
Milí čitatelia,
Hoci sa tohtoročná zima ukázala vo svo-

jej plnej sile a kráse, faktom zostáva, že 
od sviatku Troch kráľov sa nachádzame vo 
fašiangovom čase. V období, kedy sa bude 
zima striedať s jarou. Je to obdobie zábavy, 
sprievodov v maskách a dobrého jedla, vrá-
tane typických prešporských pochúťok. Do 
konca prvej svetovej vojny sa o fašiangovú 
zábavu v mestách starali remeselnícke ce-

chy a hlavnými organizátormi boli tovariši. 
Oslavy sa väčšinou konali v dome majstra, 
pretože tu sa vítali noví tovariši, ktorým bolo 
poskytnuté krátkodobé ubytovanie. Museli 
však uspieť v rôznych skúškach. Jednotlivé 
cechy organizovali aj uličné sprievody. Mly-
nári behali na chodúľoch, debnári krútili 
nad hlavami obručami a podobne. Dnes sa 
o fašiangovú zábavu v Starom Meste stará 

vedenie mestskej časti. Tento rok sme ich 
pre Vás pripravili už 11. februára, kedy opäť 
uvidíte v staromestských uliciach fašiangový 
sprievod v maskách, zabíjačková slávnosť či 
folkloristické pripomenutie si fašiangových 
zvykov. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

redakcia Staromestských novín.  
Foto - Marek Velček

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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Vo februári otvárame novú 
materskú školu

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto otvára od 1.2. 2017 brány deťom v novej 
materskej škole na Brnianskej ulici.

Dvojtriedna materská škola 
vznikla spolufinancovaním mest-
skej časti a s využitím dotácie zo 
štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR.
Nové a útulné priestory privítajú 
41 detí už tento mesiac. K dispo-
zícii budú mať nové hracie prvky, 
šmykľavky a využívať  budú aj  
športový areál ZŠ Dubová.
„Som rád, že rok 2017 začíname 
s dobrými správami. Naši sta-
romestskí škôlkari si užijú nové 
priestory, ale čo je najdôležitejšie, 
vnímame to ako podporu mladých 
rodín. Plánujeme v tomto trende 
pokračovať a s rekonštrukciami 
škôlok nekončíme“, povedal sta-
rosta Radoslav Števčík.

(nr)
Foto - Marek Velček

Počúvam 
názory 
obyvateľov
Práve som dočítal súhrnnú 
správu o názoroch obyvate-
ľov a odborníkov na obnovu 
Južného predmestia, teda 
oblasti od Hviezdoslavovho 
námestia k nábrežiu Du-
naja, ohraničenej Štúrovou 
ulicou a Mostom SNP. Je to 
zhodou okolností miesto, 
kde žijem aj pracujem. Tak 
ako mnohí moji susedia, 
ktorých poznám osobne 
alebo len „z videnia“, aj ja 
sa zamýšľam nad tým ako 
by sa dala skrášliť táto časť 
nášho spoločného Starého 
Mesta. Moji spoluobčania by 
si v tejto časti želali menej 
áut a viac zelene, tí s men-
šími deťmi nové ihrisko. 
Je veľmi dôležité, aby sme 
verejné priestory – teda naše 
spoločné – kultivovali nielen 
pre ich skrášlenie, ale najmä 
pre ich oživenie a fungova-
nie. Preto v Starom Meste 
čoraz častejšie využívame 
tzv. participačný proces, teda 
aktívne zapojenie občian-
skej verejnosti do projektov 
obnovy verejných priestorov 
už od ich začiatku. Prajem 
si, aby proces obnovy čo naj-
viac rešpektoval predstavy 
obyvateľov, pretože iba tak sa 
budeme cítiť v tejto mestskej 
časti naozaj doma.

Rado Števčík
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Staré Mesto má ďalšie 
kultúrne centrum

Pistoriho palác na Štefánikovej ulici je od decembra 2016 oficiálne zaradený do siete 
staromestských kultúrnych centier.

„Nastavili sme systém sprá-
v y tak, ako sa nám osvedčilo 
pri ostatných kultúrnych cen-
trách v Starom Meste. Palác sa 
takto stal ďalším plnohodnot-
ným kultúrnym priestorom,“ 
v ysvetľuje starosta Starého 
mesta Radoslav Števčík . Mest-
ská časť v súčasnosti spravuje 
päť kultúrnych centier. Okrem 
Pistoriho paláca sú to centrá 
na Ventúrskej, Školskej, Gaš-
tanovej a na Františkánskom 
námestí.
Z vízie, ktorú odsúhlasila aj 
kultúrna komisia Starého 
Mesta v yplý va, že mestská 
časť za najdôležitejšie pova-
žuje postupné dobudovanie a 
sfunkčnenie priestorov, kto-

ré sa budú v yznačovať svojou 
historickou, ale i kultúrnou 
a umeleckou hodnotou. Palác 
bude slúžiť na posilnenie kul-
túrno - komunitného priesto-
ru a aj na komerčné účely, 
ktoré však môžu t voriť len 
20 percent aktivít . Mestská 
časť bude v paláci realizovať 
vlastnú činnosť a organizo-
vať kultúrne podujatia, v ý-
stav y, prednášk y a v yužívať 
priestory na reprezentatívne 
účely. , ,Mojim zámerom je za-
čať tu organizovať čo najviac 
podujatí pre malých i veľk ých 
Staromešťanov a začať ho pl-
nohodnotne v yužívať. Teším 
sa, že tento krásny priestor 
ožije a bude slúžiť nám všet-

k ým,“ dodáva starosta Rado-
slav Števčík .
Palác si dal postaviť lekárnik 
Felix Pisztory v 90. rokoch 19. 
storočia. V tom čase bola uli-
ca ešte len vznikajúca mest-
ská trieda smerom k Uhorskej 
kráľovskej železnici a pozem-
k y pre svoje paláce a vily si tu 
skupovali bohatí oby vatelia 
Prešporku. Pisztory mal za 
palácom záhradu, siahajúcu až 
k dnešnému Slavínu a v nej si 
pestoval svoje liečivé byliny. 
V súčasnosti prechádza táto 
národná kultúrna pamiatka 
komplexnou obnovou. Ukon-
čenie rekonštrukcie je naplá-
nované na jar tohto roku.

