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D

ržíte v rukách februárové číslo
Vašich obľúbených Staromestských novín. Radi by sme upriamili
Vašu pozornosť na niekoľko zaujímavých
článkov. Pokračujeme v sérií profilových
rozhovorov so zamestnancami Miestneho
úradu Staré Mesto. V tomto čísle sa môžete
zoznámiť s pánom Mgr. Františkom Pozdechom, ktorý pôsobí na Oddelení sociálnych
vecí a v jeho kompetencií je posudková
činnosť pri sociálnej odkázanosti. V rozho-

Milí čitatelia
vore s ním nájdete užitočné informácie, čo
robiť v prípade, keď niekto z rodiny prestane byť sebestačný.
V Staromestských novinách sa tiež dočítate o starostlivosti o verejnú zeleň v zimnom a jarnom období ako aj o zámeroch
obnovy zelene v našej mestskej časti. Prinášame aj informácie pre rodiny, v ktorých

nedávno pribudli naši najmenší Staromešťania a ktorým patrí nenávratný finančný
príspevok pri narodení dieťaťa. Z celého
radu kultúrno-spoločenských podujatí
v mesiaci február by sme Vás radi pozvať
na Staromestské fašiangy. Prajeme príjemné čítanie.

Vaša 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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Reklamné trojnožky zmizli
zo Starého Mesta

V

šetkých 32 kusov reklamných trojnožiek bolo odstránených zo staromestských
ulíc a chodníkov. „Takmer trojročné úsilie o odstránenie nelegálne
umiestnených reklamných zariadení sa vyplatilo, splnil som teda
ďalší sľub, ktorý som dal Staromešťanom, a to že z historického jadra
odstránim reklamný smog,“ skonštatoval starosta Radoslav Števčík.
Reklamu sa podarilo odstrániť z
Rudnayovho, Rybného a Komenského námestia a z ulíc Gorkého,

Poštová, Medená, Živnostenská a
Palackého. Odstránenie tzv. trojnožiek je výsledkom dlhotrvajúceho
sporu mestskej časti Staré Mesto
s obchodnou spoločnosťou PRE
SENT. Obchodná spoločnosť PRE
SENT s.r.o. nesplnila dobrovoľne
povinnosť odstrániť reklamné zariadenia z menovaných ulíc a námestí a z toho dôvodu mestská časť
Bratislava-Staré mesto pristúpila
k nútenému výkonu rozhodnutia.
Druhým dôvodom poklesu záujmu
o umiestňovanie reklamy v histo-

Vláda schválila milióny pre Staré Mesto

rickom jadre môže byť aj rozhodnutie miestneho zastupiteľstva o
niekoľkonásobnom zvýšení miestnej dane (z pôvodných 70 centov
za meter až na 5 eur). „Ďalším krokom bude dokončenie odstraňovania bývalých telefónnych búdok.
ktoré sa tiež zmenili na nelegálne
pútače,“ avizuje starosta Števčík.
Rozmiestňovanie reklám v Starom
Meste budú vo zvýšenej miere kontrolovať aj inšpektori verejného
poriadku, ktorí denne hliadkujú v
uliciach mesta. 
(sm)

P

odľa uznesenia vlády je dotácia vo výške jedného milióna eur
určená na ulice Povraznícka, Hlboká, Klemensova, Hriňovská,
Hollého, Fraňa Kráľa, Kozia a Kýčerského. ,,O prijatí ponúkanej
návratnej výpomoci vo výške dvoch miliónov rozhodnú poslanci. Verím, že sa k tejto ponuke postavia inak, ako k navrhovanému
úveru, ktorý dvakrát odmietli,“ hovorí starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Ak Staré Mesto ponuku prijme, dočkajú sa nových
povrchov aj ulice Strážnická, Justičná, Senická, Lermontovova,
Mariánska, Tobrucká, Holubyho, Blumentálska, Na Kalvárii, Svoradova, Beskydská, Benediktiho a Dobrovského.

Foto – Marek Velček

využívam príležitosť, že vás
takto, cez noviny, oslovujem po
prvý krát v tomto roku. Dovoľte
mi preto, aby som vám okrem želania zdravia a šťastia priblížil
aj najväčšie výzvy, pred ktorými
v tomto roku stojí staromestská
samospráva.
Určite ste zachytili, že vláda
konečne vyslyšala naše žiadosti
a poskytne našej mestskej časti
tri milióny eur na opravu komunikácií. Milión ako dotáciu a dva
ako výpomoc, o prijatí ktorej
budú musieť rozhodnúť poslanci. Verím, že nájdeme spoločnú
reč a viac ako dvadsať ulíc dostane tento rok novú tvár.
Druhou veľkou vecou je pripravovaný začiatok výstavby
prvého moderného zariadenia
pre našich seniorov v novodobej histórii mestskej časti. Myšlienka z roku 2009, postaviť
zariadenie opatrovateľskej starostlivosti na Dobšinského ulici,
presnejšie Dobšinského a Palárikovej, dostáva po viacerých turbulenciách reálnu tvár.
Tento rok sa môžete tešiť aj na
dva nové parky. Prvým je zrevitalizovanie parku na Kmeťovom
námestí. Do finále ideme aj s projektom parku medzi Gajovou
a Dobrovičovou ulicou. Verím, že
po zapracovaní pripomienok odbornej aj širokej verejnosti, dokážeme začať s jeho výstavbou už
na jar tak, aby ste si v ňom stihli
užiť letné a jesenné dni.
Bude toho samozrejme ešte
oveľa viac – napríklad nová matrika, výťah v budove úradu, nové
jasle. Držme si navzájom palce,
aby bolo naše Staré Mesto zasa
o čosi krajšie.

Rado Števčík

Foto - Milan Satnislav

Živió, živió...



Milí Staromešťania,

Pri rezkých tónoch ľudovej hudby Kuštárovci sa aj v januári stretli v Zichyho paláci
staromestskí jubilanti. Hostiteľkou bola vicestarostka Jana Španková, ktorá im zaželala pevné zdravie. Netradičným rečníkom
bol tento raz aj priamo jeden z oslávencov,
čerstvý osemdesiatnik Jožko Golonka. Vyznal sa zo svojej lásky k Bratislave, kde
strávil takmer celý život a to aj napriek
ponukám presídliť do zahraničia.
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Staromestskí piataci sú
opäť najlepší na Slovensku

N

ajlepšie výsledky v celoslovenskom
testovaní
žiakov 5. ročníka dosiahli piataci z mestskej časti Staré
Mesto - obvodu Bratislava I. Staromestské školy tak obhájili minuloročné postavenie na čele rebríčka. Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok
ako veľmi silne významne lepšie
ako celoslovenský priemer v teste
z matematiky aj zo slovenského
jazyka a literatúry.
Zatiaľ čo priemerná úspešnosť
v teste z matematiky bola na úrov-

ni 64,7 percenta v Starom Meste
sa priemerný výsledok zastavil na
čísle 79,1 percenta, teda 14,4 percenta nad celoslovenským priemerom. O 13,7 percenta prekonali
staromestskí piataci ziskom 76,5
percenta aj celoslovenský priemer
62,8 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry. „Rád by
som sa poďakoval najmä učiteľom
staromestských škôl za ich obrovský podiel na kvalite vzdelávania
v našej mestskej časti,“ reagoval
na výsledky testovania starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.

