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Na nároží Palárikovej a Dob-
šinského ulice vyrastie 
moderný dom opatrova-

teľskej starostlivosti. Na pozem-
ku, kde pred rokmi stála zbúraná 
materská škola, vyrastie budova, 
v ktorej nájdu strechu nad hlavou 
ľudia odkázaní na prechodné ob-
dobie na pomoc mestskej časti. Či 
už pôjde o ľudí, ktorí sa vracajú 
z nemocnice a nemá sa kto o nich 
postarať, alebo z iného dôvodu, 
napríklad odcestovania príbuz-
ných by to sami doma nezvládli. 
,,Som rád, že po dlhých desiatich 
rokoch a niekoľkých zmenách 
účelu využitia pozemku na rohu 
Dobšinského a Palárikovej, sme sa 
priblížili k výstavbe tohto nového 

moderného zariadenia,“ povedal 
starosta Radoslav Števčík. 

Predpoklady pre skoré spuste-
nie výstavby posilnilo rozhodnutie 
poslancov o zmene rozpočtu, po 
ktorom sa môže začať  verejné ob-
starávanie dodávateľa stavby. ZOS 
na Palárikovej nahradí doterajšie 
tri ZOS, ktoré sídlia v nevyhovujú-
cich podmienkach v bytových do-

moch. Po zmene zámeru z minulého 
volebného obdobia stavať tu byto-
vý dom vyrastie na pozemku býva-
lej materskej škôlky zariadenie so 
42 lôžkami. Okrem týchto miest na 
prechodné ubytovanie odkázaných 
pribudnú priestory na fyziotera-
piu a ergoterapiu. Nové zariadenie 
bude schopné pripravovať stravu 
pre všetky staromestské zariade-

nia pre seniorov a takisto tu bude 
práčovňa s dostatočnou kapacitou. 
,,Ak úspešne dokončíme povoľova-
cie konanie a verejné obstarávanie 
zhotoviteľa, mohli by sme ešte na 
začiatku leta začať s výstavbou,“ 
dodal starosta Radoslav Števčík.

 (sm)
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V sobotu 10. februára vy-
skúšali partnerské organi-
zácie Starého Mesta kom-

plexný spôsob čistenia ulíc, ako to 
poznáme z Prahy, Viedne, či iných 
európskych miest. Na Záhreb-
skej ulici sme obyvateľom a naj-
mä vodičom dostatočne dopredu 
oznámili, že v sobotu 10. februára 
bude prebiehať komplexné čiste-
nie cesty, preto je tu v tento deň 
zakázané zastavenie a státie mo-
torových vozidiel. Kompletne sa 
tak podarilo vyčistiť ľavú stranu 
ulice. Druhá strana prišla na rad 
počas nasledujúceho víkendu. 
Najmä parkujúce autá totiž  zne-
možňujú dodávateľským firmám 
dôkladne vyčistiť cesty. „Po tejto 
kladnej skúsenosti  sme sa roz-
hodli, že blokový systém čistenia 
zavedieme na všetkých uliciach 
v správe mestskej časti,“ povedal 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.

Keďže na upratovaní ulíc sa 
podieľa viacero dodávateľov, 
rozhodlo sa Staré Mesto skoordi-
novať Technické služby Starého 

Mesta a A.I.I. Technické služby s 
prevádzkovateľom plateného par-
kovania BPS Park, ktorý má čistiť 
parkovacie miesta. Podarilo sa 

dohodnúť, že jednotlivé ulice, kde 
sa stretávajú s BPS budú čistiť 
spoločne.

 (sm)

Milióny na cesty
Vo februári som podpísal 

zmluvu s ministerstvom finan-
cií o finančnej výpomoci vlády 
vo výške dva milióny EUR na 
opravu ciest a chodníkov v Sta-
rom Meste. Ďakujem poslan-
com, ktorí hlasovali za prijatie 
výpomoci a umožnili tak ove-
ľa masívnejšie opravy našich 
ciest a chodníkov. Podarilo sa 
do úspešného konca dotiahnuť 
dlhodobú snahu o zabezpeče-
nie potrebných financií tak, aby 
sme splnili dlhoročný dlh, ktorý 
sa desaťročiami zanedbávania 
opráv ciest nakopil. Áno, potre-
bovali by sme takmer desaťná-
sobne viac, aby sme dokázali 
opraviť úplne všetko. 

S vládnou dotáciou milión to 
sú tri milióny eur, ktoré máme 
tento rok na opravu zničených 
ciest a chodníkov. Ako prvé 
prídu na rad ulice Povrazníc-
ka, Kýčerského a Hollého. Nové 
dláždené chodníky, úprava 
profilu ulíc, aby autá viac ne-
parkovali na chodníkoch, nové 
povrchy ciest, bezbariérové 
priechody pre chodcov. Postup-
ne pripravujeme rekonštrukcie 
ďalších ulíc, chodníkov a ciest.

Prijatím tejto pomocnej ruky 
od vlády sa nám navyše uvoľnili 
ruky na to, aby sme po dlhých 
desiatich rokoch mohli rozbeh-
núť výstavbu prepotrebného 
zariadenia opatrovateľskej 
služby. Aj v tejto oblasti máme 
tak šancu posunúť sa úrovňou 
služieb do 21. storočia.