(nr)



3

Biologicky rozložiteľný odpad zo 
zelene

Od 1.1. 2017 musí každá domácnosť (platí len pre rodinné domy) v rámci nakladania s biologicky rozložiteľným 
odpadom zo zelene požiadať hlavné mesto o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby 
s minimálnym objemom 120 l. Súčasne musí zabezpečiť odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období 

mesiacov marec až november.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj 
domácnosť, ktorá už má zabez-
pečený vlastný kompostovací 
zásobník, alebo má zabezpečenú 
starostlivosť o záhradu vrátane 
odvozu odpadu zo zelene súk-
romnou firmou. Danú skutočnosť 
uvedie v čestnom prehlásení k vy-
plnenej žiadosti.
Žiadosť je dostupná na magis-
tráte hl. mesta alebo na prísluš-
nom miestnom úrade, prípadne 
na stiahnutie na webe mestskej 
časti:

http://www.staremesto.sk/
sk/content/biologicky-rozlo-
zitelny-odpad/section:citizen 
Vyplnená „Žiadosť o zapojenie 
sa do systému zberu odpadu zo 
záhrad“ sa podá na Oddelení 
miestnych daní, poplatkov a li-
cencií magistrátu, Blagoevova 9, 
P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 
55.
 Kompostovací zásobník alebo 
zbernú nádobu môže užívať aj 
viac domácností, pričom k vypl-
nenej žiadosti je potrebné prilo-

žiť vzájomnú dohodu domácností 
o spoločnom užívaní komposto-
vacieho zásobníka alebo zbernej 
nádoby. Náklady na zberné ná-
doby a kompostovacie zásobníky 
znáša obec a náklady na odvoz 
tohto druhu odpadu sú súčasťou 
miestneho poplatku za komunál-
ne a drobné stavebné odpady.
Do hnedej zbernej nádoby a 
kompostovacieho zásobníka 
vhadzujte:
kvety, štiepky, piliny, pokosenú 
trávu, konáre, lístie, zvyšky po 

zbere ovocia a zeleniny, zhnité 
ovocie, burinu
a nevhadzujte:
odpady z domácnosti živočíšneho 
pôvodu, najmä mliečne a mäsové 
výrobky.
 
Pre viac informácií o nakladaní s 
odpadom zo zelene v Bratislave 
navštívte web stránku hlavného 
mesta SR, alebo sa informujte 
na telefónnych číslach bratislav-
ského magistrátu.

(nr)

Záchrana trhu na Žilinskej ulici
V januári sa konala tlačová konferencia k záchrane trhu na Žilinskej ulici. Vďaka nájomnej zmluve, ktorú podpísala 

obchodná spoločnosť Starého Mesta - Technické služby Starého Mesta, prežije trh najmenej ďalšie 4 roky.

Od nástupu starostu Radosla-
va Števčíka do funkcie mestská 
časť hľadala riešenie, ako za-
chovať toto obľúbené trhovisko. 
Tlačovej konferencie sa zúčast-
nili aj občianski aktivisti Damas 
Gruska a Bohdan Smieška, ktorí 
sa dlhé roky iniciatívne venova-
li záchrane tohto miesta a pani 
Soňa Párnická, ktorá je nielen 
aktivistkou, ale i staromestskou 
poslankyňou. Aktivistu Damasa 
Grusku dočasné riešenie milo 
prekvapilo. „Terajšieho starostu 
som na trhu stretol raz, niekedy 
pred voľbami. Bál som sa, že je 
tam len pre volebnú kampaň. 

Nakoniec slovo dodržal a trh za-
chránil,“ hovorí Gruska. Druhý 

člen iniciatívy Bohdan Smieška 
dodáva: „Sme príjemne prekva-
pení, že sa situácia takto vyvi-
nula, že vlastník väčšinového 
pozemku sa rozhodol rezigno-
vať na výstavbu a že uprednost-
nil takéto riešenie, ktoré pova-
žujeme za najvýhodnejšie pre 
všetkých.“
Starosta Radoslav Števčík: „Trh 
a jeho atmosféru vytvárajú v pr-

vom rade ľudia. Som rád, že pô-
vodná, autentická atmosféra trhu 
ostane zachovaná a trh bude na-
ďalej slúžiť Staromešťanom. Sľú-
bil som, že urobím pre to všetko, 
z toho dôvodu som v lete inicioval 
rokovania s väčšinovým vlastní-
kom pozemku. Plánujeme úzko 
spolupracovať aj s obyvateľmi 
z okolia, aby sme tento živý me-
chanizmus zachovali“, dodáva. 
Poslankyňa Starého Mesta a au-
torka petície za zachovanie trhu 
Soňa Párnická zdôrazňuje, že trh 
na Žilinskej je posledné autentic-
ké trhovisko v Starom Meste „Na 
Žilinskú chodím vyše 35 rokov a 
ovocie a zelenina od tunajších far-
márov sa nedajú porovnať s tova-
rom zo supermarketov,“ povedala 
Párnická.
O chod trhoviska a jeho prevádz-
ku sa budú starať Technické služ-
by Starého Mesta.

(nr)
Foto - archív
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www.staremesto.sk

STAROMESTSKÉ 
FAŠIANGY

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE, ZICHYHO PALÁC
11.FEBRUÁR 2017, OD 10:30  DO 16:30

PROGRAM:

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD S RODINNÝM CENTROM 
PREŠPORKOVO
10:30 – 16:30
sprievod v maskách malých a veľkých účastníkov ulicami 
Starého Mesta do Zichyho paláca, fašiangové zvyky a 
tradície (Vajnorský okrášľovací spolok, ľudová veselica 
(ĽH Fidlikanti), dychová hudba Spojár, zabíjačka
 

ZICHYHO PALÁC
KULTÚRNY PROGRAM
11:00 – 16:00 
vystúpenie detí z RC Prešporkovo, tanečná skupina 
Viery Sádovskej, zábavné aktivity na fašiangový spôsob, 
tvorivé dielničky, hry, ochutnávka domácich fánok, 
šišiek, atd.
 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
Súťaž o najkrajšiu masku staromestských základných, materských a cirkevných škôl
Výstava najkrajších masiek v Zichyho paláci
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Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Referent v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Termín nástupu:  dohodou

Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
• skúsenosti v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany a spraco-

vaní príslušnej dokumentácie civilnej ochrany
• skúsenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Iné kritériá a požiadavky:
• ovládanie PC na bežnej úrovni používateľa
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• prax v odbore
So žiadosťou o zamestnanie žiadame predložiť:
• profesijný štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými do-
kladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 
21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „referent CO, 
BOZP - neotvárať” do  15. februára 2017 do 16:00  hod.

