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Na základe dendrologického posudku drevín, ktorý sme Hviezdoslavovho námestia, s cie-ný stav a stanovenie potrebných 
nej lokalite k zdravotným ore-zom. Rez stromov je jednou z dô-Stromy v prirodzenom prostredí 

“estetických” nárokov na tvar 
lovým cieleným rezom koruny. Samozrejme tak, aby nedošlo k poškodeniu stromu ale aby zá-
zachovaní všetkých ekologických svojmu prostrediu prirodzene poskytuje.

(nr)

Ideme do fi nále a už o pár dní 
bude Staré Mesto opäť o čosi 
krajšie a bude lepšie slúžiť našim 
obyvateľom. Opravujeme cesty, 
chodníky, kanalizáciu. Na mno-
hých miestach sme obnovili zeleň 
a vysadili novú, obnovili sme aj 
horizontálne dopravné značenia. 
Posilňujeme čistenie mesta. Tieto 
činnosti na niektorých miestach 
dočasne obmedzili dopravu aj 
pohyb chodcov, či podnikateľský 
život. Chcem sa preto poďakovať 
všetkým, ktorých sa rekonštrukč-
né a revitalizačné práce dotkli, za 
ich pochopenie a porozumenie. 
Verím, že už o pár dní spoločne 
oceníme vynovené a skultivova-
né časti Starého Mesta a že budú 
znamenať vyššiu kvalitu života 
v tejto mestskej časti. V týchto 
dňoch sa na miestnom úrade ale 
aj v štátnych inšitúciách pripra-
vujeme na prevzatie predsedníc-
tva EÚ. Od prvého júla sa preto 
v historickom centre, predovšet-
kým v okolí Reduty, posilnia 
bezpečnostné opatrenia. Budeme 
sa snažiť, aby prípadne obme-
dzenia čo najmenej ovplyvňovali 
bežný život. Aj v tejto súvislosti 
Vás preto prosím o porozumenie. 
Situácia v Európe sa v posled-
ných mesiacoch značne skom-
plikovala, bezpečnosť sa stala 
prvoradou úlohou štátu, ale aj 
samosprávy. Držme si spoločne 
palce, aby sme to v nasledujúcich 
mesiacoch zvládli čo najlepšie a 
ukázali aj zahraničiu, že Bratisla-
va bola, je a bude v prvom rade 
mestom tolerancie.

Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR)  

o podpore regionálneho rozvoja je 
plnkových zdrojov, mimo iných i zdrojov EÚ.Proces tvorby PHRSR je ko-ordinovaný prostredníctvom pracovnej skupiny, ktorá je zlo-
prístup ku tvorbe rozvojového dokumentu mesta je inovatív-
hlavne o: 
mesta pri tvorbe dokumentu. ja na ostatné strategické rozvo-plán pre dosiahnutie synergie v 

princíp tvorby stratégie. Mest-
prostredníctvom verejných dis-kusií, dotazníkového prieskumu ako i verejným prerokovaním návrhu dokumentu s verejnos-
významným vplyvom na kvali-

k dobrej stratégiícim participáciu verejnosti na tvorbe dokumentu je realizácia prieskumu verejnej mienky, kto-
nickej verzie, ktorá je sprístup-

nená na webovej stránke mest-sk), alebo vyplnením papierovej verzie dotazníka na vybraných miestach a kontaktných bodoch 
dísk návrhu stratégie rozvoja 
prave verejných diskusií. 

v papierovej forme:

tiškánske nám. 7,   
dickej záhradeSeniorcentrum Staré Mesto - 

Bratislava-Staré Mesto - Vajan-
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S
ného stavu v dôchodkovom veku v nasledov-ných zariadeniach:

rostlivosti, sociálneho poradenstva, záujmo- Bratislave

Bratislava Staré Mesto v ich domácnosti
tuáciu, v ktorej ste sa ocitli.Mgr. Angelika Machová, sociálny pracov-níkE-mail: socialne@senior-centrum.sk

Ako informoval starosta bra-tislavského Starého Mesta historických centier piatich stre-dotýka rozvoja turizmu, výmeny 
v oblasti ochrany historických pa-miatok, pestovania a rozširovania tradícií a pomoci pri kontakte oby-„Doterajšia spolupráca cen-Bratislavy a Prahy deklarovaná rozvíjala. Staré Mesto vlani zin-

tenzívnilo spoluprácu s Prahou 
práca tento rok rozšírila aj o Var-efektívnu komunikáciu o riešení uviedol starosta Radoslav Štev-Starostovia centrálnych his-ti, Bratislavy, Prahy a Varšavy 

prospech všetkých. Starostovia 
deklarovali záujem intenzívne stva.