 Rado Števčík

| AKTUÁLNE |

Začali sme blokové 
čistenie ulíc

Staré Mesto zrušilo súťaž na Propeler
Parkovanie  

pre rezidentov  
na Moskovskej

Po oprave povrchu na Moskov-
skej ulici, ktorá prebehla vlani 
v lete, sme vyznačili parkovacie 
pruhy po oboch stranách komu-
nikácie. Pruh vpravo je určený 
pre rezidentov a ľavý pruh mal 
slúžiť na voľné parkovanie. Po 
sťažnostiach obyvateľov prikro-
čila mestská časť k vypracova-
niu nového dopravného projek-
tu. „Obracali sa na mňa viacerí 
obyvatelia so sťažnosťami, že im 
parkovacie miesta obsadzujú iné 
vozidlá. Rozhodli sme sa preto, že 
posilníme filozofiu vytláčania áut  
z centra a vyhradíme obyvateľom 
aj ľavú stranu vozovky,“ hovorí 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.Po odsúhlasení v prísluš-
nej komisii magistrátu pribudlo 
na ľavej strane nových 22 miest 
pre rezidentov a 7 miest zostane 
pre voľné parkovanie.

  (sm)

Mestská časť Staré Mesto zru-
šila obchodnú verejnú súťaž 

na prenájom nebytového priestoru 
na Cafe Propeler. Rozhodli o tom 
poslanci miestneho zastupiteľstva 
na svojom zasadnutí  6. februára 
2018. Návrh na zrušenie vyhlásenej 
obchodnej súťaže predložil poslanec 
Matej Vagač. V hlasovaní ho podpo-
rilo 14 poslancov, proti boli dvaja a 
šiesti sa zdržali.

„Priestor na nábreží Dunaja je na-
toľko výnimočný, že si zaslúži vyhlá-
senie ideovej súťaže,“ povedal v roz-
prave poslanec Matej Vagač. Súťaž 
by mala priniesť nové nápady, ako 
by sa priestor bývalej kaviarne s plo-

chou takmer 70 metrov štvorcových 
dal využiť.

,,Ospravedlňujem sa všetkým záu-
jemcom, ktorí nám poslali ponuku do 
tejto súťaže. Je mi nesmierne ľúto, že 
poslanci, ktorí 12. decembra odsú-
hlasili vypísanie verejnej súťaže a jej 
podmienky, za jeden a pol mesiaca 
diametrálne zmenili názor. Zároveň 
je smutné, že vo svojom uznesení 
nepovedali ako s týmto priestorom 
naložíme ďalej. V tejto chvíli mám 
oprávnenú obavu, že Propeler bude 
zatvorený aj počas najbližšej turis-
tickej sezóny,“ povedal starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík.

 (sm)

 FOTO – MILAN STANISLAV
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Starosta privítal medzi nami 
najmenších staromešťanov

Na budove úradu pribudli pamätné tabule

V Staromestskej sieni privítal 
starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík najmenších 

Staromešťanov do veľkej rodiny 
obyvateľov našej mestskej časti. 
Súčasťou uvítania bol aj príspe-
vok 100 eur, ktorý dostávajú rodi-
čia staromestkých novorodencov. 
„Som rád, že naša mestská časť 
hospodári tak, že sme schopní pri-
spieť každej rodine, kde pribudne 
ďalší člen,“ hovorí o príspevku pri 
narodení dieťaťa starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. Súčasťou 
slávnosti je aj odovzdanie čitateľ-
ského preukazu do Staromestskej 
knižnice, aby rodičia detičky viedli 
od prvých dní k láske ku knihám.

Rodičom zároveň dávame do po-
zornosti, aby si o tento príspevok 
požiadali na Oddelení sociálnych 
vecí Miestneho úradu Staré Mesto. 
V roku 2017 pribudlo v Starom 
Meste 525 novonarodených detí.

Jednorazový finančný príspevok 
pri narodení dieťaťa  sa poskytu-
je matke, ktoré má trvalý pobyt v 
mestskej časti a podá si žiadosť na 
predpísanom tlačive a to najneskôr 
do dovŕšenia 6 mesiacov veku die-
ťaťa. Za oprávnenú osobu sa po-
važuje žena, ktorá dieťa porodila 

a mala ku dňu narodenia dieťaťa 
trvalý pobyt v mestskej časti. Prí-
spevok pri narodení dieťaťa sa po-
skytuje v sume 100 eur. 

1. Na oddelenie sociálnych vecí 
miestneho úradu mestskej časti je 
potrebné najskôr po uplynutí 28 
dní života dieťaťa doručiť vyplne-
né tlačivo – Žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku pri narodení 
dieťaťa (ďalej len „žiadosť‘), ktoré 
je zverejnené na webovej stránke 
mestskej časti www.staremesto.sk  
alebo na pracovisku prvého kon-
taktu. 

2. K písomnej žiadosti je opráv-
nená osoba povinná priložiť fo-
tokópiu aktuálneho rodného listu 
dieťaťa.

3. Žiadateľ je oprávnený požia-
dať o poskytnutie príspevku v bež-
nom roku, kedy sa dieťa narodilo, 
najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov 
veku dieťaťa.

Príspevok upravujú Zásady o 
poskytovaní jednorazového nená-
vratného finančného príspevku pri 
narodení dieťaťa.

 (sm, ml)

 FOTO – MAREK VELČEK

S budovou staromestského 
Miestneho úradu sa spájajú aj 
slávni hudobní skladatelia.

Palác, v ktorom úrad sídli, poz-
najú niektorí Bratislavčania aj ako 
Jurenákov palác. Patril zámož-
nému bankárovi a obchodníkovi 
Antonovi Jurenákovi. Jeho dom 
viackrát navštívil hudobný skla-
dateľ Johannes Brahms, ktorý sa 
zúčastnil na súkromných koncer-
toch usporiadaných A. Jurenákom. 