Kontaktná osoba: Janka Greksáková, tel. č.: 02/ 59 246 261

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

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Javorinská 9 v Bratislave

(bez právnej subjektivity) s predpokladaným nástupom 01.04.2017.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
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 doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších prepisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedago-
gických zamestnancov a odborných zamestnancov

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• znalosť školskej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového 
konania: 
• prihláška do výberového konania
• osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
• doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia dokladu) 
• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi

• štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k 

výkonu činnosti 
• návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah 2 strán)
• ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné 

predpoklady

Prihlášky žiadame zaslať do 06.02.2017 do 15.00 h na adresu: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie 
školstva, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto v zatvorenej obálke.
Na obálku uviesť heslo „Výberové konanie MŠ, Javorinská 9 – 
neotvárať!“
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pe-
čiatky).

Termín čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 
7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmien-
ky.
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Oživme verejné priestory
Proces zapojenia verejnosti

Obyvatelia Starého Mesta i Bratislavy, odborníci a odborníčky, predstavitelia neziskových organizácií, ale aj 
poslanci – tí všetci sa podieľali na príprave správy „Oživme verejné priestory“, ktorá má slúžiť ako podklad pre 

skvalitnenie verejných priestorov Južného predmestia.

Cieľom participatívneho procesu 
bolo zachytiť, ako verejnosť vníma 
ulice a námestia v tomto území, čo 
na nich chce zmeniť, ale aj zachovať 
a rozvinúť.  
Združenie PDCS na základe vstu-
pov od verejnosti pripravilo od-
porúčania, ktoré poslúžia samo-
správe Starého Mesta na to, aby vo 
verejných priestoroch realizovala 
rôzne intervencie – od krátkodo-
bých a finančne nenáročných až 
po dlhodobejšie  a strategické. V 
správe sa objavilo široké spektrum 
návrhov - od odstránenia bariéro-
vých obrubníkov cez zveľadenie 

konkrétnych priestorov až po upo-
kojenie nábrežnej komunikácie. 
Podobne ako pri procese „Hovor-
me o Šafku“ sme si aj tu potvrdili, 
že ľudia majú záujem sa zapojiť a 
vedia jasne pomenovať, čo by sa v 
danom území malo zlepšiť, aby boli 
verejné priestory Starého Mesta 
krajšie, férovejšie a príjemnejšie 
pre život.
Verejné priestory Starého Mesta 
sú jedinečné svojou históriou, pre-
tavenou do fyzickej podoby, ale aj 
tým, že si ich „nárokujú“ nielen ich 
obyvatelia, ale aj návštevníci (zo 
Slovenska, zo zahraničia) či oby-

vatelia celého mesta. Preto sme 
pripravili mix rôznych metód, kto-
ré nám umožnili zozbierať široké 
spektrum rôznych názorov. Išlo o 
mapujúce rozhovory, prieskum s 
verejnosťou, verejné stretnutie a 
dva odborné workshopy. Vzhľadom 
na krátkosť procesu, ktorý trval 3 
mesiace však nebolo možné dlho-
dobejšie pracovať s obyvateľmi a 
obyvateľkami a do hĺbky preskú-
mať všetky témy. Mnohé dvere sme 
len pootvorili a mnohé podnety 
dávajú tušiť, že bude potrebné sa 
k viacerým témam vrátiť a preskú-
mať, čo ponúkajú

Čo možno v správe nájsť? 
V časti “Kľúčové výstupy” sme 
sumarizovali výstupy, kde silno 
zaznievala zhoda laickej, organi-
zovanej i odbornej verejnosti.
V časti “História štvrte” sme po-
núkli krátky prehľad architekto-
nicko - urbanistického vývoja da-
ného územia 
V časti “Súčasný stav a výzvy pre 
štvrť” sme sa pozreli na dôležité 
výzvy súčasnosti.
V časti “Zistenia a odporúčania” 
sme na základe výstupov identifi-
kovali  kľúčové témy a najvýznam-
nejšie odporúčania. Ako tematické 
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Spomienka na jubileum

Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel 
krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-

mestskí jubilanti.
V každom čísle novín nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia sta-
romestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho 
programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový dar-
ček. Pripájame fotografiu z minulomesačného stretnutia v Zichyho 
paláci. 
Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na web 
stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)
Foto - Marek Velček

oblasti sme vyšpecifikovali nasle-
dovné témy: Mesto na rieke,  Mo-
bilita pre ľudí,  Štvrť s históriou a 
identitou, Živé susedstvá, Priesto-
ry pre život
Do časti “Prílohy” sme zaradili vý-
stupy z jednotlivých aktivít. 

Výstupy zo správy
Kľúčové výstupy zo správy sú 
zhrnutím odporúčaní, ktoré spo-
ločne rezonovali celým spektrom 
účastníkov a účastníčok procesu. 
Niektoré z nich sú ľahko realizo-
vateľné opatrenia a nevyžadujú 
náročné investície, skôr trpez-
livosť a každodennosť (otázka 
manažmentu a údržby verejných 
priestorov), na realizáciu ďalších 
stačí administratívne rozhodnu-
tie a nenáročné kroky pri ozna-
čení zmien (cyklistické protis-
merky, zmena parkovania). 
Na základe zhody verejnosti však 
správa odporúča realizovať aj 
investične náročnejšie projekty, 
ktoré prinesú novú kvalitu ve-
rejných priestorov na vytipova-
ných miestach či v spolupráci s 
hlavným mestom prinavrátia či 
vytvoria nový verejný priestor. 
Id eo nasledovné návrhy:
Strategické a koncepčné 
materiály
V spolupráci s odborníkmi a 
hlavným mestom pripraviť kon-
cepčné materiály. Ak sa má po-
stupovať ulicu za ulicou, každý 
priestor treba riešiť nielen spolu 
s obyvateľmi a užívateľmi, ale aj 
s expertmi napríklad na zákla-
de manuálu verejných priesto-
rov, koncepcie verejnej zelene či 

iných.
Prepojenie mesta s Dunajom
V spolupráci s hlavným mestom 
rozvíjať  horizontálne prepo-
jenia medzi centrom a riekou a 
pracovať na oživení nábrežia ako 
živej tepny pre peších a cyklistov 
so silnou a jedinečnou identitou. 
Pracovať na zmene nábrežnej 
komunikácie, aby prioritu mala 
verejná doprava a tzv. mäkká 
mobilita. 

