

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 mies-
te foto zo stretnutia staromestských jubilantov, 
ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho 
programu pripravuje mestská časť seniorom aj 
malý kvetinový darček. Pripájame fotografiu z 
marcového stretnutia v Zichyho paláci. 

fotografie z každého stretnutia jubilantov 
nájdete vždy aj na web stránke Starého Mesta 
vo fotogalérii. 

(nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček
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dotácie v oblasti kultúry
Staromestskí poslanci odsú-

hlasili na aprílovom zastupiteľ-
stve dotácie pre oblasť kultúry. 
Prinášame Vám informáciu o 
jednotlivých projektoch, ktoré 
dotáciu získali. Žiadatelia dosta-
li dotácie schválené v nasledov-
ných výškach:

1. Názov žiadateľa: Európ-
ska hudobná akadémia Brati-
slava - Schengen

Výška dotácie: 2 000,-€
Názov projektu: Európska 

hudobná akadémia, komorné 
koncerty

2. Názov žiadateľa: Milujem 
knihy/amo libris

Výška dotácie: 500,-€
Názov projektu: čítajme de-

ťom odmalička

3. Názov žiadateľa: oZ BChZ 
(Bratislavský chlapčenský zbor)

Výška dotácie: 400,-€
Názov projektu: letná hu-

dobná škola pre chlapcov

4. Názov žiadateľa: OZ OR-
feo, združenie koncertných 
umelcov a pedagógov hudby

Výška dotácie: 4 000,-€
Názov projektu: viva Musi-

ca! festival 2016

5. Názov žiadateľa: hudob-
ná skupina KoZovanKa

Výška dotácie: 100,-€
Názov projektu: nahráva-

nie, výroba a tlač 2. Cd

6. Názov žiadateľa: Združe-
nie 4arTS

Výška dotácie: 500,-€
Názov projektu: Medziná-

rodná výstava Socha a objekt 
XXi.

7. Názov žiadateľa: Združe-
nie žien aglow v Sr, oZ

Výška dotácie: 500,-€
Názov projektu: žalmy kráľa 

Dávida

8. Názov žiadateľa: ožive-
nie Kapitulskej ulice, oZ

Výška dotácie: 500,-€
Názov projektu: Kapitulské 

Dvory

9. Názov žiadateľa: Koruno-
vačná Bratislava, oZ

Výška dotácie: 2 000,-€
Názov projektu: Korunovač-

né slávnosti 2016

10. Názov žiadateľa: Kra-
janský inštitút

Výška dotácie: 200,-€
Názov projektu: Krajanská 

Bratislava

11. Názov žiadateľa: Vyso-
ká škola múzických umení

Výška dotácie: 1 500,-€
Názov projektu: Medziná-

rodný festival divadelných 
škôl istropolitana Projekt 16

12. Názov žiadateľa: nadá-
cia horský park

Výška dotácie: 500,-€
Názov projektu: Kultúrne 

leto nad Bratislavou 2016

viac 
príslušníkov 
mestskej 
polície do 
ulíc Starého 
Mesta

Na aprílovom rokovaní 
miestneho zastupiteľ-

stva bolo schválené uznese-
nie, ktorým mestská časť žia-
da hlavné mesto o zvýšenie 
počtu príslušníkov mestskej 
polície v Starom Meste - mini-
málne o 10 % v roku 2016 a o 
ďalších 10 % v roku 2017. 

Poslanci tak podporili a 
schválili podnet staromest-
skej poslankyne Barbo-
ry Oráčovej. Medzi dvoma 
hlavnými dôvodmi, prečo 
potrebujeme viac mestských 
policajtov v uliciach je na-
príklad fakt, že Slovensko 
bude od 1. júla predsedníc-
kou krajinou Rady EÚ a prá-
ve na území Starého Mesta 
sa okrem Úradu vlády SR 
nachádza aj väčšina minis-
terstiev, veľvyslanectiev i 
väčšina hotelových kapacít, 
v ktorých bude počas nášho 
predsedníctva ubytovaných 
množstvo dôležitých hostí a 
novinárov. 

Verejný poriadok musí 
byť počas predsedníctva 
(aj po ňom) jednou z priorít 
Bratislavy. Myslíme aj na to, 
že v roku 2017 čaká mesto 
a mestské časti realizácia 
novej parkovacej politiky. 
Jej uvádzanie do života a 
následná prevádzka budú 
klásť podstatne vyššie ná-
roky na prácu príslušníkov 
MsP v teréne – v rámci za-
bezpečovania dodržiavania 
nových pravidiel účastníkmi 
cestnej premávky. Len pre 
zaujímavosť čitateľom Sta-
romestských novín - v mi-
nulom roku riešila mestská 
polícia v Starom Meste až 11 
000 podnetov občanov!

Nora Remiarová