Podľa niektorých prameňov do-
konca učil Jurenákove dcéry hrať 
na klavíri. Obyvateľom domu bol 

aj svetoznámy český dirigent a 
operetný skladateľ Oskar Nedbal 
v čase, keď bol riaditeľom Sloven-
ského národného divadla /1923-
1926/ a v rokoch 1926-1930 ako 
hudobný riaditeľ v novovznik-
nutom Slovenskom rozhlase. 
Týchto dvoch slávnych obyvateľov 
Jurenákovho paláca pripomínajú na 
Vajnaského nábreží už aj pamätné 
tabule, ktorých inštaláciu navrhol 
miestny poslanec a historik Štefan 
Holčík. (sm)

RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto

 pozýva obyvateľov  
Starého Mesta   

16. 3., 18.00 FANNY 
 A ALEXANDER, 

divadelné predstavenie činohry 
SND, Nová budova SND. Vstu-
penky v hodnote 1 € sa budú 
predávať na oddelení kultúry  

u p. Janegovej od 8. 3., utorok 
a štvrtok 10.00 – 12.00, Zichyho 

palác, Ventúrska 9.

26. 3., 15.00 ZÚFALÉ 
ŽENY ROBIA ZÚFALÉ 

ČINY,
film podľa rovnomennej knihy 

Haliny Pawlowskej, kino Mladosť, 
vstup pre Staromešťanov na voľ-
nú vstupenku vydávanú na  odde-

lení kultúry u p. Janegovej od  
8. 3., utorok a štvrtok 10.00 – 

12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.

29. 3., 19.00 PAULUS, 
oratórium, Veľkonočný koncert, 

Slovenská filharmónia. 
Vstupenky v hodnote 1 € sa budú 

predávať na oddelení kultúry  
u p. Janegovej od 8. 3., utorok 

a štvrtok 10.00 – 12.00, Zichyho 
palác, Ventúrska 9.

11. 4., 17.00 Staromestký 
koncert  

S WARCHALOVCAMI,
Zrkadlová sieň Primaciálneho 

paláca, vstup pre Staromešťanov 
na voľnú vstupenku vydávanú na 
oddelení kultúry u p. Janegovej, 

od 27. 3., utorok a štvrtok  
10.00 – 12.00, Zichyho palác,  

Ventúrska 9.

Na predstavenia  
do divadla GunaGu, 

Františkánske námestie 7
23. 4., 19.30 Socík, sladký socík
24. 4., 19.30 Milujem svoj mobil
25. 4., 19.30 Láska & terpentín

29. 4., 19.30 Muži sa minuli
30. 4., 19.30 Youtuberi

Rezervácia voľných vstupeniek 
na borivoj.medelsky@stare-

mesto.sk, 0911238710.  
Upozornenie: počet vstupeniek 

je obmedzený.
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Výstava Zachyťme atmosfé-
ru fašiangov v Zichyho pa-
láci potrvá  do 6. marca.

Fašiangové oslavy sa niesli v du-
cha tradícií, zvykov a fašiangovej 
zábavy. Na Hviezdoslavovom ná-
mestí sa predstavili Fidlikanti, 
Paprčkovci, Vajnorský okrášľovací 
spolok, Rodinné centrum Prešpor-
kovo, FS Studienka. Aj tento rok 
sme si užili maškarný sprievod uli-
cami Starého Mesta, šišky, fánky a 
po prvýkrát mohli Staromešťania 
ochutnať aj starostovský divinový 
guláš.

V Zichyho paláci čakali deti tvo-
rivé dielne s Fidlikantmi,  výtvarné  
aktivity, vystúpenie RC Prešpor-
kovo a Detského baletného štúdia. 

Súčasťou fašiangových osláv je 
aj výstava s názvom Zachyťme at-
mosféru fašiangov. Výstava má dve 
časti. Prvú časť tvoria  fotografie 
z karnevalov staromestských zá-
kladných a materských škôl, ktoré 
nafotili študenti VŠVU z Katedry 
fotografie a nových médií. Druhú, 
súťažnú časť výstavy tvoria fa-
šiangové masky. Masky pripravili  
žiaci staromestských základných 
a materských škôl. Do súťaže sa 
zapojilo 12 materských a tri zák-
ladné školy. 

MŠ Grosslingová 48, MŠ  Ferien-
číkova, MŠ Karadžičova, MŠ Myjav-
ská, MŠ Javorinská, MŠ Špitálska, 
MŠ Kuzmányho, MŠ Tabaková, MŠ 
Malá, MŠ Šuleková,  MŠ Heyduko-
va, MŠ M. Hodžu , Škarniclova, ZŠ 
Hlboká, ZŠ M. R. Štefánika, Gross-
lingová, ZŠ Dubová.

 „Staromestské fašiangy splnili 
svoj cieľ, priniesli fašiangové zvy-
ky a tradície. Zorganizovali sme 
ich po tretíkrát a ja verím, že sa 
v Starom Meste stanú tradíciou“, 
povedal starosta Radoslav Štev-
čík.   

Počas fašiangov pripravila 
mestská časť pre Staromešťanov 
aj Fašiangovú zábavu v Carltone 
a koncert členov Metropolitného 
orchestra Bratislava. Staromest-
ský fašiangový koncert sa konal na 
popolcovú stredu v Zrkadlovej sále 
Primaciálneho paláca.  

ĽUBICA JANEGOVÁ
 FOTO – MAREK VELČEK

Užili sme si tretí ročník fašiangov
| FAŠIANGY |
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Matrika v nových priestoroch

| OBNOVA |

Od konca februára 
slúži oddelenie matriky 
Staromešťanom v nových 
priestoroch s priamym 
vstupom z Medenej ulice. 
Občania vybavia všetko na 
jednom mieste a nemusia 
hľadať jednotlivé pracoviská 
po budove miestneho úradu.