Nové verejné priestory 
Postupne realizovať  úpravu vy-
tipovaných verejných priestran-
stiev (parčík na Medenej, rieše-
nie priestoru na križovatke ulíc 
Dobrovičova, Tobrucká a Múzej-
ná), aj v spolupráci s hlavným 
mestom a inými aktérmi (verejný 
priestor pri univerzite na Gondo-
vej, parčík za SND na Komenské-
ho, spriechodnenie Paulínyho a 
Riečnej ulice a  priestor za SNG, 
iné).

Podpora peších a cyklistov
Obzvlášť citlivou môže byť 
téma prerozdeľovania verejné-
ho priestoru v prospech peších 
a chodcov. Rezonovali návrhy 
významne skvalitniť pohyb pe-
ších a cyklistov - realizovať cyk-
listické protismerky a stojany, 
bezbariérové prechody, otvorené 
nárožia, možnosti sedenia či ve-
denie priamych a funkčných pe-
ších trás, spojených do logickej a 
bezpečnej siete.

Viditeľná história
Vytvoriť a postupne zrealizo-

vať  systém, ktorý umožní ľahkú 
orientáciu v štvrti a pomocou 
zviditeľnenia histórie (panely, 
trasy, historické fotografie a ar-
tefakty) pomôže s rozvíjaním 
identity štvrte.  

Zeleň a voda
Preskúmať a uplatňovať nielen 
možnosti vytvárania nových ze-
lených plôch, revitalizácie vnút-
roblokov a využitia priepustných 
povrchov, ale aj nové prístupy k 
zazeleňovaniu fasád a striech.

Dobré susedstvo
Rozvíjať systém spolupráce s 
obyvateľmi pri zlepšovaní ve-
rejných priestorov a vytvoriť 
systém malých grantov, ktoré by 
podporovali obyvateľov pri zve-
ľaďovaní dvorov, ulíc a námestí. 
Spolupracovať aj s verejnými i 

súkromnými inštitúciami  (SNM, 
SNG, Slovenská filharmónia, SND, 
UK, MŽP, iné) či s podnikateľmi 
tak, aby sa stali dobrými sused-
mi pri vytváraní a programovaní 
verejných priestorov.

Rýchla údržba, systémový 
manažment
Vytvoriť a napĺňať systém rých-
lej údržby zanedbaných častí v 
štvrti (ostraňovanie grafiti a ta-
gov, oprava poškodeného mobi-
liáru, iné) tak, aby sa zanedbané 
priestory nestali stimulom, kto-
rý bude podnecovať ďalšie niče-
nie verejného priestranstva.

Ing. arch. Zora Pauliniová, PDCS
Foto - archív PDCS
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CHARLES FOERSTER (1860-1925)
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.

Rád sa prechádzam na Cintoríne 
pri Kozej bráne, jeho bujná vege-
tácia izoluje od okolitého ruchu 
ulíc a prastaré náhrobky vyža-
rujú zvláštny pokoj. Medzi nimi 
sa nachádza jeden, ktorý mi je 
obzvlášť blízky. Za epitafom a 
portrétnym reliéfom od Alojza 
Rigeleho ukrýva životný príbeh 
muža menom Charles Foerster 
(Carl Förster), ktorý sa 2. sep-
tembra 1860 narodil na Dunaj-
skej 250. Dnes už zbúraný dom 
stál približne tam, kde dnes uli-

cu špatí zadebnený skelet vedľa 
Dunajskej 3. Jeho otec mal síce 
obchod so železom, no súčas-
ne bol vášnivý milovník hudby, 
amatérsky violončelista. Práve 
od neho sa dostalo Carlovi prvé-
ho hudobného vzdelania. Dobre 
vystrojený sa nato stal žiakom 
Elisy Schusterovej – nám už 
dobre známej klaviristky, o kto-
rej sme len nedávno priniesli 
rozsiahly článok. Na hodiny kla-
víra tak dochádzal do Esterhá-
zyho paláca na Kapitulskej ulici, 

kde pani učiteľka bývala spolu s 
rodinou. V Prešporku absolvo-
val gymnázium, no potom bolo 
jasné, že talentom rodné mesto 
prerástol; svoje kroky preto na-
smeroval na Viedenské konzer-
vatórium. A ani tam, v neporov-
nateľne väčšej konkurencii, ne-
prestával udivovať: každoročne 
bol najlepší klavirista ročníka. 
Jeho púť sa ale nezastavila ani v 
hlavnom meste, ťahalo ho to ďa-
lej na západ, až sa v roku 1884 
cez Wesseling a Ženevu usadil v 

zasľúbenom Paríži. A tam pôso-
bil plných 30 rokov, tam dosia-
hol svoje najväčšie úspechy, tam 
si aj pofrancúzštil meno (Char-
les)... Bol uznávaným klaviris-
tom, preto v Paríži nemal núdzu 
o sólové koncerty, pričom si pra-
videlne odskočil aj do Londýna. 
Tieto koncerty prešporská tlač 
pozorne sledovala a tešila sa z 
úspechov svojho rodáka. Hrdé 
mestečko v srdci Európy sa pý-
šilo bohatou hudobnou tradí-
ciou a s účasťou sledovalo osudy 

Šafárikovo námestie začiatkom 20. storočia. Celkom vpravo dom č. 4, kde Foerster po prvej svetovej vojne na 3. poschodí býval.
Zdroj obr.: OZ Bratislavské rožky.
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„svojich“ hudobníkov, či už to 
bol Charles Foerster, Ernst von 
Dohnányi, Franz Schmidt, Irma 
von Spányik, Béla Bartók. Však 
bol to práve Prešporok, ktorý 
ich pripravil na úspech na sve-
tovej scéne. To si uvedomoval aj 
Foerster a ani v ďalekom Paríži 
na Prešporok nezabúdal. Toto 
puto neotupil ani rad úspechov: 
jeho kvality ocenila napr. aj brit-
ská kráľovná Viktória, ktorá 
ho osobne pozvala súkromne 
koncertovať do svojho salónu v 
Buckinghamskom paláci, veľa-
krát koncertoval aj pred Lordom 
Limerickom na zámku Dromore. 
Priatelil sa s najvýznamnejšími 
klaviristami svojej doby (Mosz-
kowski, Paderewski), poznal 
sa s Franzom Lisztom. Ako vý-
znamný pedagóg v roku 1902 
obdržal od francúzskeho minis-
tra kultúry titul Dôstojník aka-
démie, 2. stupeň Rádu akade-