(ts)
Foto - Nora Gubková
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Smi podujatiami. Nádvorie Zichy-ho paláca, Hviezdoslavovo ná-mestie, Medická záhrada, ale aj ulice Starého Mesta sa  zmenia na 
prinesie tento rok viacero novi-niek i bohatší program.Slávnostné otvorenie sa usku-námestí. Program otvoria mnísi 
mi a írsku hudbu v podaní skupi-
nici šachový turnaj, tentokrát v 
hercom divadla Nová  scéna v programe nazvanom Gala Novej scény. Program Staromestského 
predsedníctva Slovenska v rade 
tvom vysadila na Hviezdoslavo-vom námestí pred SND. V rovna-

kizomby, argentínskeho tanga, tai  chi...ko-slovenského divadelného fes-venské divadla nielen na nádvorí ale aj na Hviezdoslavovom ná-
lok).   

Štvrtky na nádvorí Zichyho 
Program na Hviezdoslavom 

Pre seniorov sme aj tento rok pri-

né spomínané divadielka, tvo-piesní pod holým nebom s Ankou 
výtvarné  tvorivé dielne pre do-
Starej Bratislavy.Staré Mesto je jediná mestská 
tiškánskom kostole privítame 
ktorom sa predstavia posádkové 

ného obdobia spojené s umením, 

celého leta bude na Hviezdosla-vovom námestí sprístupnená Ma-
Záujemcovia o šachový tur-naj na Hviezdoslavom námestí 

Vedúca oddelenia kultúry 
MÚ Staré Mesto

SN06.indd   4 2. 6. 2016   9:37:25



SN06.indd   5 2. 6. 2016   9:37:26



Druhou výzvou - príjemným 

mi. V ich priestoroch a odohrávali prednášky, koncerty, divadelné a iné podujatia, a boli sme tam aj 

poznaní. Nebola to len taká  oby-

morný koncert, tvorivé dielne pre 
prekvapení slaných aj sladkých po-

ale aj a prostriedky pre naše ciele. dávno sme nemali taký príjemný 

nej v ucelenej pôvodnej podobe v 
cestarostu Starého Mesta, pritia-
zajatí  umenia a nových poznatkov z rôznych oblastí.My sme napomohli akcii pro-sme distribuovali cez sociálne siete. Pozvali sme široké spek-

té na dobré veci . je Dom Seniorov v na Podjavo-rinskej ulici v Starom Meste Bra-Meste.

ských novín.
Bohdana Machajová, 

prezidentka klubu
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svojim ratolestiam. Staré vuje
 Staromestské cen-

Bratislava
Cena turnusu: 

Program: celodenné výlety, 
zie, tvorivé dielne a kopa kov

Z 
trediu. Program Zelená škola nie je 
Znamená pozitívne zmeny mysle-

V tomto duchu sme zorga-nizovali brigádu na skrášlenie okolia školy, ktorej sa v hojnom 
upravili areál školy. Za krásneho 

sme vysadili nové rastlinky do školskej záhrady, odstránili ne-li dreviny. Po krátkej prestávke napokon upravili okolie šípo-
strávili naozaj príjemné dopo-ludnie. 
ho prostredia, ktoré nám zabez-
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A
-ktorá sa tam kedysi nachádzala. --

to takto... -
-

talentu nemala jeho kariéra vo Viedni kvôli vysokej konkuren-
ochorenie nôh, kvôli ktorému od--táto cesta sa mu stane osudnou. -porku, kde sa spoznal s hudobným --ho výrobcu klavírov, na rozdiel od napr. husliarov, v Prešporku veru 

dostal pozvánku, aby sa v Preš-porku natrvalo usadil. Schmidt 
---ktorý si u neho objednal prešpor-Pálffy. Bleskovo sa Prešporkom -cuje výborný výrobca klavírov 

-

-na Dunajskej viac nevyhovoval -ny a hromadiacich sa zákaziek, domu svokra a nevlastného otca 

-

---skeho majstra Petra Gschnattla 
Práve tu, v dome s dnešnou oran--
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tova sláva naplno. Svoje klavíry 

Hummel tri roky pred svojou smr-ný Prešporok, ubytoval sa práve 
mi. Nemenej bezprostredný bol 
rého prešporského vína a „nechal Bol skromný, bez hviezdnych ma-ne, so svojimi synmi v zásuvkách. 
nároky na konštrukciu klavíra 