Rekonštrukciou pôvodných 
priestorov administratívy 
a šatní mestskej polície sa 

podarilo vybudovať nové bezba-
riérovo prístupné klientské praco-
visko. „Nové priestory skvalitnia 
naše služby občanom. Podarilo 
sa nám vybudovať priestor, ktorý 
zvyšuje komfort, ako pre klientov, 
tak aj pre poracovníkov oddelenia 
matriky,“ povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík.

Rekonštrukciou sa vytvoril nový 
priestor pre celé oddelenie mat-
ričného úradu, spolu s archívom. 
Doterajšie dispozičné umiestnenie 
matriky na 1.NP bolo nevhodné pre 
prevádzku matriky, lebo sa nedal 
zabezpečiť bezbariérový vstup. 

Vstup do čakárne pre verejnosť 
je z Medenej ulice a je riešený aj ako 
bezbariérový, pomocou ľahkých, 
kovových odnímateľných nábe-
hov. V zádverí je osadený zvonček 

(elektrický vrátnik), pre zabezpe-
čenie otvárania vstupných dverí aj 
mimo stránkových dní a v prípade 
nutnosti pre privolanie asisten-
cie pre ZŤP. Z čakárne sa vstupuje 
do dvoch  oddelených miestností, 
ktoré sú určené pre stránky. Pra-
covné miesta a archív matriky sú 
včlenené do jedného otvoreného 
priestoru. Tomuto priestoru do-
minuje zrekonštruovaný kamenný 
stĺp. Pre archivovanie matričných 
kníh je dodaný nový uzamykateľný 
regálový systém pre uskladnenie 
takýchto dokladov. Ku každému 
pracovisku matriky sú vybudova-
né nové elektrické rozvody (silno 
a slaboprúd) a dátové rozvody. 
Priestory sú napojené na centrálny 

zabezpečovací systém miestneho 
úradu. V priestoroch  je nové vy-
kurovanie napojené na centrálnu 
kotolňu, hygienické zázemie tvorí 
kuchynka a toalety s predsienkou, 
teplá úžitková voda je zabezpeče-
nia zo samostatného zásobníka. 
Priestor je vybavený klimatizač-
ným a odvlhčovacím zariadením 
pre zabezpečená stáleho prostre-
dia potrebného pre uchovávanie 
matričných dokumentov.  Celková 
úžitková plocha novo zrekonštruo-
vaných priestorov je 166 metrov 
štvorcových a poskytne zázemie 
šiestim pracovníkom oddelenia 
matriky a dvom pracovníkom ma-
jetkového oddelenia

 Priestor matriky na prízemí je 

súčasťou historickej budovy, kto-
rá je zaradená medzi Kultúrne pa-
miatky SR, Ústredného zoznamu 
pamiatkového fondu SR 551/1. 
Chránená je pôvodná hmotná sub-
stancia, vertikálne a horizontálne 
konštrukcie, pôvodné architekto-
nické, výtvarné a remeselné prv-
ky. Práce preto prebiehali podľa 
usmernení krajského pamiatkové-
ho úradu. Pri rekonštrukcii a de-
montážnych prácach sa našli maľ-
by na klenbách, ktoré boli ošetrené 
podľa  metodických pokynov KPU 
BA. Súčasne sa zrekonštruoval aj 
jeden nosný kamenný stĺp v cen-
trálnom priestore, čo podporilo 
historizujúci nádych tohto objektu.

LADISLAV VANDA
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Dňa 6. 3. 2018 vstúpi do 
platnosti záväzná časť 
ÚPN-Z Chalupkova (2017) 

a zakončí sa proces obstarávania, 
ktorý i s prerušeniami trval dlhšie 
ako 10 rokov. Riešené územie zóny 
je ohraničené ulicami: Dostojev-
ského rad, Karaždičova, Mlynské 
nivy, Košická a Landererova. ÚPN
-Z Chalupkova prináša podrobnej-
šiu reguláciu funkčného využitia 
riešeného územia – požiadavky na 
aktívny parter v podobe prvkov 
lokálnej občianskej vybavenosti 
(reštaurácie, obchody, či služby). 
Podrobnejšie definuje uličnú sieť 
v rámci zóny, odstránenie starej 
ekologickej záťaže po rafinérii 
Apollo i ochranu kultúrnych pami-
atok. Stanovuje výškovú reguláciu 
vrátanie umiestnenia výškových 
dominánt a akcentov. Stanovu-

je maximálne výšky pre zástavbu 
na 115 m a nároky na námestia 
a ďalšie verejné priestory.

Územným plánovaním sa 
sústavne a komplexne rieši prie-
storové usporiadanie a funkčné 
využívanie územia, určujú sa jeho 
zásady, navrhuje sa vecná a časová 
koordinácia činností ovplyvňujú-
cich životné prostredie, ekologic-
kú stabilitu, kultúrno – historické 
hodnoty územia, územný rozvoj      
a tvorbu krajiny v súlade s princí-
pmi trvalo udržateľného rozvoja. 

Cieľom územného plánovania 
je prostredníctvom sústavného             
a komplexného riešenia priestoro-
vého usporiadanie územia a funkč-
ného využitia územia vytvárať 
predpoklady trvalo udržateľného 
rozvoja. Územným plánovaním sa 
vo verejnom záujme určuje hospo-

dárne využitie zastavaného úze-
mia a chráni nezastavané územie. 