mických paliem. Tento titul do-
stávajú osoby za významný prí-
nos vo francúzskom vzdelávaní. 
V nadväznosti na to mu o dva 
roky ponúkli miesto profesora 
na Viedenskom konzervatóriu, 
čo s vďakou odmietol. Foerster 
svoje srdce rozdelil medzi Paríž 
a Prešporok. Sem sa každoročne 
v lete vracal za svojou rodinou a 
na jeseň zas odchádzal do Parí-
ža. Tento pokojný rytmus trval 
do roku 1914. Vtedy sa ako vždy 
v lete vrátil k nám, no už nemo-
hol odísť, pretože vypukla vojna, 
Rakúsko-Uhorsko sa s Francúz-
skom ocitlo vo vojnovom stave a 
hranice boli uzatvorené. Foers-
ter svoju medzinárodnú kariéru 
odložil na neurčito, no napriek 
tomu tu prežil umelecky aj pe-
dagogicky produktívne roky. 
Prešporské publikum ho mno-
hokrát videlo na benefičných 
koncertoch v prospech obetí 

vojny. Ako hudobného pedagóga 
ho pre svoje deti „s otvorenou 
náručou“ angažoval arcivojvoda 
Friedrich. Foerster sa tak na-
sťahoval do Grassalkovichovho 
paláca, kde mu patrili dve izby 
a kde učil arcivojvodkyňu Alicu. 
Čoskoro si ho tak obľúbili, že ho 
arcivojvoda pozýval na všetky 
rodinné slávnosti. Krátko pred 
koncom vojny ho zavolali do 
Bádenského mestského divad-
la, aby hral s veľkým úspechom 
pred cisárskym manželským pá-
rom a celým dvorom. Priaznivo 
naklonený mu bol aj arcivojvo-
da Albrecht. Ten mu z bojové-
ho poľa posielal vlastné básne, 
na ktoré Foerster preludoval. 
Šťastie sa na neho usmialo aj v 

osobnom živote, veď sa oženil s 
o dvanásť rokov mladšou por-
trétistkou Matildou Bollovou. 
Manželstvo síce bolo bezdetné, 
no šťastné, pár „spájala hlbo-
ká duševná harmónia“. Asi aj 
preto už po roku 1918 neobno-
vil  medzinárodnú slávu a ostal 
vo svojom meste. Arcivojvodo-
va rodina musela z Bratislavy 
odísť, čo znamenalo sťahovanie 
aj pre Foerstera. Z Grassalko-
vichovho paláca sa presunul na 
3. poschodie domu na Šafáriko-

vom námestí 4. Nie je bez zaují-
mavosti, že v rovnakom období 
sa na prízemí toho istého domu 
narodil a vyrastal neskôr slávny 
filatelista Max Stern, o ktorom 
sme tiež prednedávnom infor-
movali. Všetko sa zmenilo za-
čiatkom roku 1925, keď ani nie 
65-ročný muž ochorel na črevnú 
rakovinu. Operáciu podstúpil 
vo viedenskom sanatóriu Fürth, 
kde napokon 22. februára sko-
nal – na zápal pľúc. S „veľkým 
synom mesta“ sa prišlo rozlúčiť 
množstvo ľudí, medzi nimi napr. 
hotelier Henri Prüger, fabrikanti 
Wilhelm a Karl Grünebergovci či 
výrobca klavírov Peter Werner. 
Pohreb bol dojímavý o to viac, 
že sa na ňom nemohla zúčast-

niť jeho vdova, ktorá paradoxne 
doma ležala s ťažkým zápalom 
pľúc. Dlhý bol zoznam tých, kto-
rí Foersterov hrob doslova zasy-
pali vencami. A dnes... ostali už 
len náhrobok s pekným reliéfom 
a lavička v Horskom parku, pri-
pomínajúce hudobníka, ktorý 
kedysi dôstojne reprezentoval 
svoje milované mesto vo svete.

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

Kapitulská ulica v roku 1934. Naľavo Esterházyho palác, kam Foerster chodil 
na hodiny klavíra ku Elise Schusterovej.
Zdroj: Archív Pamiatkového úradu SR, Pamäť mesta Bratislavy
(www.pammap.sk)

Hrob Charlesa Foerstera na Cintoríne pri Kozej bráne.
Zdroj: Archív Zuzany Godárovej
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Palácová herňa čítania
Mestská časť aj tento rok pokračuje s projektom Palácová herňa čítania. 

P rojekt je zameraný na 
rozvoj čítania a je urče-

ný najmä pre deti mladšieho 
školského veku. Cieľom je v y-
t voriť vzťah detí k čítaniu a 
ku knihám, je vhodným pro-
striedkom, ako naučiť deti 
oveľa hlbšie porozumieť číta-
ným a počúvaným textom.  Zá-

roveň je prí ležitosťou pre ro-
diny stráviť podnetný i zábav-
ný čas. Deti (a niekedy aj spolu 
s dospelými) riešia čitateľské 
„prípady“, záhady a rébusy. Na 
základe indícií hľadajú súvis-
losti, ktoré ich vedú pátraním 
a t ýmto spôsobom sa naučia 
oveľa hlbšie rozumieť číta-

ným a počúvaným textom. Na 
každom stretnutí ich čakajú 
úlohy a hry zamerané na roz-
voj intelektu i emocionalit y. 
Deti sa s čitateľsk ým  „prípa-
dom“ zbližujú aj prostredníc-
t vom hudby a pohybu. Každej 
herni je venovaná pesnička 
spojená s hádankou „prípadu“. 
Stretnutia sú situované do Zi-
chyho paláca. Je to strategick ý 
krok Starého Mesta ako st i-
mulovať vzťah detí ku kultúre 
mestskej časti i ku kultúrnym 
pamiatkam. Príjemné prostre-
die paláca a možnosť plnohod-
notne stráviť spoločný rodin-
ný čas je dobrým vkladom aj 
do budovania kultúrneho po-
vedomia detí. 

Projekt je autorsk ým mode-
lom Timotey Vráblovej, v y t vo-
reným na základe konceptu 
Ihriska čítania, ktorý reali-
zuje v spolupráci s tanečnou 
školou Viery Sádovskej.

Prvé stretnutie v PALÁCOVEJ 
HERNI ČÍTANIA sa uskutoč-
ní 25. februára, téma: Prípad 
strateného kocúrika. Pre viac 
informácií si pozrite facebo-
okovú stránku Palácová herňa 
čítania, alebo facebookovú 
stránku Kultúra v Starom 
Meste.