Radoslav Števčík
starosta mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
pozýva obyvateľov
Starého Mesta na

Mestská časť je zriaďovateľom
siedmich základných škôl, ktorým
sa snaží kontinuálne zlepšovať
materiálne podmienky na ich fungovanie. ,,Deti sú naša budúcnosť
a v Starom Meste patrí ich výchova medzi naše priority. V rozpočte na tento rok schválili poslanci
zvýšenie výdavkov na vzdelávanie o milión eur. Výrazne sa
v tomto zvýšení premieta zvýšenie platov všetkým nepedagogickým zamestnancom materských
škôl,“ povedal starosta Radoslav
Števčík. 
(sm)

Staré Mesto otvorilo ďalší výbeh pre psov

M

estská časť Staré Mesto
otvorila nový psí výbeh na
Palárikovej ulici v blízkosti Hlavnej železničnej stanice. Je to už
tretí výbeh pre domácich miláčikov v tejto mestskej časti.
Majitelia psov tak získali novú
lokalitu, kde je možný voľný pohyb
zvierat v neobmedzenom čase. Plocha oploteného výbehu je až 420
metrov štvorcových. „Teším sa,
že sme opäť mohli prispieť k lepšiemu spolunažívaniu obyvateľov
a zároveň aj k zvýšenej čistote

a poriadku na staromestských uliciach a verejných priestranstvách,“
povedal starosta Radoslav Števčík.
Mestská časť umiestni do nového výbehu aj odpadkový kôš
a lavičku. Aj preto sa obracia na
používateľov výbehu s prosbou,
aby rešpektovali prevádzkový poriadok a po svojich miláčikoch si
upratali.
V Starom Meste fungujú tri výbehy pre psov: Palárikova ulica,
Poľná ulica a park Belopotockého.


Foto – Marek Velček

O príspevok novorodencom je záujem

V roku 2017 pribudlo v Starom
Meste 525 novonarodených detí.
Mestská časť prispieva ich rodičom jednorazovým nenávratným
príspevkom vo výške 100 eur.
„Som rád, že naša mestská časť
hospodári tak, že sme schopní prispieť každej rodine, kde pribudne
ďalší člen,“ hovorí o príspevku pri
narodení dieťaťa starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.

Rodičom zároveň dáva do pozornosti, aby si o tento príspevok požiadali na Oddelení sociálnych vecí Miestneho úradu Staré
Mesto. K dnešnému dňu bolo na
príspevok pri narodení dieťaťa vyplatených 28 200 eur. Hoci rodičia
môžu požiadaťo zaslanie príspevku na bankový účet starosta preferuje osobné prevzatie. ,,Vnímame
to ako obojstranné vyjadrenie prí-
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slušnosti ku komunite,“ vysvetľuje
dôvody starosta Radoslav Števčík.
Súčasťou ,,uvítacieho balíčka“ je aj
bezplatné členstvo novorodenca
v Staromestskej knižnici, ktoré poskytuje naša mestská časť ako jediná na Slovensku a má motivovať
rodičov, aby deťom čítali a tak ich
od malička viedli k láske ku knihám.
(sm)

STAROMESTSKÝ KONCERT
14. februára 2018 o 17.00 hod
Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
Účinkujú členovia Metropolitného
orchestra Bratislava
Vstup pre Staromešťanov na voľnú
vstupenku vydávanú na informáciách
Zichyho paláca, Ventúrska 9,
od 5. februára,
pondelok – piatok 10.00 – 12.00
l l l

KONCERT BELLA CHAUSSON
VIEUXTEMPS ČAJKOVSKIJ
1. marca, 19.00 hod,  Slovenská
filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Ľudovít Ludha tenor
Mikhail Ovrutsky husle
Lístky si môžete zakúpiť za 1 euro
na oddelení kultúry u p. Janegovej
v utorok a štvrtok od 13. februára
v čase od 10.00 – 12.00 hod,
Zichyho palác, Ventúrska 9
l l l

STAROMESTSKÝ KONCERT
pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien
7. marca 2018 o 17.00 hod
Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
Účinkujú:
Elena Šatochina – mezzosoprán
(Rusko, SK)
Martin Gyimesi – tenor,
sólista SND
Vstup pre dámy – Staromešťanky na
voľnú vstupenku vydávanú
na informáciách Zichyho paláca,
Ventúrska 9, od 5. februára,
pondelok – piatok 10.00 – 12.00
l l l

FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU
12. februára, 15.00 hod,
hotel Carlton
Hrá skupina Memory,
hosť ZUŠ Ľudovíta Rajtera
Lístky si môžete zakúpiť za 2 eurá
na informáciách Zichyho paláca,
Ventúrska 9,
pondelok – piatok 10.00 – 12.00.

Filmové predstavenie

KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ
20. februára 15.00 hod, kino Mladosť
Vstup pre Staromešťanov na voľnú vstupenku vydávanú na oddelení kultúry
u p. Janegovej v utorok a štvrtok od 13. februára v čase od 10.00 – 12.00 hod,
Zichyho palác, Ventúrska
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Staré Mesto opravovalo schodiská

M

estská časť Staré Mesto
opravila schody medzi
Langsfeldovou a Jánošíkovou ulicou. Staré, poškodené
asfaltové a betónové povrchy nahradili schodiskové stupne vo farbe granitového čadiča a podesty
sú z dlažby Klasico, ktorú používa
mestská časť na opravu chodníkov. ,,Vzhľadom na kopcovitý ráz
niektorých častí Starého Mesta sú
ulice poprepájané schodiskami.
Som rád, že sme tento rok dokázali
opraviť dvanásť schodísk,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Celkom je v mestskej
časti takýchto vonkajších schodísk
päťdesiatpäť a približne polovica
z nich naliehavo potrebovala opravu. ,,Verím, že ak v nasadenom tempe vydržíme, budeme mať na budúci rok všetky schodiská bezpečné,“
dodáva starosta Radoslav Števčík.
Opravami prešli schody Mu-

Foto - ARChÍV

droňova – Haydnova, kde pôvodný
betónový kryt nahradil nový, schody dostali uzatvárací náter a nové
zábradlie. Menšej opravy sa dočkali aj schody smerom na Žižkovu
ulicu nad tunelom.
Zvýšenie bezpečnosti bolo aj
prvoradým cieľom na viac poškodených schodiskách, ktoré postú-

pili dôkladnejšiu rekonštrukciu.
Na schodoch z Tvarožkovej na Dankovského ulicu boli po vyčistení od
buriny nanovo osadené pôvodné
kamenné stupne, vybetónované
podesty. Opravou prešili aj bočné
múriky. Na Mozartovej ulici sa urobili nové stupne, spevnilo a natrelo
zábradlie. V nadväznosti na opra-

vu chodníka na Sokolskej ulici prešli rekonštrukciou poškodených
stupňov a opravou poškodeného
zábradlia aj schody vedúce k domom pod svahom. Vynovené sú aj
schody z Lipovej na Révovú a schody medzi Škarniclovou a Svoradovou. ,,Veľmi ma potešilo že sa nám
v spolupráci s dodávateľom prác
a pamiatkovým úradom podarilo
dať novú podobu týmto schodom
vedľa Pálffyho paláca,“ hovorí starosta Radoslav Števčík. Rekonštrukcia prebehla aj na schodov na
Šulekovej ulici a schodiska, ktoré
spája Čelákovského s Inoveckou
ulicou. Schody medzi Puškinovou
ulicou a ulicou Fraňa Krála majú
vynovené bočné múriky a vynovené sú aj schody z Čapkovej na Malinovú.
Celkovo vynaložila mestská časť
zo svojho rozpočtu na opravy schodov takmer 120-tisíc eur.
(sm)

Po diskusii nasleduje manuál pre Panenskú ulicu a okolie
Od polovice septembra
minulého roku prebiehal
participatívny proces
zameraný na Panenskú ulicu
a okolie v spolupráci s o.z.
PUNKT. V oblasti sa chystá
rekonštrukcia, a tak sa Staré
Mesto rozhodlo zistiť potreby
obyvateľov a ľudí pôsobiacich
v danej oblasti.