V rámci územia mestskej časti 
môže územné plány zón obstará-
vať  Hl. mesto SR Bratislava alebo 
príslušná mestská časť. Územný 
plán zóny predstavuje prehlbujúci 
nástroj územného plánovania, pri-
náša podrobnejšie regulácie prie-
storového usporiadania a funkč-
ného využívania územia. Územ-
ný plán zóny musí byť v súlade 
s územným plánom obce. V Starom 
Meste je spracovaných osem územ-
ných plánov zón, z ktorých štyri 
obstaralo hlavné mesto SR Brati-
slava a štyri mestská časť (vrátane 
ÚPN-Z Chalupkova). Mestská časť  
koncom minulého roka začala ob-
starávať Územný plán zóny Brni-
anska – Patrónka a pripravuje ob-
starávanie Územného plánu zóny 

CMO Severovýchod - územie v oko-
lí Šancovej a Mýtnej ulice.  Hlavné 
mesto SR Bratislava pripravuje 
aktualizáciu Územného plánu zóny 
Dunajská – územie v okolí Jakubo-
vho námestia, Dunajskej  a Grӧslin-
govej ulice.

Dôležitým aspektom územného 
plánovania je sprístupnenie obsta-
raných dokumentov efektívnym 
a prehľadným spôsobom nielen 
pre odbornú, ale i pre laickú ve-
rejnosť. Mestská časť v súčasnosti 
pracuje na sprístupnení všetkých 
územných plánov zón v rámci jej 
katastrálneho územia cez GIS-
PLAN(mapový informačný sys-
tém), kde budú priamo v mapo-
vej aplikácii vo vrstve územného 
plánu zobrazené záväzné výkresy 
všetkých platných územných plá-
nov zón.  ANTON GÁBOR

Územné plánovanie mestskej časti

| SAMOSPRÁVA |
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Hranica riešeného územia
Legenda:

Uličná stavebná čiara 

Možnosť zasunutia parteru

od výšky min. 4,5 m od chodníka / U.T.

Vjazdy do objektov / na pozemky, poloha smerná

PA - parková zeleň
SA - stromové aleje - poloha smerná

Ochranné pásmo trafostanice

Možnosť umiestnenia dominánt, ich maximálna výška

Zóna možných prepojení objektov - peší nadchod

Možný presah objektu 3 m pred uličnú čiaru

Nutnosť ponechať pešie prepojenie /pasáž/ - poloha smerná

Ochranné pásma letiska M.R. Štefánika, Bratislava

Zadná stavebná čiara

Možnosť umiestnenia akcentov, ich maximálna výška
Maximálna výška základnej hladiny zástavby

Ochranné pásmo kanalizačných zberačov

Národná kultúrna pamiatka, regulácia v zmysle osobitných predpisov 

B. Regulácia verejných a poloverejných priestorov 

Chránené objekty a ochranné pásma

Označenie stavebného bloku

Osadenie osí komunikácií - kóta (JTSK)

1.1

Zmena maximálnej výšky zástavby

od výšky min. 4,5 m od chodníka / U.T.

september 2017

Objednávateľ : Mestská časť Bratislava Staré Mesto

Katastrálna mapa

Hranica urbanistického sektora, US

Legenda:

IPP
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IPP zvýšené pri preukázaní ekologického zaťaženia 

21 - mestské polyfunkčné územie občianskej vybavenosti  

51 - mestské polyfunkčné obytné územie 

62 - územie pre energetiku
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Potenciálne rozšírenie stavebného bloku 2.2 v súlade s §43 ods. 9 a 14 
Zákona o energetike č. 251/2012 Zz.
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** Maximálna zvýšená hrubá podlažná plocha (HPP) je absolútna hodnota HPP v m2, ktorú je možné realizovať len v prípade,
že súčasťou projektovej dokumentácie pre územné konanie alebo zlúčené územné a stavebné konanie bude aj návrh sanácie
ekologického znečistenia podložia pod úrovňou rastlého terénu príslušnej časti stavebného bloku a jeho realizácia bude
zakotvená v územnom rozhodnutí alebo stavebnom povolení ako záväzná podmienka pre realizáciu stavby.
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Uličný profil - orientačná schéma
Funkčná trieda komunikácie: C2
obslužná komunikácia

Uličná stavebná čiara v súlade s §43 ods. 9 Zákona o energetike č. 251/2012 Zz.  

41

PCZ - plochy peších komunikácií - poloha smerná

15

32 m

2.3
32 m

Doprava : Ing. Vladimír Májek

*

Pozn.: Kóty majú orientačný charakter.

Pozn.: Kóty majú orientačný charakter.

Povinnosť vytvorenia verejného priestoru v rozsahu min. 1000 m2,
tvar a poloha smerná

90 m

50 m

9

*

Hranica rozsahu pamiatkovej ochrany

Plánovaná trasa TEN-T



7

V horúcich letných dňoch sa 
čoraz častejšie ozýva volanie po 
väčšom množstve zelene. Máme 
jej málo, alebo dosť?

Vnímanie množstva zelene je 
veľmi subjektívnou vecou, závi-
sí od viacerých faktorov hodno-
titeľa tejto veličiny. Inak na túto 
otázku odpovie človek, ktorý býva 
pri Horskom parku a úplne iný 
pohľad na množstvo zelene má 
obyvateľ Panskej či Sedlárskej 
ulice. Pomohla by som si v tomto 
prípade číslami. V Starom Meste 
máme takmer  39 ha parkov, viac 
ako 14 ha parkovo upravených 
plôch, fragmenty prírodnej vege-
tácie sa rozkladajú na rozlohe 25,5 
ha a cintoríny, ktoré môžeme tiež 
radiť medzi zelené plochy na viac 
ako 16-tich  hektároch. Na území 
mestskej časti sú vyhlásené 4 ma-
loplošné chránené územia, (Hor-
ský park, Bôrik, Borovicový lesík, 
Zeleň pri vodárni),  čím sa nemôže 
pochváliť veľa miest a 24 stromov 
vyhlásených v kategórii „Chránený 
strom“ čo je   najviac na Slovensku.  
Inou otázkou je posúdenie kvality 
zelene, hlavne líniovej zelene, ze-
lene v parkoch a na parkovo upra-
vovaných plochách tzv „mestskej 
zelene“.   