Schmidtom a jeho výrobkami taký 

nogram. Schmidtova sláva dosa-

novšie reprezentatívne sídlo stálo 

jich legendárnych vynálezoch, znela hudba v podaní svetochýr-nych interpretov, ako boli Hans 

ze, alebo všeobecnému povoleniu obchodu s hudobnými nástrojmi. ktorým domáci výrobcovia ne-
z najkrajších ozdôb prešporského lenovho domu dnes stojí budova 
Schmidtovho ateliéru. A tak je naj-výraznejšou pamiatkou na jeho 
okolo, spomínam na Hummela v 
jej hranicami. 
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S
ho národného divadla. Predstaví 
bude priestor aj na zoznamovanie a rozhýbanie tela a samozrejme chutný catering. V zmysle tohto-ne“ sa organizátorom podarí roz-

Genetik Moshe Szyf, ktorý je jedným z priekopníkov epigene-tiky, vám porozpráva, ako soci-álne prostredie v ranom detstve 
tmy nám povie viac Paul Bogard. 

movom výskume Alzheimerovej choroby, o co-housingu ako rie-
vame o uchovávaní umenia v digitálnej dobe  a aj o tom, ako bicyklovanie vytvára ekonomic-našej ekonomiky. 

tálskej ulice si zorganizovali 
ratolesti sa v posledný májový 

ré Mesto a Bratislavský samo-správny kraj.  
okolo miestnej materskej školy. stane pekná tradícia,“ povedala 

cieho spolku. 
rených dverí a deti si mohli po-policajných psovodov. to, aby sa podujatie s bohatým programom pre deti vôbec 

robili zadarmo pre svoju komu-nitu. (red)
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V máji sa 

V rámci revitalizácie Palacké-ovala chodník a medzi novonasa-dené stromy umiestnila pás zele-
pásu medzi stromy z vlastnej ini-

a Hummelovej ulici.  
Opravujeme 

Stále prebieha rekonštrukcia 

ník, schody a pás zelene opra-na Rybárskej bráne príde na rad 

vá ulica.ku aj výtlky, v máji na uliciach Go-
ská.
Opravené 

na Gondovej

ce na parkovisko. Asfalt na hornej 

markt v Nadácii Pontis. 
Foto - Daniela Benková

Seniorcentrum Staré Mesto so tislave, príjme do trvalého pra-

seniorov. Poskytujeme starostli-
nosti. Výkon práce je v Bratislave 
pri osobnom pohovore. 
ne@senior-centrum.sk (nr)

Odber krvi 

rovej jednotky odber krvi.
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Prozvoj a vzdelávanie detí formou 
nia na duševný rozvoj detí niet 

ností. Rozvíja sa zmysel a cit pre 

písmenkami. Práve v ranom ob-
Preto sme sa rozhodli pod-

gramotnosti detí. Všetky deti na-

Mesto. Publikácia obsahuje cenné 
kaz, je potrebné osobne navští-
staromestským novorodencom 
príkladom i pre ostatné brati-

Nmestskí jubilanti.
láci. 

(nr)
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Sstalo spoluorganizátorom naj-
kilometrový beh,  je synonymom 
vom námestí v Bratislave.  Zák-
hygienicky nezávadné, testované a potravinárskeho farbiva.
Hviezdoslavovom námestí.  Po 

s trblietkami.
hatý sprievodný program, ktorého  vyvrcholením je hromadné vyha-dzovanie farieb.ujdeš, ktorého bolo Staré Mesto rovnako ako tento rok  spoluor-ganizátorom, si starosta Starého 

je aj tento rok.
podporí Slovenský paralympijský z predaja modrej farby pôjde prá-

ve na podporu Slovenského para-
Bystrici. Viac informácií nájdete na www.farbamneujdes.sk.

(red)

Mv Starom Meste zmenila v 
né kríky. Na jar si deti zasadili hrášok, 

Deti sa ale tešia aj z nových zá-

vali na modro. Na škôlkarskom ihrisku pred inštaláciou upravili zem, tak aby 

ných hracích prvkoch. Skrášlenie sa týka aj záhrady a terás: pani 
kôru pomedzi rastliny. 

nému gulášu, ktorý uvarili  pani vôkol rozvoniavali aj grilované párky a klobásky. ktorá je zapojená do projektu Ze-lená škola, je tak o poznanie kraj-ším a veselším miestom pre naše deti.   
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V 
tento rok. 
vyjadrenia lásky je srdce. Deti srdcia kres-piera i z hliny a zdobili rôznymi technikami. 

Seniorcentrum Staré Mesto prevádzkuje Denný stacionár iných. Prostredníctvom kvalit-nej starostlivosti poskytujeme pomoc rodinám a ich príbuz-
losti. Denný program je zame-
tréning jemnej motoriky, zacho-
nenie v zariadeniach sociálnych 
a osobne sa informujte priamo u 

(nr)

SN06.indd   14 2. 6. 2016   9:37:34



SN06.indd   15 2. 6. 2016   9:37:36



SN06.indd   16 2. 6. 2016   9:37:37