P

roces začal dotazníkovým zberom v septembri 2017, ktorý
prebiehal počas akcie Dobrý trh
a bol k dispozícii do 10. októbra
aj v online podobe. Dotazníky sa
v tlačenej forme dali vyplniť taktiež na zberných miestach v riešenej oblasti. Dotazníky boli následne vyhodnotené.
Počas zberu dotazníkov sa dňa
27. 9. 2017 uskutočnilo už prvé
susedské stretnutie za okrúhlym
stolom, ktoré sa konalo v Geothe
Institut na Panenskej ulici. Stretnutie začalo komentovanou prehliadkou po riešenej oblasti, počas ktorej prebehla diskusia s účastníkmi
o najväčších problémoch. Tie boli
všetky zaznamenané a stali sa sú-

časťou záverečnej správy k participatívnemu procesu. Po prehliadke
sme sa presunuli na podrobnejšiu
diskusiu o jednotlivých postrehoch. Preberané témy by sa dali
zhrnúť najmä do skupín: služby,
klimatické podmienky oblasti, zeleň, voda a mobilita. Počas stretnutia sa sformulovali rôzne odporúčania, s ktorými sa ďalej pracovalo
v participačnom procese.
Po susedskom stretnutí sa v novembri na Miestnom úrade Staré Mesto konalo stretnutie s odborníkmi, kde sa prediskutovali

všetky dovtedy zistené podnety,
postrehy a odporúčania. Prizvaní boli odborníci na rôzne oblasti
ako napríklad odborníci na zeleň,
dopravu, pamiatky a pod. Celý participačný projekt má ďalej poslúžiť
na tvorbu architektonického manuálu verejných priestorov, ktorý
bude zahŕňať pravidlá na tvorbu
kvalitného verejného priestoru pre
ulice s podobným charakterom ako
Panenská ulica. Na stretnutí s odborníkmi sa diskutovalo aj o tom,
čo všetko by mal manuál zahŕňať.
Nasledovalo ďalšie
susedské

stretnutie, ktoré sa uskutočnilo
opäť v Geothe Insitut dňa 13. 12.
2017. Na tomto stretnutí sa verejnosti prezentovali všetky výsledky zistené z dotazníkov, zhrnuli
sa podnety zistené na prvom susedskom stretnutí a predstavilo
sa pokračovanie projektu rekonštrukcie.
Po celom participatívnom procese bola vydaná záverečná správa,
ktorá je súhrnom všetkých zistených poznatkov. Správa poslúži
pre budúceho zhotoviteľa manuálu ako dôležitý podklad a pravidlá
v manuáli by mali rešpektovať požiadavky vyplývajúce z participatívneho procesu všade tam, kde to
bude možné.
Po vytvorení manuálu začne
tvorba konkrétnej projektovej dokumentácie na vybrané ulice v oblasti. Projektová dokumentácia
bude vytvorená na základe manuálu, ktorý stanoví jasné pravidlá, čo
musí dokumentácia zahŕňať, aby
bol pri realizácii dosiahnutý kvalitný verejný priestor.
 Ing. Martina Majorošová


Foto - Marek Velček
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Odstraňujeme
invázne rastliny
Podľa vyhlášky č.158/2014
ktorá nadobudla účinnosť
15. júna 2014 je majiteľ alebo
správca pozemku povinný odstaňovať invázne dreviny.
V Starom Meste je najrozšírenejšou inváznou rastlinou
Pajaseň žliazkatý. Rýchlo rastúca drevina, ktorá je schopná
koreňmi aj listami pôsobiť na
okolie, a tým obmedzuje rast
okolitej vegetácie, vylučuje
hlavne ailanton, ktorý spôsobuje ťažkosti rastu približne
sedemdesiatich druhov listnatých a ihličnatých stromov. Tieto látky produkujú najmä mladí
jedinci, ktorí tak vyhrávajú boj
o svetlo s ostatnými drevinami. Pajaseň patrí medzi 40 najviac inváznych drevín na svete.
Dožíva sa však len 30-50 rokov,
v staršom veku mu zahnívajú
korene, preto by sa stromy staršie ako 35 rokov mali preventívne rúbať, aby nedošlo k pádu
stromu.
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Pribudli nové zelené plochy

V

boji s klimatickými zmenami rozširuje mestská časť
každý rok zelené plochy na
svojom území. Počas rekonštrukcií
ciest a chodníkov sme nahradili novovybudovanými zelenými plochami asfalt a autá, ktoré na ňom parkovali. Za posledné dva roky sme
takto získali viac ako 4500 metrov
štvorcových novej zelene.
Premenou bývalých štvorcov
okolo stromov na súvislé zelené
pásy sme nielen pomohli stromom,
ale získali sme pod nimi záhony trvaliek a kríkov. Na Palackého ulici
tak pribudlo dohromady 250 metrov štvorcových novej zelene a pri
úprave Škarniclovej ulice vznikla,
namiesto živelného parkoviska
pod stromami, plocha o výmere
133 metrov štvorcových.
Asfaltové plochy nahradila zeleň
a stromy aj na Björnsonovej kde
pribudol nový záhon s dvomi stromami. Stopäťdesiat metrov štvorcových novej zelene so stromami
nahradilo aj nevzhľadnú plochu na
Žižkovej ulici nad tunelom.

Novovysadené stromoradie na Slovanskej ulici.

Zdravé mesto potrebuje stromy, preto v roku 2017 pribudlo
v Starom Meste ďalších 55 nových
stromov, ktoré boli vysadené na
Björnsonovej, Škaniclovej, Žižkovej, Palackého, Žabotovej, Povrazníckej ulici, Hviezdoslavovom

Foto – MARTINA MAJOROŠOVÁ

námestí, Vajanského nábreží, ale
aj v areáloch materských škôl či
Medickej záhrade. Bolo vysadených
viac ako 2000 ks kríkov a v jarných
mesiacoch farbami rozžiari mesto
viac ako 38 tisíc vysadených
narcisov, tulipánov a crocusov. (sm)

Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
pozýva staromestských seniorov na

Relaxačný výlet na Termálne
kúpalisko Thermal Corvinus, Veľký Meder


Termín: 22. marec 2018



Poplatok za výlet 5 eur



Odchod autobusu o 8.45 hod
od Domu Quo Vadis,
Hurbanovo námestie. 1



Mestská časť hradí autobus,
obed a vstup na termálne
kúpalisko



Návrat do BA v popoludňajších
hodinách, cestou do BA
prehliadka vodného diela v Gabčíkove

Účasť na výlete záväzná po zaplatení príslušného poplatku



Prihlasovanie osobne
na oddelení kultúry
u p. Janegovej
od 13. februára
v utorok a štvrtok v čase
od 10.00 – 12.00 hod,
Zichyho palác, Ventúrska 9

Upozornenie: Počet vstupeniek, miest v autobuse je obmedzený
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F. Pozdech: Vieme sa postarať
o tých, ktorí to potrebujú

Na Oddelení sociálnych vecí
Starého Mesta v minulom roku
posúdíli takmer 500 žiadostí
seniorov o odkázanosť na so
ciálne služby. Naša mestská časť
prevádzkuje niekoľko zariade
ní, v ktorých sa staráme o tých,
ktorí to potrebujú. Čo všetko je
potrebné a koľko trvá vybave
nie umiestnenia pre odkázané
ho seniora? O tom sme hovorili
s Mgr. Františkom Pozdechom,
pracovníkom sociálneho odde
lenia, ktorý posudzuje žiadosti.

Obrátili sa na nás aj samostat
ní a zdraví seniori, ktorí žijú
v domácnosti sami, s otázkou, či
aj oni majú nárok na umiestne
nie v seniorcentrách...
Treba oceniť proaktívny a zodpovedný prístup tejto skupiny
seniorov, avšak naše zariadenia
sú určené v prvom rade pre odkázaných – zdravotne a sociálne.
Zdravým a samostatným seniorom, ktorí už nechcú mať vlastnú
domácnosť, sú určené zariadenia,
ktoré prevádzkujú privátni poskytovatelia. Samozrejme, ak by sa
ich situácia zdravotná, či sociálna
náhle zhoršila, sme pripravení pomôcť.
Čo musí v prvom rade urobiť
senior, ktorý má záujem o so
ciálne služby poskytované v Sta
rom Meste?
Mestská časť Bratislava – Staré
Mesto rieši poskytovanie sociálnych služieb svojim obyvateľom
prostredníctvom svojej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto, so
sídlom na Podjavorinskej 6. V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby je potrebné najskôr
požiadať o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu a doložiť aktuálnu lekársku správu o zdravotnom stave žiadateľa. Tlačivá sú
k dispozícii na Miestnom úrade, na
oddelení sociálnych vecí alebo na
webovej stránke www.staremesto.
sk. Žiadosti sa podávajú na oddelení sociálnych služieb, počas strán-

pri páde, senior stlačí tlačidlo a
tým sa aktivuje hlasové spojenie
s dispečerom. Ten následne vyhodnotí situáciu a zabezpečí adekvátnu pomoc. Službu poskytuje
Asociácia samaritánov Slovenskej
republiky.