Aká je teda kvalita zelene?
Mestská časť vykonáva každo-

ročne pravidelný monitoring kon-
dičného a zdravotného stavu dre-
vín. Stromy sú kontrolované vizu-
álne, ale aj prístrojovo pre potreby 
vyhodnotenia trhlín, skrytých du-
tín či prevádzkovo bezpečnostnej 
stability. Máme dreviny v dobrej 
kondícií ako napr. v Medickej či 
Grassalkovichovej záhrade, Ame-
rickom námestí, ale aj na plochách 
vnútroblokov, či priestoroch me-
dzi obytnými domami.  Žiaľ,  máme 
aj stromy, ktoré sú za svojim zeni-
tom. Musíme si však uvedomiť, 
že parky, sadovnícky upravené 
plochy a stromoradia popri komu-
nikáciách boli založené pred viac 
ako 60-timi rokmi. Mestské pro-
stredie, zasoľovanie, v minulosti 
nedostatok finančných prostried-
kov, veľakrát aj neodborné zásahy 
si berú svoju daň. A samozrejme 
nesmieme zabúdať ani na to, že 
stromy sú živé organizmy a tak 
ako každý živý organizmus rastú, 
dospievajú, starnú a odumierajú.

Nakoľko zlý musí byť stav 
stromu, aby sa pristúpilo k jeho 
výrubu?

Podľa zákona ochrane príro-
dy a krajiny sa zakazuje poško-
dzovať a ničiť dreviny. Vlastník, 
správca alebo nájomca pozemku, 
na ktorom sa nachádza drevina, 
je povinný sa o ňu starať. Najmä 
ju ošetrovať a udržiavať. Ak však 
boli vyčerpané všetky  možnosti 
odborného ošetrenia a kondičný 
a zdravotný stav sa blíži k nule, 
nie je múdre investovať do stro-
mu, ktorému už pomôcť nevieme. 
Myslím si, že v tomto prípade, je 
rozumnejšie pristúpiť k výrubu 
a energiu a finančné prostriedky 
investovať do nového zdravého 
jedinca, ktorý o pár rokov  bude pl-
nohodnotne plniť všetky funkcie.   

Je zlý zdravotný a kondičný 
stav stromu jediný dôvod kedy 
mesto realizuje výrub?

Je to najvážnejší dôvod  výrubu. 
Na výrub dreviny sa vyžaduje sú-
hlas orgánu prírody, ak zákon ne-
ustanovuje inak. Súhlas sa vydáva 
v odôvodnených prípadoch a to na 
základe posúdenia ekologických 
a estetických funkcií dreviny. Stro-
my v meste plnia celý rad funkcií 
esteticko – architektonickú – stro-
my sú krásne, hygienickú – filtrujú 
ovzdušie, zlepšujú kvalitu vzdu-

chu, stromy vyrovnávajú teplotné 
extrémy, stromy pohlcujú hluk .... 
a práve pre všetky tieto vlastnosti 
rozhodnutie o výrube je až tou po-
slednou  možnosťou. 

Odumierajúci strom vo voľnej 
prírode je stále prínosom pre ži-
votné prostredie, je domovom 
pre desiatky živých organizmov. 
V meste, je veľakrát hrozbou pre 
svoje okolie. A v tomto prípade je 
prvoradá ochrana zdravia, života 
či majetku obyvateľov. 

Podarilo sa vám nejaký strom 
zachrániť?

Hodnotných stromov sa  nevzdá-
vame ľahko, vždy sa pokúšame 
o záchranu týchto jedincov zabo-
jovať. Ako príklad môžem uviesť 
strom – Soforu, ktorá rastie na Ta-
bakovej ulici. Je to starý, mohutný 
jedinec, ktorý tam rastie už desiat-
ky rokov. Je pravidelne sledovaný, 
pre jeho záchranu bolo na ňom re-
alizovaných množstvo odborných 
zásahov, vrátane bezpečnostného  
viazania. Tento rok sme opätovne 
požiadali arboristov  o kontrolu 
a pomoc pre jeho  záchranu. Uvidí-
me aké nám budú navrhnuté opat-
renia.  

Ako je to s výrubom pajaseňov 
žliazkatých?

Výrub pajaseňov žliazkatých je 

našou povinnosťou vyplývajúcou 
zo zákona o ochrane prírody a kra-
jiny. Pajaseň je rýchlorastúca invá-
zna drevina. V prvom roku života 
môže dorásť až do výšky 2 metrov. 
Do pôdy vylučuje koreňmi alelo-
patické látky, ktoré bránia rastu 
iných druhov drevín. Rozmnožuje 
sa generatívne (zo semien) aj ve-
getatívne (koreňovými výmladka-
mi). Jeden dospelý jedinec za rok 
vyprodukuje viac ako 300-tisíc se-
mien. Práve kvôli týmto vlastnos-
tiam v konkurenčnom boji vyhrá-
va nad našimi pôvodnými druhmi. 
Je to vlastne ochrana našich pô-
vodných druhov. 

Ako je to s výrubom stro-
mov pri revitalizácii verejných 
priestorov? 