Ľubica Janegová,
 vedúca oddelenia kultúry

UPOZORNENIE
U pozorňujeme vlastníkov a užívate-

ľov pozemkov vo veci OREZU a V Ý-
RUBU STROMOV v ochrannom pásme 
vonkajších v ysokonapäťov ých vedení 
a v blízkosti a pod vonkajším nízkona-
päťov ým vedením. Upozorňujeme Vás 
na povinnosť udržiavať stromy a krík y 

v ochrannom pásme vedení a pod vede-
ním maximálne do v ýšk y 3 m od zeme. 
Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie 
v šírke 4 m po oboch stranách elektric-
kého vedenia. V prípade, že stromy a krí-
k y prerastú nad v ýšku 3 m, je potrebné 
z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, 
resp. v yrezanie. Ak sa stromy priblíži-
li k vodičom vedenia na už nebezpečnú 
vzdialenosť, je možné požiadať v leho-

te min. 25 dní od plánovaného termínu 
prác o v ypnutie vedenia, a to u prísluš-
ného špecialistu správ y energetick ých 
zariadení podľa obce. Táto povinnosť 
v yplý va vlastníkovi, resp. užívateľovi 
pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z . z . v 
platnom znení. Včasné a správne oreza-
nie stromov má zásadný vply v na k valit-
nú a bezpečnú dodávku elektrickej ener-
gie aj pre Vaše odberné miesto.
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Januárové 
opravy 
škôlok
Na objektoch v správe mestskej čas-
ti sa aj v minulom mesiaci odstra-
ňovali nedostatky a opravovalo sa 
nevyhnutné. V materských školách, 
konkrétne v MŠ Malá, je ukončená 
hydroizolácia, odvodnenie a maľo-
vanie, na MŠ Kuzmányho je ukon-
čená oprava dlažby vo WC, dlažbu 
a sanitu sme opravili v MŠ Karaďzi-
čova . Opravovalo sa aj v kultúrnom 
centre na Školskej ulici, tu bolo tre-
ba opraviť podlahu v baletnej sále a 
vymaľovať. V MŠ 29. Augusta sme 
minulý mesiac vymenili bojler.

Vybavenie 
do telocviční
V roku 2016 získala mestská časť Bra-
tislava – Staré Mesto z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky finančné prostriedky 
na bežné výdavky na rozvojový projekt 
zameraný na rozvoj výchovy a vzdelá-
vania žiakov v oblasti telesnej a špor-
tovej výchovy. Zo získaných finančných 
prostriedkov a prostriedkov mestskej 
časti bolo zabezpečené absentujúce vy-
bavenie telocviční ZŠ Mudroňova,  ZŠ s 
MŠ Milana Hodžu,  ZŠ s MŠ M. R. Štefáni-
ka  za viac ako 7 tisíc  EUR.

V nedeľu 
bude 
zatvorená 
Hlavná 
pošta
Oznamujeme obyvateľom, že i 
napriek snahe mestskej časti za-
chovať nedeľnú prevádzku Po-
šty Bratislava 1 ( Hlavná pošta) 
sa táto rozhodla, že počas nedieľ 
svoje služby poskytovať nebude. 
Odporúčame preto obyvateľom, 
aby počas nedele využívali služby 
poštových pobočiek v nákupných 
centrách.

Preplácame 
seniorom 
taxi k 
lekárovi
Bratislavské Staré Mesto sa svojim 
seniorom snaží pomôcť aj finančným 
príspevkom na taxík. Ten sa však týka 
výhradne prípadov návštevy lekára 
alebo zdravotníckeho zariadenia a 
jeho výška je 2,5 eura. „Cesta taxíkom 
v meste sa pohybuje okolo piatich eur, 
takže ide o zhruba polovicu nákla-
dov,“ uviedol staromestský starosta 
Radoslav Števčík. Seniori sa musia 
zaregistrovať na oddelení sociálnych 
vecí na miestnom úrade a môžu služ-
bu začať využívať.

Parčík robí 
radosť aj v 
zime
Na jeseň sme otvárali park na Be-
lopotockého ulici, oddychová zóna 
potešila nielen obyvateľov okoli-
tých ulíc, ale aj  ostatných Staromeš-
ťanov, o čom svedčia Vaše reakcie.  
Keď  pred pár týždňami parčík po-
kryl sneh, najväčšiu radosť urobil 
deťom, ktoré kopček v strede parku 
využili na sánkovanie. Videli sme 
dokonca i malého lyžiara.

Nová 
kotolňa na 
Brnianskej
Po rozdelení objektu Brnianska 
47 – odčlenení priestorov psycho-
logickej poradne - vznikla potreba 
vybudovať vlastnú kotolňu. Túto 
sme realizovali v suterénnych 
priestoroch budovy v miestnosti 
starej nefunkčnej vzduchotechni-
ky.  V novej kotolni sú kaskádovito 
osadené dva kotle Buderus, úprav-
ňa vody, automatický dopĺňací 
systém, neutralizátor kondenzu a 
ďalšie nutné technologické zaria-
denia potrebné na efektívne vy-
kurovanie objektu.

(nr)
Foto - Marek Velček
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Seniori, ako si vybaviť príspevok na 
dopravu?

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto po-
skytuje finančný príspevok na dopravu 

pre starobných dôchodcov mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto.
1. Dôchodca si podá vyplnenú žiadosť ku 

ktorej priloží všetky doklady. Pre vý-
platu príspevku na dopravu predloží 
oprávnená osoba potvrdenie o lekár-
skom vyšetrení s vyznačeným dátumom 
a platný doklad z registračnej poklad-
nice vybraného dopravcu o úhrade za 
uskutočnenú dopravu.

2. Doklady predloží oprávnená osoba 1x 
štvrťročne. 

3. Príspevok na dopravu sa vypláca opráv-
nenej osobe spätne, 1x za štvrťrok na 
účet žiadateľa alebo si príde osobne a to 
do 30 dní po doložení dokladov za kon-
krétny 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

Stravovania pre 
dôchodcov
Mestská časť zabezpečuje stravovanie 

pre dôchodcov dodávateľsky v siedmych 
stravovacích zariadeniach. Príspevok mest-
skej časti Bratislava–Staré Mesto na stravo-
vanie dôchodcov  je 0,75 € alebo 1,50 € na 1 
osobu a 1 stravný lístok podľa výšky dôchodku 
v zmysle Zásad o poskytovaní finančného prí-
spevku na zabezpečovanie spoločného stravo-
vania. Pri kúpe stravných lístkov je potrebné 
vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku na 
stravovanie dôchodcov a predložiť aktuálny 
výmer o dôchodku. Dôchodca si môže kúpiť 
stravné lístky aj v plnej cene bez príspevku 
mestskej časti. Stravné lístky sa predávajú 
LEN na pracovné dni počas ktorých stravo-
vacie zariadenia vydávajú obedy. Do jedálne 
MILOSRDNÍ BRATIA a MAMUT PUB je možné 
zakúpiť stravné lístky aj na víkendy, teda na 
celý mesiac.
Platné od 01.02.2017
Predaj stravných lístkov: Vajanského nábrežie č. 
3; pondelok a streda
Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslava Hulíková
tel.: 02/ 592 46 392
miroslava.hulikova@staremesto.sk
Príspevok 1,50 € pre dôchodcu s príjmom do 