Mgr. František Pozdech
Pracuje na Miestnom úrade Staré Mesto – Bratislava. Je odborníkom
na posudkovú činnosť. Ako absolvent odboru sociálnej práce pôsobil
v mimovládnych organizáciách a venoval sa aj spoluobčanom
s mentálnym postihnutím.
kových dní – v pondelok a v stredu
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
17.00, na č. dverí 020b. Ak žiadateľ nemôže prísť osobne, žiadosť
môžu podať aj rodinní príslušníci.

Seniorcentrum poskytuje via
cero druhov sociálnych služieb...
Na začiatok poskytneme každému žiadateľovi poradenstvo.
Rozhovorom zistíme závažnosť
situácie, v ktorej sa žiadateľ nachádza a odporučíme najvhodnejší
druh sociálnej služby. Ak potrebuje senior len čiastočnú pomoc
v domácnosti a pri sebaobslužných
činnostiach, zväčša odporúčame
opatrovateľskú službu. Má nespornú výhodu v tom, že senior ostáva
vo svojom prirodzenom prostredí
a opatrovateľka prichádza za ním
do jeho domácnosti. V dohodnutom
čase mu podľa potreby pomáha
pri starostlivosti o seba, o domácnosť, urobí nákup, prinesie obed,
poskytne sprevádzanie. Úkony
pomoci si senior určuje sám podľa

svojej potreby, niektorým postačuje napríklad len dovoz obedov.

Sú však aj seniori, ktorí z rôz
nych dôvodov, nemôžu tráviť
čas sami, napríklad keď sú ich
príbuzní v práci.
Pre seniorov, ktorí potrebujú mať počas dňa zabezpečený
predovšetkým dohľad, je vhodná
sociálna služba v dennom stacionári, čo je ambulantná služba. Rodinní príslušníci takéhoto seniora
ráno privezú do stacionára, potom môžu ísť napríklad do práce
a popoludní si ho vyzdvihnú a odvezú domov. Pre seniorov, ktorí
žijú v domácnosti sami a môžu sa
ocitnúť v život ohrozujúcej situácii, vieme sprostredkovať službu
domáceho tiesňového volania. V
byte seniora bude nainštalovaný
prístroj na hlasovú komunikáciu s
dispečerom. Senior dostane špeciálne tlačidlo, ktoré je možné nosiť
na zápästí alebo na krku, ako prívesok. V prípade núdze, napríklad

A čo v prípade, že je už potreb
ná zvýšená opatera?
Seniorom, ktorí potrebujú intenzívnejšiu starostlivosť a opatrovateľská služba už nie je postačujúca,
odporúčame niektorú z pobytových sociálnych služieb, kde majú
zabezpečenú 24 hodinovú starostlivosť. Ak je potrebné takúto
starostlivosť zabezpečiť len na
prechodné obdobie, odporúčame
zariadenie opatrovateľskej služby
(ZOS), kde môžu sociálnu službu
poberať niekoľko mesiacov. Ak je
zrejmé, že už budú potrebovať pobytovú službu nastálo a dosiahli
dôchodkový vek, je vhodné uvažovať o zariadení pre seniorov. Takéto zariadenie bolo v minulosti známe ako ,,domov dôchodcov“.

Aké „papierovačky“ je potreb
né na úrade absolvovať?
Po podaní žiadosti na konkrétnu sociálnu službu nasleduje na
základe zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách posudková činnosť. Znamená to: zistenie sociálnej situácie sociálnym
šetrením, vyhotovenie posudku
o odkázanosti na sociálnu službu,
vyhotovenie zdravotného posudku
a napokon je vydané rozhodnutie
na sociálnu službu. Na vybavenie
žiadosti máme lehotu do 30 dní,
preto v prípade potreby pomoci je
dôležité kontaktovať nás čo najskôr. Samozrejme, urgentné stavy
riešime bezodkladne. S vydaným
rozhodnutím môže senior požiadať o zahájenie služby nášho poskytovateľa, teda Seniorcentrum
Staré Mesto, alebo ak má dôvod,
môže sa tiež obrátiť na iného poskytovateľa.

Nora Gubková
Foto – Marek Velček
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Grantový program mestskej časti
Mestská časť Bratislava-Staré
mesto v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti o poskytovaní dotácií a grantov
z rozpočtu mestskej časti (ďalej
„VZN“) a v súlade s Koncepciou kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 –
2020 schválenou zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto uznesením č. 92/2016 zo
dňa 28. 6. 2016 zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej.
Cieľom grantového programu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2018 je reagovať
na potreby mestskej časti
a podporovať aktivity jej občanov,
zamerať sa na zvyšovanie kvality
života obyvateľov mestskej časti
– skultúrnenie životného prostredia v mestskej časti; oživenie
verejného priestoru mestskej časti; vytváranie pozitívneho vzťahu
k mestskej časti.

Návrh priorít v oblastiach pre rok 2018:
Oblasti v ktorých je možné
požiadať o pridelenie grantu:
skultúrnenie verejného priestoru,
ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrno‒spoločenské aktivity, rozvoj komunitného života.
Skultúrnenie verejného
priestoru

Typy projektov:
Revitalizácia a obnova verejného
priestoru a verejne prístupných
vnutrobokov, revitalizácia zelene, nevyužitých priestorov, športovísk, komunitné/mobilné záhrady,
predzáhradky
Lehota na predloženie
žiadostí o pridelenie grantu:
do 28. 2. 2018
– minimálna výška grantu
500 EUR
– Poskytovanie grantu sa riadi
platným VZN mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

 Kritéria výberu úspešných

žiadateľov o grant: podľa § 7
platného VZN mestskej časti
Bratislava‒Staré Mesto

 Formálne kritériá:

Ku kompletne vypísanému
tlačivu „Žiadosť o grant“ vrátane rozpočtu rozčleneného na
položky je žiadateľ povinný
priložiť nasledovné doklady:

a) originál výpisu z obchodného
registra u právnických osôb,
výpis zo živnostenského registra
u fyzickej osoby podnikateľa,
iný výpis z registra vedeným
Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky alebo Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky,
prípadne iný doklad o registrácii,
nie starší ako 3 mesiace ku dňu
podania žiadosti,
b) kópiu aktuálneho dokladu o menovaní štatutárneho zástupcu,
c) kópiu zmluvy
o bežnom účte,

d) čestné vyhlásenie, ktoré musí
obsahovať, že žiadateľ:
1. má zabezpečené, resp. zabezpečí ku dňu podpisu Zmluvy
o poskytnutí grantu finančné
prostriedky na spolufinancovanie
projektu,
2. nezískal nenávratnú finančnú
pomoc na výdavky projektu,
ktoré majú byť hradené z grantu,
3. je si vedomý skutočnosti, že
na grant nie je právny nárok,
4. nie je osobou uvedenou
v § 4 ods. 3 tohto nariadenia,
5. všetky informácie obsiahnuté
v žiadosti o grant sú úplné, pravdivé a správne
e) splnenie ďalších podmienok
v zmysle § 6 platného VZN
mestskej časti Bratislava‒Staré
Mesto

Ďalej je povinný doručiť
podpísanú žiadosť
v požadovanom termíne

Projekty podporené v roku 2017

Príklady úspešne realizovaných projektov na zveľadenie verejných priestorov s podporou grantového programu mestskej časti Staré Mesto.