Zahustené výsadby, výsadba 
mladých jedincov v bezprostred-
nej blízkosti väčších stromov spô-
sobuje, že stromy si vzájomne kon-
kurujú, vytláčajú sa a postupne sa 
deformujú. V konečnom dôsledku 
sa nedokáže ani jeden z tých jedin-
cov vyvinúť do svojich typických 
rozmerov. Výrubom jedného či 
dvoch stromov pomôžeme ďalším 
jedincom, aby  mohli rásť.  S plnou 
zodpovednosťou však prehlasu-
jem, že takéto výruby sa realizujú 
v minimálnom množstve a výrub 
každého stromu je v takomto prí-
pade veľmi dôkladne zvažovaný. 
A čo považujem za veľmi dôležité, 
výrub každého jedinca je nahrade-
ný. Ak nám priestorové možnosti 
dovoľujú vysádzame stromy aj na 
miestach, kde rástol pajaseň žliaz-
katý. Mestská časť Staré Mesto, len 
v roku 2017 vysadila 55 ks pred-
pestovaných, vzrastlých  stromov, 
viac ako 2000 ks kríkov. A úplne 
na záver mi nedá nepochváliť sa 
so založením trvalkových záho-
nov na Rázusovom nábreží, ale aj 
výsadbou viac ako 38 tisíc cibu-
ľovín, ktoré v jarných mesiacoch 
spestria verejné priestory Starého 
Mesta.      
 (sm)

 FOTO – AUTORKA

Aj stromy dospievajú, 
starnú a zomierajú

| ROZHOVOR |

O zeleni, jej kvalite 
a o postupoch orgánov 
ochrany prírody 
sme sa porozprávali 
s RNDr. ANNOU 
CALPAŠOVOU, 
vedúcou oddelenia 
životného prostredia  
na miestnom úrade 
Staré Mesto.
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Zahráme sa s hocičím 
Zuzana Štelbaská, Ikar 2017,  
pre deti od 4 rokov
Stačí kúsok fantázie, trochu tr-
pezlivosti a zo starého plechu je 
autodráha, vo fľaši sa zjaví tor-
nádo a na stole sa vlní slamkový 
had. Hravé vydry skúšajú aj nové 
pokusy a zisťujú, koľko je tucet, 
štipka, za hrsť, alebo ako vyzerá 
mini a maxi svet. Z blata vyčarujú 
obra a z ryže dažďokvap. Malinka 
a Čučko sa zahrajú s hocičím. Deti, 
pridáte sa k nim?

Janka a Tomáš: Nápady  
a recepty zo Zázračného  
ateliéru
Albatros Media 2017,  
pre deti od 5 rokov

Nádherná knižka plná zaujímavých 
nápadov a receptov pre šikovné 
ručičky a tvorivé detičky. Knižka 
je určená všetkým dievčatám 
a chlapcom, ktorí majú chuť za-
žiť veľké tvorivé dobrodružstvá. 
Môžu sa naučiť ako vytvoriť ruka-
vičkovníka, ukuchtiť strašidelné 
podkrovie alebo zostrojiť hojdačku 
pre kvetinkovú vílu. 

Vesmír na pleciach 
Jennifer Nivenová, Ikar – Yoli 
2017, pre tínedžerov
Libby Stroutovú vraj každý 
dobre pozná. Pred pár rokmi 
ju vyhlásili za najtučnejšiu 
tínedžerku sveta. No nikto sa 
neunúva zistiť, kým naozaj je 
a čím si prešla. Jack Masselin 
je šarmantný a vie, ako zapad-
núť. No nikto netuší, že skrýva 
tajomstvo. Ich stretnutie obom 
obráti celý svet hore nohami.

Dcéra močiarneho kráľa 
Karen Dionne , Slovart 2017 

Pokojný a usporia-
daný život hlavnej 
hrdinky Heleny sa 
radikálne zmení 
po vypočutí sprá-
vy o zločincovi – 
utečencovi z väze-
nia. Ide o jej otca, 
ktorý v minulosti 
uniesol Heleninu 
matku ako tí-
nedžerku a väznil 
ju v chatrči v mo-
čiaroch, kde sa  
Helena narodila. 
Otec učil dcéru 
odmalička  loviť 
a žiť v prírode ta-
kej vzdialenej od 
civilizácie. Helena veľmi skoro spoznala jeho krutosť. 
Po dlhých útrapách sa  jej podarilo zachrániť seba  
i matku a otca dostať do väzenia. Ten však teraz chys-
tá odplatu. Hra na mačku a myš sa začína.

Pôvod 
Dan Brown, Ikar 2018 

Profesor Langdon 
prichádza do Gug-
genheimovho múzea 
moderného umenia 
v Bilbau na odhalenie 
prelomového vedec-
kého objavu, ktorý 
prezentuje jeho bývalý 
študent Kirsch. Ori-
ginálne podujatie sa 
však  zmení na chaos. 
Kirscha zavraždia  
a ohrozený Langdon 
uteká spolu s riaditeľ-
kou múzea do Barce-
lony. Nájdu záhadné 
heslo, ktorým odhalia 
tajomstvo? Zbavia sa 
nepriateľa, ktorý ich 
ohrozuje? Podarí sa im 
odhaliť stopy vedúce ku Kirschovmu objavu? 
Odpovede  na otázky hľadajte v knihe.

Muži vs. ženy

Elist 2017 
Oni sú z Marsu, ony z Venuše. Slo-
venskí autori a autorky sa spojili 
sa a vytvorili zbierku poviedok. 
Každá z nich je iná: šokujúca, 
romantická, drsná, príjemná, na 
zamyslenie, ale aj s erotickým 
podtónom. Štrnásť  poviedok muž-
sko-ženského sveta vás zaujme 
svojimi príbehmi, v ktorých autori 
odhaľujú kúsok svojho sveta.

Marec je me-
siacom, ktorý 

prináša jar. Je však 
venovaný aj knihám 
a knižniciam. Už 19 
rokov knižnice na Slo-
vensku otvárajú svoje 
brány čitateľom, 
organizujú množ-
stvo zaujímavých 
podujatí. Prinášame 
výber kníh z ponuky 
Staromestskej kniž-
nice, veríme že si 
vyberiete. Od 5. do 
16. marca 2018  sa 
môžete zaregistrovať 
vo všetkých našich 
pobočkách na jeden 
rok zadarmo.