313,20 €
Príspevok 0,75 € pre dôchodcu s príjmom od 
313,21 € do 412,2 €

Skríningové 
vyšetrenie, 
meranie 
tlaku krvi, 
cholesterolu, 
poradenstvo
Oznamujeme obyvateľom Starého Mesta, že 

dňa 15.2.2017 v čase od 9:00 do 12:00  
organizuje mestská časť Bratislava–Staré 
Mesto v Staromestskej sieni meranie  choleste-
rolu,  tlaku krvi a poradenstvo. Meranie usku-
točnia zdravotnícky pracovníci z Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva.

Pozvanie pre 
staromestských 
seniorov
Pozývame staromestských seniorov na 

operné predstavenie Macbeth, ktorú zlo-
žil taliansky skladateľ Giuseppe Verdi. Pred-
stavenie sa bude konať dňa 22.februára 2017 
o 19:00 hod. v historickej budove SND. Lístky 
si môžete zakúpiť za 1 euro počas úradných 
dní v pondelok a stredu u pani Žifčákovej na 
Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, odde-
lenie sociálnych vecí. Potrebné je predložiť ob-

čiansky preukaz (môže byť aj fotokópia). Počet 
lístkov je obmedzený. Lístky sa predávajú od 
13.februára 2017.

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

Príspevok na 
stravovanie 
dôchodcov aj pre 
rozvoz obedov do 
domácnosti!
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

rozšírila svoju podporu dôchodcov for-
mou finančného príspevku na stravovanie aj 
o klientov, ktorí odoberajú obedy formou do-
vozu do domácnosti. Túto službu zabezpečuje 
Seniorcentrum Staré Mesto. Základná cena 
obeda je vo výške 2,80 €, plus cena dovozu 
do domácnosti vo výške 1,12 €. Pre dôchodcu 
s príjmom do 313,20 € je príspevok vo výške 
1,50 €, pre dôchodcu s príjmom od 313,21 € do 
412,20 € je príspevok vo výške 0,75 €.
Pre viac informácií a vybavenie dovozu obedov 
do domácnosti kontaktujte:
Seniorcentrum Staré Mesto
opatrovateľská služba
Záhrebská 9
Tel.: 02/52622782
e-mail: tos.potrokova@senior-centrum.sk  
www.senior-centrum.sk

Zariadenie Cena strav.
lístka

Cena po zľave
0,75 €

Cena po zľave
1,50 €

NsP Milosrdní bratia
Nám. SNP 10 3,60 € 2,85 € 2,10 €

Senior GASTRO
Cintorínska 19 3,40 € 2,65 € 1,90 €

ŠJ  pri ZŠ Dubová ul. 3,30 € 2,55 € 1,80 €
AVENT
vegetariánska reštaurácia
Obchodná 58

3,00 € 2,25 € 1,50 €

Čech catering
Laurinská 17 3,20 € 2,45 € 1,70 €

GAST TOM s.r.o.
Školská jedáleň - Filozofická fakulta
Gondova č. 2

3,60 € 2,85 € 2,10 €

Mamut pub
roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej 3,60 € 2,85 € 2,10 €
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Preskúšanie sirén v roku 2017  
Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky.
V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzko-
vých podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek právnických osôb prevádzkujúcich 
autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“), bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systé-
mov varovania v Slovenskej republike vykonané v uvedených termínoch:

Termíny akustického preskúšavania sirén
Dátum   Čas    Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany
     Elektromotorické sirény    Elektronické sirény

13.1.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
10.2.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
10.3.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
21.4.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
12.5.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
9.6.2017   12:00   hlasitá skúška      hlasitá skúška
14.7.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
11.8.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
8.9.2017   12:00   hlasitá skúška  
8.9.2017   8:00 – 16:00  hlasitá skúška sirén hovorovou informáciou (mikrofón)
13.10.2017  12:00   hlasitá skúška      tichá skúška
10.11.2017  12:00   hlasitá skúška       tichá skúška
8.12.2017  2:00   hlasitá skúška Aktivácia prijímačov RDS vysielaním Slovenského rozhlasu – 2 minúty 

Pozývame na výstavu
Výstavu fotografií Alana Pajera v Zichyho paláci slávnostne otvoria starostovia mestských časti Praha 1 a Bratislava-Staré Mesto, 
páni Oldřich Lomecký a Radoslav Števčík. Pre verejnosť bude prístupná od 4. do 28. februára 2017. Vstup je voľný. Výstava je spo-
mienkou na prezidenta Václava Havla.
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Prečítajte si...
Dospelým, seniorom a študentom odporúčame:

Muž, ktorý padol do 
trhliny, ale nie na 
hlavu
Pavol Fabian, Ikar 2016
Príbeh člena prvej českosloven-

skej himalájskej expedície, ktorý sa 
po páde do trhliny stane nezvest-
ným, nie však mŕtvym. Peter Luha 
zabudne kým bol, následky úrazu 
však spôsobia, že jeho myseľ na-
dobudne nezvyčajnú schopnosť. V 
príbehu sa neuveriteľné stáva sku-
točným.

Kód 7
Jozef Banáš, Ikar 2016
Koniec zla – je voľným pokračo-

vaním bestsellerov Kód 9 a Kód 1. 
Príbeh sa odohráva v himalájskom 
kráľovstve Bhután. Známi hrdino-
via z románov Kód 1 a Kód 9 Michal 
a bohyňa Kumari spoločne s reál-
nymi postavami nekompromisne 
odolávajú silám zla. Peter Sasín, 
motivačný a transformačný tréner, 
o spisovateľovi napísal: „Ak budete 
túto knihu čítať nielen očami, ale 
najmä srdcom, budete na jej konci 
lepší, ako ste boli na začiatku.“

Osamelý strelec
John Grisham, Ikar 2016
Drsný, vtipný a napínavý príbeh 

mimoriadne úspešného americké-
ho autora trilerov z právnického 
a športového prostredia. Hlavnou 
postavou je Sebastián Rudd, práv-
nik, ktorý obhajuje ľudí, ku ktorým 
by sa ostatní právnici ani nepri-
blížili. Verí, že každý má právo na 
spravodlivý proces.