Bicyklové stojisko Jelenia 7

Zveladenie predzáhradky

Žiadateľ: 
OZ Strom života
Adresa žiadateľa: 
Jelenia 314/7,

811 05, Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kahan, PhD.
Názov projektu: 
Vybudovane bicyklového

stojiska pre potreby komunity

na Jelenej 7
Výška grantu: 
500 €

Žiadateľ: 
Bytkomfort – BA, a.s.

zastúpení vlastníkov, Klemensova 13
Adresa žiadateľa: 
Železničiarska 13,

811 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: 
Ing. Emil Kondek
Názov projektu:
Zveľadenie predzáhradky

a kontajnerového stojiska

na ulici Klemensova 13
Výška grantu: 
2000 €

Revitalizácia okolia súsošia
na Kalvárii
Žiadateľ: 
Občianske združenie Petra
Adresa žiadateľa: 
Bartókova 2,

811 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: 
Ing. Oľga Paučová
Názov projektu: 
Revitalizácia okolia súsošia

za kostolom Panny Márie Snežnej,

Na Kalvárii
Výška grantu: 
5000 €

9 | SAMOSPRÁVA |

Bratislava-Staré Mesto pre rok 2018
 Po schválení dotácie zastupi

teľstvom je úspešný žiadateľ
povinný do 30 dní po ozná
mení o schválení dotácie do
plniť nasledovné doklady
v origináli:

a) výpis z registra trestov žiadateľa
alebo štatutárneho zástupcu
žiadateľa ku dňu doručenia na
mestskú časť nie starší ako
3 mesiace, okrem žiadateľa,
ktorým je obec, mesto, mestská
časť alebo vyšší územný celok,
b) potvrdenie miestne príslušného
správcu dane, že žiadateľ nemá
daňové nedoplatky, ktoré ku dňu
doručenia na mestskú časť nie je
staršie ako 3 mesiace,
c) potvrdenia o vyrovnaní všetkých
záväzkov voči štátu (inšpektorátu práce, sociálnej a všetkých
zdravotných poisťovní), ku dňu
doručenia na mestskú časť nie
staršie ako 3 mesiace, d) potvrdenie príslušného súdu o tom,
že žiadateľ nie je v konkurze, nie

Revitalizácia
Bartókovej ulice
Žiadateľ: OZ Priatelia
Bartókovej ulice
Adresa žiadateľa:
Bartókova 4,
811 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Mgr. Peter Ostrica
Názov projektu:
Revitalizácie Bartókovej ulice
Výška grantu: 2500 €

je voči nemu vedené konkurzné
konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu
pre nedostatok majetku, ku dňu
doručenia na mestskú časť nie
staršie ako 3 mesiace,
e) potvrdenie príslušného súdu
o tom, že proti žiadateľovi nie je
vedené exekučné konanie, ku
dňu doručenia na mestskú časť
nie staršie ako 3 mesiace.
 Obsahové kritériá:
– zrozumiteľnosť
– konkrétnosť podporenej aktivity
– jasná formulácia kvantitatívnych
a kvalitatívnych cieľov a výsledkov projektu (počty zapojených,
počty aktivít)
– časový harmonogram
realizačných fáz a aktivít
– spôsob hodnotenia
– efektivita vynaložených prostriedkov, primeranosť k navrhovaným aktivitám a výsledkom

 Oprávnenými žiadateľmi

v zmysle VZN sú:
– právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mestská časť
– fyzické osoby, podnikatelia,
ktoré majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území mestskej
časti alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území
mestskej časti alebo poskytujú
služby v prospech obyvateľov
mestskej časti (ďalej len
„žiadateľ“).
 Všeobecné podmienky

poskytovania grantov
v zmysle VZN:

1) Grant môže mestská časť
poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa.
2) Na poskytnutie grantu nemá
žiadateľ právny nárok.
3) Žiadateľ môže podať na konkrétnu činnosť alebo oblasť len jednu žiadosť o dotáciu alebo grant
na jeden kalendárny rok.

4) Dotácia alebo grant sa neposkytuje na už zrealizované projekty.
5) Dotácie alebo granty sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.
6) Poskytovanie dotácií a grantov
nesmie vytvárať, resp. zvyšovať
celkový dlh mestskej časti.
7) Dotácia alebo grant sú poskytované na základe písomnej
zmluvy o poskytnutí dotácie
alebo grantu.
8) Finančné prostriedky z dotácie
alebo grantu musia byť použité
v tom kalendárnom roku,
v ktorom boli poskytnuté a len
na ten účel, na ktorý boli
poskytnuté.
9) Použitie finančných prostriedkov
z dotácie alebo grantu podlieha
zúčtovaniu s rozpočtom mestskej
časti.
10) Nepoužité finančné prostriedky
z dotácie alebo grantu je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť
na účet mestskej časti.

Revitalizácia vnútrobloku Sokolská 2
Žiadateľ: 
Ivan Múranica TMF – 3
Adresa žiadateľa: 
Sokolská 2, 811 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: 
Ivan Múranica
Názov projektu: 
Rekonštrukcia parku Sokolská 2 – 8

I. ETAPA – skultúrnenie vnútroblokového priestoru
Výška grantu: 
5000 €
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Seniori si rozširujú svoje
počítačové znalosti

Aktivity pre
staromestských
seniorov

M

ilí Staromešťania. V minulom
roku sme pre vás vytvorili nové
denné centrum na Heydukovej 25, ako
druh sociálnej služby, v ktorom vám
chceme ponúkať nové možnosti trávenia voľného času zabezpečovaním
rôznych záujmových činností (rôzne
kurzy, prednášky, a iné), ktoré budú
zamerané na rozvoj vašich schopností
a zručností. Súčasťou tejto služby sú
už aj aktivity, ktoré ste mali možnosť
absolvovať v minulom roku, ako bol
napríklad: Kurz tréningu pamäti, Cvičenie „Zdravý chrbát“, Kurz počítačovej gramotnosti. V tomto roku plánujeme tieto aktivity rozširovať pre
vás aj naďalej. Všetky tieto aktivity
sú pre držiteľov Staromestskej karty
seniora BEZPLATNÉ. Vo februári začíname kurzom tvorivých dielni, ktorý
bude prebiehať v stredu, raz do mesiaca, pričom sa snažíme aby boli aj tematické pre každý termín.
l 14. 2. – Vystrihovanie z papiera
(srdiečka na Valentína),
l 14. 3. – Tvorba z vlny
(zajačik + zápich – Veľká noc),
l 11. 4. – Vystrihovanie z papiera
(motýľ – blahoželanie matkám),
l 16. 5. – Tvorba z papiera
(krabičky, košíčky),
l 13. 6. – Tvorba z látky
(šité kvety z monofilu).

V prípade záujmu prosím kontaktuje
pani Mgr. Michalu Žifčákovú (email:
michala.zifcakova@staremesto.sk,
alebo telefonicky 02/592 46 227). Následne od marca sa pridajú ďalšie kurzy, aktivity a prednášky o ktorých vás
budeme priebežne informovať. V prípade, že by ste mali nejaké typy na aktivity o ktoré by ste mali záujem, môžete
nám ich napísať. Koordinátorkou týchto aktivít je Mgr. Michala Žifčáková.
O všetkých aktivitách sa môžete dozvedieť prostredníctvom Staromestských novín alebo emailom, ktoré sú
rozosielané všetkým, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do databázy vedúceho sociálneho oddelenia, prípadne na
samotnom oddelení sociálnych vecí.

Stranu pripravil:
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Staromestskí seniori sa postupne zoznamujú s novými technológiami. Mestská časť pre nich
pravidelne organizuje kurzy,
kde si môžu zlepšiť svoje počítačové znalosti. Seniori tak opäť
absolvovali v minulom roku
viacero počítačových kurzov.

S

ociálne oddelenie miestneho úradu Bratislava-Staré
Mesto v spolupráci so Staromestskou knižnicou a občianskym združením Milujem knihy
/Amo libris v minulom roku
mala pre seniorov pripravené
kurzy počítačovej gramotnosti,
kde im predstavovali rôzne portály, ktoré im môžu uľahčiť každodenné fungovanie. Zamerali
sa hlavne na čítanie dennej tlače,
cestovné poriadky či nákup líst-

kov cez internet. Chceli by sme
povýšiť toto vzdelávanie aj na
tému internetovej ekonomiky,
čiže nové metódy online nakupovania, platenia.
Pre seniorov znamená online
nakupovanie a platby cez internet niečo nové, porovnateľné
s príchodom kreditných kariet.
Avšak veľa z nich už tieto služby
využíva a našlo si k nim cestu.
Ďalšia časť kurzov je zameraná
na otázky. Seniori mali možnosť
si priniesť svoje vlastné note
booky, tablety, smartphony a pracovať s nimi. Väčšina z nich bola
už v oblasti techniky zručná a
zvládali emaily, ukladanie fotiek,
ako i vyhľadávanie informácii.
Najväčší problém mali s tým, že
ich technika častokrát zrádzala.
Vypínali sa im aplikácie alebo

tablety vydávali neprimeraný
zvuk pri zapnutí. So všetkými
týmito otázkami a problémami
im ochotne pomohli lektori kurzov, ktorí im aj názorne ukázali,
ktoré aplikácie im môžu pomôcť,
ako si ich stiahnuť, keďže každý
tablet alebo notebook je iný.
Záujem o kurzy je veľmi veľký, preto je na tieto akcie obmedzený počet miest. O všetkých
aktivitách sa môžu Staromešťania dozvedieť prostredníctvom Staromestských novín
alebo emailom, ktoré sú rozosielané všetkým, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do databázy
vedúceho sociálneho oddelenia.
Aj v tomto roku pripravujeme
ďalšie počítačové kurzy o ktorých vás budeme priebežne informovať.

ktorý umožňuje ľuďom v núdzi,
v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové volanie z domu, priamo z miesta, na ktorom sa práve nachádzajú. Nemusia mať poruke telefón, nemusia vytáčať žiadne číslo.
Táto služba sa poskytuje občanom s trvalým pobytom v mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto, kto-

rí sú vzhľadom na svoj zdravotný
stav alebo vek odkázaní na túto
službu. Klientom sa môže stať občan s trvalým pobytom v Starom
Meste, ktorý prejaví záujem o domáce tiesňové volanie, prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto.

Domáce tiesňové volanie pre staromešťanov

Č

o urobím, keď bývam sám
a zrazu sa niečo stane? Ako
upozorním niekoho, keď sa z rôznych príčin nemôžem dostať k telefónu? Pre staršie osoby alebo pre
ľudí, ktorí sú telesne postihnutí,
štyri steny vlastného domu často
znamenajú riziko nebezpečenstva.
Domáce tiesňové volanie je systém,
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Sociálne služby poskytované
v Seniorcentre Staré Mesto

R

Nový výťah
už slúži seniorom
Staromestskí seniori v Seniorcentre na Podjavorinskej ulici dostali pred Vianocami darček - nový
výťah, ktorý im výrazne uľahčí život v tomto so
ciálnom zariadení. Starý výťah bol už niekoľko rokov po životnosti a v predchádzajúcich volebných
obdobiach sa ho nepodarilo vymeniť. „Som rád, že
sa nám táto dôležitá investícia podarila. Nech výťah slúži klientom Seniorcentra a ich návštevám.
Želám bezpečnú jazdu hore aj dole,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.



Foto – ARCHÍV

adi konštatujeme, že
Staré Mesto už dlhodobo
poskytuje celý komplex sociálnych služieb. Počnúc terénnymi službami v domácnosti
občana (domáca opatrovateľská služba), cez ambulantnú formu počas dňa (denný
stacionár), až po celoročné
pobytové sociálne služby
s 24 hodinovou starostlivosťou (zariadenie pre seniorov
a zariadenie opatrovateľskej
služby). Poskytovanie takejto celej škály sociálnych
služieb je na Slovensku medzi
mestskými časťami a obcami
skôr vzácnosťou.
Výšku úhrady za sociálne služby drží Staré Mesto
na rovnakej úrovni od roku
2012, okrem príspevku od
štátu, mestská časť dofinancuje značnú časť nákladov
a neprenáša zvyšovanie nákladov automaticky na svojich občanov.
Nepretržite sa snažíme
investovať aj do priestorového a materiálneho vybavenia zariadení sociálnych
služieb. Z väčších investícií
môžeme spomenúť: v budove
na Podjavorinskej 6 bol odovzdaný do užívania v decembri 2017 úplne nový

automatický výťah, v pláne je
rekonštrukcia okien, oprava
fasády a kompletné vymaľovanie. Pre zariadenie opatrovateľskej služby by mala byť
už v tomto roku zahájená výstavba úplne novej modernej
budovy.
Seniorcentrum
Staré
Mesto ponúka a zabezpečuje starostlivosť občanom,
ktorí sú odkázaní na sociálnu službu z dôvodu riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie, ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu v dôchodkovom veku v nasledovných
zariadeniach:
l Zariadenie pre seniorov
na Podjavorinskej ul. č. 6
v Bratislave
– poskytuje občanom so
ciálnu službu s celoročným
pobytom so zabezpečením
ubytovania, stravovania,
ošetrovateľskej starostlivosti, sociálneho poradenstva, záujmovej činnosti
a ďalších služieb
l Zariadenie opatrovateľ

skej služby na Paulínyho
ul. č. 6, Maróthyho ul. č. 4,
Vajanského nábr. 17/D
v Bratislave

– poskytuje občanom
sociálnu službu vo forme
nepretržitej 24 hodinovej
starostlivosti na dobu
určitú

l Denný stacionár

na Podjavorinskej ul. č. 6
v Bratislave
‒ je určený pre občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu
službu v zariadení len na
určitý čas počas dňa
l Opatrovateľská služ

ba na Obchodnej ul. č. 52
v Bratislave
‒ poskytovaná občanom
mestskej časti Bratislava
‒ Staré Mesto v ich domácnosti

Tím našich pracovníkov
Vám ľudským prístupom
pomôže vyriešiť nepriaz
nivú situáciu, v ktorej ste
sa ocitli.
Bližšie informácie
Vám poskytneme:
Tel. kontakt: +421 914 355 640,
E‒mailový kontakt:
socialne@senior‒centrum.sk




Matej Alex
Foto – Marek Velček

Beh dobrých ročníkov –
príležitosť pre seniorov
Pozývame Vás, milí seniori
na Beh dobrých ročníkov,
aby ste presvedčili svoje
okolie, že hýbať
sa dá v každom veku.

V

13. ročníku ČSOB
Bratislava Marathon
2018 nám pribudne
nádherná disciplína, a tou je
novinka tohto ČSOB Bratislava Marathon - Beh dobrých
ročníkov s vekovou hranicou
60 + (ročník narodenia 1958
a starší). Spolu pobežíme
7. 4. 2018 o 12.00 hod (sobota) identickú trať ako
minimaratónci v sobotu.
Základné štartovné je 1 euro,
avšak každý účastník môže
prispieť ľubovoľnou čiastkou
priamo pri prihlásení sa. V
registračnom formulári priamo na stránke www.bratislavamarathon.com (otvorte
sekciu prihlásiť a postupujete
podľa pokynov). V prípade, že
chcete prispieť vyššou sumou
v sekcií „Produkty“ môžete

P

zadať 2, 3, 4 alebo viac eur. Je
možnosť aj fyzického prihlásenia sa cez prihlášky, ktoré
budú v mestských častiach
na miestnych úradoch (odd.
sociálnych vecí), ako aj v
denných centrách a v kluboch
JDS. Bude aj možnosť sa prihlásiť, poprípade osobne počas maratónskeho týždňa od
2.4.2018 v Eurovea (miesto
upresníme). Celú vyzbieranú
sumu organizátori použijú
na vybudovanie oddychovej
zóny pre seniorov v niekto-

rej z bratislavských lokalít
(nábrežie, park, lesné prostredie v okolí Bratislavy). Radi by
sme Vám predstavili aj dvoch
ambasádorov Behu dobrých
ročníkov a to Evu Seidlovú
(ročník narodenia 1948).
Táto úžasná maratónkyňa má
na konte úctyhodných 389
maratónov s osobným rekordom v čase 03:03:24. Ďalším
skvelým človekom je druhý
ambasádor Ján Hazucha (ročník narodenia 1943), ktorý v
kategórii 70 – 74 rokov zvíťazil
na maratónoch v Bostone a
New Yorku. Jeho osobným
rekordom je čas 03:05:42.
Upozorňujeme, že výsledný čas Behu dobrých ročníkov nie je dôležitý. Podstatné
je zapojiť sa a užiť si trať hoci
aj chôdzou, a zároveň prispieť k vybudovaniu relaxačného priestoru pre Vás
a ďalších seniorov.
Bratislava Marathon Team
a Rada Seniorov hl. m. SR
Bratislavy