Špiónka
Paulo Coelho, Ikar 2016
Portrét  tajomného života exo-

tickej tanečnice, ktorá šokovala a 
zabávala publikum, bola dôverníč-
kou a milenkou najbohatších a naj-
vplyvnejších mužov svojich čias – 
Mata Hari. Dielo je biografiou slávnej 
špiónky, vzniklo na základe mnohých 
nepublikovaných dokumentov, kto-
ré napísala svojmu právnikovi z pa-
rížskeho väzenia a zanechala svojej 
dcére, aby pochopila dôvody, prečo sa 
rozhodla viesť taký život aký viedla.

Všetky knihy si môžete vypožičať 
v Staromestskej knižnici.

| KULTÚRA |

Celostrana   949 eur
Polstrana   499 eur
1/3 strany   350 eur
¼ strany   250 eur
Riadková inzercia malá 10 eur
(160 znakov vrátane medzier)
Riadková inzercia veľká  15 eur
(250 znakov vrátane medzier)
Uvedené ceny sú bez DPH.

Presné rozmiestnenie inzercie v Staromestských novinách je v 
kompetencii šefredaktora.

Ku konkrétnemu výberu/umiestneniu inzercie si redakcia účtuje 
50% prirážku z ceny.
Inzercia nemôže byť umiestňovaná na prvú, ani poslednú stranu me-
sačníka.
Redakcia si vyhradzuje právo neuverejňovať inzerciu s dehonestujú-
cim podtónom alebo útočiacu na základné ľudské práva a slobody.
Staromestské noviny poskytujú inzertný priestor len pre ob-
chod a služby.
 
Storno poplatky:
Storno 14 dni pred uverejnením: 50 % z ceny
Storno 7 dni pred uverejnením: 100 % z ceny

Cenník inzercie (platný od 1.2.2017)

celostrana
215x265 mm

polstrana
215x132 mm

1/3 strany
215x90 mm

1/4 strany
105x132 mm

160 znakov250 znakov
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V Starom Meste sa budú odstraňovať 
grafiti

Na staromestský úrad prichádzajú takmer každý deň podnety od občanov, ktoré upozorňujú na posprejované 
fasády budov v historickom jadre mesta. Inšpektori verejného poriadku preto zisťovali aktuálny stav budov 

poškodených grafitmi.

Inšpektri zistili, že na mini-
málne 56 fasádach v centre 

mesta je nutné tieto maľby od-
strániť. 
Súpis odovzdali Stavebnému úradu 
pri mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Ten vyzve majiteľov znehod-

notených budov, aby grafiti odstrá-
nili v zmysle stavebného zákona: 
“Vlastník stavby bude stavebným 
úradom vyzvaný, aby v stanove-
nom termíne od doručenia výzvy 
zjednal nápravu a vykonal nevy-
hnutné udržiavacie práce, ktorých 

ukončenie bude povinný oznámiť 
stavebnému úradu v termíne do 15 
dní od ukončenia.“ 
Okrem výziev vlastníkom budov 
pristúpi mestská časť aktívne k 
boju s grafiti. ,,Tento rok plánuje 
Staré Mesto pokračovať v  odstra-
ňovaní grafiti zo staromestských 
budov, prioritne z tých, ktoré sú 
majetkom mestskej časti,“ povedal 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík. Už vlani preto mestská 
časť poverila svoju 100-percentnú 

obchodnú spoločnosť Technické 
služby Starého Mesta, aby zakúpila 
špeciálny prístroj na odstraňova-
nie grafiti. V tejto súvislosti samo-
správa informuje, že odstrániť gra-
fiti a zabezpečiť antigrafiti náter sú 
schopné aj Technické služby Staré-
ho Mesta, a.s., ktoré môžu vlastníci 
budov kontaktovať na telefónnom 
čísle 0903 713 421.

(ng)
Foto - Marek Velček

FEBRUÁR 2017

dátum predstavenia začiatok

VESELÁ VDOVA - ver. generálka 10.30

VESELÁ VDOVA - Predpremiéra 19.00

03.2. PI VESELÁ VDOVA - I. PREMIÉRA 19.00

04.2. SO VESELÁ VDOVA - II. PREMIÉRA 19.00

07.2. UT BOYBAND 10.30

08.2. ST BOYBAND 10.30

08.2. ST NOVÁ SCÉNIČKA                              štúdio Olympia 10.30

09.2. ŠT POKRVNÍ BRATIA 19.00

10.2. PI NAJSTARŠIE REMESLO 19.00

10.2. PI VYHADZOVAČI                                  štúdio Olympia 19.30

11.2. SO MAČKY 19.00

12.2. NE MAČKY 16.00

13.2. PO BAJAJA 10.30

14.2. UT NOVÁ SCÉNIČKA                               štúdio Olympia 10.30

14.2. UT MAČKY 19.00

15.2. ST PI ČAJ, MILÁČIK ! 19.00

15.2. ST AKO ZBALIŤ BABU ?                          štúdio Olympia 19.30

16.2. ŠT IAGO 19.00

17.2. PI MADAM DE POMPADOUR 19.00

18.2. SO SLUHA DVOCH ŠÉFOV 19.00

19.2. NE BAJAJA 16.00

23.2. ŠT IAGO 19.00

24.2. PI MAČKY 19.00

25.2. SO MAČKY 19.00

26.2. NE PI ČAJ, MILÁČIK ! 18.00

ČARODEJNÍK Z KRAJINY Oz 10.30

AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI 19.00
28.2. UT

02.2. ŠT

Bezplatný počítačový 
kurz pre staromestských 
seniorov
Sociálne oddelenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v spolupráci 
so Staromestskou knižnicou a OZ Milujem knihy/Amo libris pripravili 
na rok 2017 dva bezplatné týždňové kurzy počítačovej gramotnosti 
Internet a e-mail pre seniorov s trvalým pobytom v mestskej časti Sta-
ré Mesto.
Kurzy sú určené pre začiatočníkov, v trvaní jedného týždňa, denne od 
9.00 hod. do 13.00 hod.
Kapacita jedného kurzu je 10 účastníkov.
Miesto konania: pobočka Staromestskej knižnice na Panen-
skej ul. 1
Termíny konania: 27. – 31. marec 2017 a 16. – 20. október 2017
Prihlášky do 15. marca 2017 na tel. čísle: 02/54411874, e-mail: 
sadlonova@starlib.sk.

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