Staňte sa dobrovoľníkom
na trati maratónu

restížne bežecké podujatie –
ČSOB Bratislava Marathon
– ako každé veľké športové podujatie potrebuje aj dobrovoľníkov.
Tí, tak ako športovci, sa podieľajú
na jeho úspešnom priebehu.
Na jednotlivých ročníkoch sa
ako pomocníci na trati tradične zúčastňujú seniori z niektorých mestských častí Bratislavy. Aj
v tomto 13. ročníku, v ktorom hlavný pretek bude 8. 4. 2018, organizátori Bratislava Marathon Team
v spolupráci s Radou seniorov
hl. m. SR Bratislavy očakávajú Vašu
účasť. K seniorom sa môžu pridať
aj mladšie ročníky a vzájomná spolupráca na trati a v priestoroch
štartu či cieľa bude predstavovať
medzigeneračné priateľstvo. Pri-

pravujeme aj súťaž medzi mestskými časťami, bude vyhodnotená
a odmenená tá, z ktorej sa prihlási najviac dobrovoľníkov.
Všetkých prihlásených pozveme
na spoločnú inštruktáž. Záujemci
sa môžu prihlásiť jednotlivo alebo
ako skupinky z denných centier
a z klubov JDS. Pri prihlásení treba
uviesť kontakt, na ktorý pošleme
pozvánku na inštruktáž.
Prihlášky posielajte do 16. 3. 2018
na adresu: BE COOL, s.r.o., Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, Heslo:
dobrovoľník senior, email: magda@becool.sk, 0904 822 291
Bratislava Marathon Team
a Rada seniorov hl. m. SR
Bratislavy
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Zdroj: www.bratislavamarathon.com

Psychológovia vám otestujú pamäť
v zaujímavom projekte
Tím psychológov z Centra MEMORY, n.o. a Univerzity Komenského sa
podujal na výskum v oblasti štandardizácie psychologických testov. V rámci tohto projektu si 600 ľudí po celom
Slovensku môže vyskúšať, ako psychológovia testujú pamäť, pozornosť,
reč či zisťujú niečo
o vašom prežívaní
a osobnosti. Zapojiť
sa môžete aj vy.
Testovanie spočíva
v riešení zaujímavých úloh zameraných na pamäť, pozornosť a reč. Ide o
jedinečnú možnosť zúčastniť sa komplexného testovania, ktoré je bežne u
psychológa spoplatnené, v rámci tohto
výskumu je však poskytnuté bezplatne
a účastníci zároveň získajú odmenu vo

forme materiálov na trénovanie mozgu
v hodnote 20 €, ktoré zostavil odborný
tím Centra MEMORY, n.o.. V súčasnosti
sa môžu zapojiť ľudia, ktorí majú základné alebo stredné odborné vzdelanie
a zároveň majú viac ako 50 rokov. Zúčastniť sa môžu aj záujemcovia, ktorí
majú vyššie vzdelanie a viac ako 80
rokov.
Projekt je realizovaný v Centre
MEMORY, n.o. na Mlynarovičovej ulici č. 21. Testovanie trvá 90-120 minút
a prebieha v tichej miestnosti, kde je
zaškolený psychológ a vy. Výsledky sú
archivované anonymne. V prípade záujmu zavolajte na t. č. 0944 533 966
Mgr. Simone Krakovskej.
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V okolí knižníc bude veľká pátracia akcia

Týždeň slovenských knižníc sa
stal už tradičným jarným podu
jatím slovenských knižníc, ktoré
organizuje Slovenská asociácia
knižníc v spolupráci so Spol
kom slovenských knihovníkov
a knižníc.

T

ento rok ho slávnostne otvoria 5. marca 2018 v Nitre
a potrvá do soboty 10. marca.
Predjubilejný, 19. ročník, prichádza
s osvedčenými akciami, ale aj prekvapeniami.
Staromestská knižnica ponúka
záujemcom o jej služby bezplatnú
ročnú čitateľskú registráciu pre
všetkých nových čitateľov, predĺženie registrácie tým svojim
súčasným čitateľom, ktorým sa
v období od 5. do 16. marca 2018
končí registrácia a generálnu amnestiu, ktorá umožní čitateľom
vrátiť vypožičané dokumenty bez
pokút za omeškanie. Okrem toho
sa zapojí do celoslovenskej akcie,
v rámci ktorej, budú na verejných
priestranstvách „patrolovať“ knižničné hliadky. Tie odmenia ľudí, čo

práve čítajú papierové alebo elektronické knihy či časopisy, záložkou do knihy s možnosťou zľavy

Spomienky na Prahu a Bratislavu

Výstavu obrazov Prahy a Bratislavy zo začiatku 20. storočia
mohli obdivovať návštevníci Galérie Zichy. Išlo o jeden z mnohých
spoločných projektov mestských častí Bratislava-Staré Mesto
a Praha 1. Autormi obrazov boli Jan Honsa a Karl Frech. Honsa
vytvoril svoj cyklus viac ako dvesto perokresieb Ze staré Prahy
v roku 1917. Približne v rovnakom období zachytil atmosféru zákutí a uličiek Bratislavy aj Karl Frech. Poďakovanie za bezplatné
zapožičanie diel patrí vnučke Jana Honsu Jane Markovej a Galérii
mesta Bratislavy.

Veľvyslankyňa Českej republiky Lívia Klausová, starosta Prahy
1 Oldŕich Lomecký a starosta Starého Mesta Radoslav Števčík
počas vernisáže.
Foto – Marek Velček

pri nákupe v kníhkupectvách Martinus a ponukou bezplatnej ročnej
čitateľskej registrácie.

Obnovená
kinosála
v Pistoriho
paláci

M

Záštitu nad Týždňom slovenských
knižníc v Staromestskej knižnici
prevzal starosta bratislavského
Starého Mesta Radoslav Števčík.
Verejné knižnice Bratislavského
kraja ‒ Mestská knižnica v Bratislave, Staromestská knižnica, Knižnica
Ružinov, Knižnica Bratislava – Nové
Mesto, Miestna knižnica Petržalka,
Malokarpatská knižnica v Pezinku
a ďalšie knižnice prichádzajú tohto
roku s novým projektom ‒ Stratené
knihy. Jeho zámerom je spropagovať
činnosť verejných knižníc v kraji
a osloviť široké spektrum poten
ciálnych používateľov.
V okolí knižničných budov knihovníci a dobrovoľníci poschovávajú desiatky kníh s vlastníckou
pečiatkou knižnice a s textom
v zmysle „Pomóc!! Stratila som
sa!“ Pri hľadaní a nájdení týchto
kníh pomôžu naaranžované indície, mapky, plagátiky. Každý, kto
s takýmto nálezom príde do konkrétnej knižnice, získa zaujímavú
odmenu.
Anna Zajacová,
vedúca knižničných služieb
Staromestskej knižnice

estská časť Staré Mesto dokončila obnovu kinosály
v Pistoriho paláci.
Rekonštrukcia pozoStarosta Starého Mesta Radoslav Števčík a riaditeľ Film
stávala z kompletnej
Európe Ivan Hronec privítali návštevníkov vo vynovenej
výmeny sedadiel, vykinosále.
Foto – Marek Velček
maľovania stien a výmeny podlahovej krytiny. Náklady palác a jeho kinosálu. Zrekonštruovali
na opravy a výmenu zariadenia stáli sme už strechu, fasády, okná, kotolňu
mestskú časť viac ako 30 000 eur. Na a teraz aj sedadlá v kinosále. Do rekúpe sedadiel sa, vďaka dotácii z Au- konštrukcie paláca sme už investovadiovizuálneho fondu, finančne podie- li vyše milióna eur,“ povedal starosta
ľala aj spoločnosť Film Europe, ktorá Starého Mesta Radoslav Števčík.
v kinosále organizuje niekoľko festiRekonštrukcia kinosály je súčasťou
valov európskeho filmu ročne.
celkovej rekonštrukcie národnej kulV Starom Meste je teda o jedno arto- túrnej pamiatky Pistoriho paláca, ktové kino s kapacitou 99 miest viac. ,,Som rá sa začala na jar 2016 kompletnou
rád, že som mohol splniť ďalší sľub, obnovou exteriéru a bude pokračovať
ktorý som dal po nástupe do funkcie aj v budúcom roku vo vnútri historic- postupne rekonštruovať Pistoriho kej budovy. 
(sm)
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V Pistoriho paláci sa prenesieme
do prvej polovice 20. storočia
Séria prednášok spojená s módnymi prehliadkami, hudobnými a tanečnými ukážkami

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
v spolupráci s občianskym združením
Swingmánia pripravila na mesiace
február až apríl cyklus zaujímavých
prednášok s názvom NOVÁ DOBA, ktoré
pútavým spôsobom priblížia obyva
teľom Bratislavy obdobie prvej polovice
minulého storočia. Prednášky o histórii
módy, hudby, tancov či architektúry
v období rokov 1900 – 1950 nám ukážu
tie najkrajšie, ale i tienisté stránky
života našich starých rodičov. Prednášky
budú doplnené módnymi prehliadkami,
hudobnými a tanečnými ukážkami, pre
zentáciami z jednotlivých období.

Týmito prednáškami chceme reflektovať
na aktuálnu tému 100. výročia založenia
prvej Československej republiky, ktorá spadá do nami zvoleného obdobia, ale zároveň
aj poskytnúť priestor pre načerpanie nových informácií pre ľudí, ktorí sa zaujímajú
o obdobie rokov 1900 až 1950. Návštevníci sa môžu dozvedieť viac o móde, hudbe,
tancoch či architektúre z iných zdrojov, než
z kníh či internetu, ktorý býva často plný
zavádzajúcich informácií. Prednášky korešpondujú s podujatím Cestovanie časom,
ktorého tretí ročník sa uskutoční v júni
tohto roku v historickom centre. Zároveň
majú ľudí pútavo vtiahnuť do obdobia,
kedy dámy nosili klobúky a rukavičky
a páni boli gentlemanmi, kedy sa udiala revolúcia v odievaní, vznikali nové hudobné
žánre ako hot ragtime alebo swing, s nimi
súvisiace nové tance a v neposlednom rade
vzniklo celé úžasné obdobie v architektúre
zvané funkcionalizmus alebo art deco.
Prednášky sú pripravené v spolupráci
s renomovanými mladými umelcami, ktorí sa tomuto obdobiu venujú ako aktívni
umelci a s v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV. Celý projekt je rozdelený do mesačných okruhov. Vo februári sa bude venovať
prevažne obdobiu 20-tych rokov, v marci
obdobiu 30-tych rokov a v apríli zakončí
tému 40-tymi rokmi. „Každý mesiac usporiadame štyri samostatné prednášky s témami móda, hudba, tanec a architektúra
v Bratislave,“ informovala Ľubica Janegová,
vedúca oddelenia kultúry MČ Staré Mesto.

V marci pre vás pripravujeme prednášky na rovnaké témy
v 30-tych rokoch minulého storočia
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6. 2. 2018 o 18.00

13. 2. 2018 o 18.00

22. 2. 2018 o 18.00

NOVÁ DOBA
– NOVÁ MÓDA
Prvá prednáška nás zavedie do
odvetia módy v atraktívnych a často
idealizovaných 20-tych rokoch minulého
storočia. Čo predchádzalo priam revolúcii v móde, ktorá sa postupne udiala na
celom svete, aké výdobytky vedy a techniky zmenili odevný priemysel či ukážky
najkrajších modelov zo svetoznámych
módnych salónov nám predstaví swingová speváčka Jana Dekánková, ktorá
sa štúdiu obdobia 20-tych až 40-tych
rokov venuje už viac než 15 rokov.
Prednáška bude doplnená módnou
prehliadkou originálnych modelov
z 20-tych rokov a dobových replík zo
zbierok múzea Lednice dávná ‒ Jak se
žilo za Tatíčka Masaryka.

NOVÁ DOBA
– NOVÁ HUDBA
Druhá prednáška nás zavedie do
sveta hudby, ktorá ako nová vznikla na
prelome 19-teho a 20-teho storočia. Nie
je ňou nič iné ako starý dobrý jazz,
o ktorom si veľa ľudí myslí, že je to
hudba moderná a nezrozumiteľná.
Avšak v čase svojho vzniku to bola
hudba tanečná, na ktorú sa veselo
zabával celý civilizovaný svet.
O tom, kde sa jazz zrodil a ako sa
vyvíjal, čo je to blues, ragtime, hot jazz,
New Orleans či swing nám porozpráva
poslucháčka hudobnej fakulty VŠMU a
lektorka swingových tancov, Klér Přecechtělová. O hudobné ukážky, aby sme
to mali pestré, sa postarajú špičkoví interpreti tzv. starého jazzu, klavirista Ladislav
Fančovič a saxofonista Pavol Hoďa.

NOVÁ DOBA
– NOVÝ TANEC
Tretia prednáška nás zavedie do tanečných sál 20-tych rokov a jazzových
klubov, kde na parkete vznikali nové tance. Nám najznámejšie sú asi charleston
či shimmy, ktoré tancovali naše babičky
a dedkovia. Avšak čo predchádzalo ich
vzniku a aké ďalšie tance sme mohli
v tej dobe na parkete vidieť, pútavo
predvedie Mgr. Art. Ján Kubriczký, absolvent tanečnej katedry VŠMU a lektor
swingových tancov.
Prednáška bude doplnená tanečnými ukážkami lektorov tanečnej školy
B-Swing.

PROGRAM
ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA
VÁŽENÝ OBČAN
ŠTVOREC
O TELE A DUŠI
ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA
ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA
JESENNÁ SONÁTA
ÚPLNÍ CUDZINCI
VYŠŠIA MOC
MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
POTVORA
POTVORA
ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA
ÚPLNÍ CUDZINCI
ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA
MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
POTVORA
POTVORA
4 DNI V MÁJI
MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB

7. 3. Nová doba ‒ Nová móda
‒ obdobie rokov 1930 ‒ 1940
14. 3. Nová doba ‒ Nová hudba
‒ obdobie 30-tych až 50-tych
rokov
21. 3. Nová doba ‒ Nový tanec
‒ obdobie 30-tych rokov
29. 3. Nová doba ‒ Nové bývanie
‒ F. Weinwurm ‒ prednáša
Henrieta Moravčíková
04. 4. Nová doba ‒ Nová móda
‒ obdobie rokov 1940 ‒ 1950

18. 4. Nová doba ‒ Nový tanec
‒ obdobie 40-tych rokov

NOVÁ DOBA – NOVÁ ARCHITEKTÚRA
Moderné mesto a priemysel: Bratislava po roku 1918
Prešporok sa vďaka vzniku veľkých podnikov modernizoval už počas druhej polovice 19. storočia. Postupne sa z neho stalo
jedno z najdôležitejších priemyselných centier monarchie. Vzostup mnohých tovární prerušila prvá svetová vojna. Nové podmienky po vzniku 1. Československej republiky nedovolili fabrikám ďalej sa rozvíjať takým tempom, ako predtým. Napriek tomu, zrod
modernej metropoly – Bratislavy, priniesol v medzivojnovom období nové idey v architektonickom navrhovaní a urbanistickom
plánovaní, ktorých odrazom sa stali aj viaceré pozoruhodné staviteľské počiny v oblasti priemyselných stavieb.
Prednášku pripravila PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.: Oddelenie architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV.
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Témy ďalších prednášok,
o ktorých Vás budeme detailne
informovať neskôr:

11. 4. Nová doba ‒ Nová hudba
‒ Ženy v ranom jazze

28. 2. 2018 o 18.00
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Pripravujeme

25. 4. Vojnová Bratislava:
mesto v zázemí – prednáša
Peter Szalay
Miesto konania:
Pistoriho palác, Štefánikova 25,
Bratislava
Vstupné 3 € ‒ možné zakúpiť v sieti
Ticketportal

február / 2018
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TAK KÁŽE BOH
TAXI TEHERÁN
TAK KÁŽE BOH
KOMÚNA
ZABITIE POSVÄTNÉHO
HEDI
TAK KÁŽE BOH
VÁŽENÝ OBČAN
ZABITIE POSVÄTNÉHO
ZABITIE POSVÄTNÉHO
MIAMI
VICTORIA
MIAMI
FANTASTICKÁ ŽENA
MIAMI
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