 Pre deti

 Pre dospelých, seniorov, študentov
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Zmenami rozpočtu na 
poslednom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva 
urobila mestská časť ďalší krok 
k tomu, aby sa po desiatich 
rokoch príprav priblížila 
k výstavbe prvej modernej 
budovy vo svojej novodobej 
histórii. Nové opatrovateľské 
zariadenie vyrastie na nároží 
Palárikovej a Dobšinského ulici.

Prvé úvahy o výstavbe domova 
opatrovateľských služieb (DOS) 
sa objavili už v roku 2008 kde 
poslanci v rámci optimalizácie sie-
te škôl rozhodli o útlme škôlky na 
Dobšinského ulici. Uvoľnený po-
zemok mala nahradiť práve DOS 
–ka.  „Už vtedy sme vedeli o ne-
vyhovujúcom stave poskytovania 
sociálnych služieb v našich zaria-
deniach, ktoré sídlia v upravených 
bytoch v bytových domoch,“ vy-
svetľuje starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík, ktorý bol vtedy 
poslancom zastupiteľstva. Prvé 
roky príprav ale zobralo naťaho-
vanie s hlavným mestom o prevod 
pozemku a o súhlas s výstavbou.

Nové vedenie mestskej časti, po 
voľbách 2010 prišlo s návrhom 
novej koncepcie starostlivosti 
o seniorov a zámerom postaviť 
moderné viacúčelové zariadenie 
na ulici k Železnej studienke. Tým 
sa DOS na Dobšinského ocitla 
v pozícii duplicitného riešenia 
a v roku 2013 schválilo zastupi-
teľstvo zámer postaviť na tomto 
pozemku 24 nájomných bytov. Za 
týmto účelom pozemok prenajali 
firme PROXENTA, ktorá mala byty 
vyprojektovať, postaviť a násled-
ne odpredať mestskej časti.

 Stavbu sa však rozbehnúť ne-
podarilo a keďže, sa nestavalo 
ani na Železnej studienke, vrátil 
sa novozvolený starosta Rado-
slav Števčík k myšlienke stavať 
predsa len na Dobšinského. „Na 
stavbu domova seniorov Železná 
studienka sme nemali súhlas pri-
mátora a svojim rozsahom tam 
ide o stavbu, ktorá je nad súčas-

né možnosti mestskej časti,“ vy-
svetľuje starosta Radoslav Štev-
čík. Staré Mesto teda vypovedalo 
zmluvu s PROXENTOU, odkúpilo 
stavebnú dokumentáciu. V roku 
2017, po mimosúdnej dohode vy-
platilo PROXENTU a pustilo sa do 
príprav stavby. 

Bolo rozbehnuté verejné obsta-
rávanie na prípravu projektovej 
dokumentácie pre zmenu projek-
tu z bytového domu na DOS. „Aby 
sme ušetrili čas, pokračovali sme 
v konaní na stavbu domu tak, ako 
bolo naňho vydané územné roz-
hodnutie,“ hovorí starosta.  V po-
sledných dňoch roka bolo mest-
skou časťou Devínska Nová Ves 
vydané stavebné povolenie.

Po rokovaniach na Štátnom fon-
de rozvoja bývania, bola táto alter-
natíva financovania vyhodnotená 
ako nie celkom výhodná. Podarilo 
sa však vyrokovať  riešenie, ktoré 
pomôže pokryť väčšinu nákladov.  
Mestskej časti spravuje nebyto-
vý priestor – divadlo Nová scéna, 
ktorý je v budove, kde sú všetky 
byty a ostatné priestory súkrom-
né. Potreba investícií do obnovy 
divadla by zaťažila mestskú časť. 
Divadlo však využíva súbor, kto-
rý patrí štátu. Štát prijal ponuku 
starostu a má záujem odkúpiť tie-
to priestory pre svoje divadlo. „O 
dohodnutú sumu sa síce musíme 
podeliť s hlavným mestom, ktoré 
je vlastníkom priestorov, ale po-
darilo sa mi získať súhlas primá-
tora pre takéto riešenie,“ hovorí 
starosta Radoslav Števčík.

A čo projekt k Železnej studien-
ke, zabudne sa naň? „V žiadnom 
prípade, my pokračujeme v kona-
ní o vydaní územného rozhodnu-
tie a začínam rokovania so samo-
správnym krajom o tom, aby sme 
stavali spoločne jedno kultúrne 
zariadenie, v ktorom budú môcť 
stráviť staromestskí  a bratislav-
skí seniori posledné obdobie svoj-
ho života,“ uzavrel starosta Rado-
slav Števčík.

MILAN STANISLAV
 VIZUALIZÁCIA - M PRO

| SAMOSPRÁVA |

Staré Mesto postaví moderné  
zariadenie pre seniorov
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V dávkach, ktoré zo svojho 
rozpočtu vypláca štát 
alebo si na ne ľudia sporili 
platením odvodov, nastali 
viaceré zmeny. Menil sa 
spôsob valorizácie, vyššie 
sú sumy minimálneho 
dôchodku, prepočítavajú sa 
sumy penzií starodôchodcov 
a zvýšila sa aj ochrana 
príjmu ľudí, ktorí sú 
odkázaní na opatrovanie.

Viac ako 135-tisíc sloven-
ských takzvaných starodô-
chodcov, ktorí odišli do penzie 
pred rokom 2004, dostane ten-
to rok zvýšené penzie. Prepo-
čítaním ich dôchodkov sa tak 
aspoň čiastočne napraví kriv-
da, ktorá im vznikla tým, že 
dôchodky priznané do konca 
roka 2003 boli príliš solidárne.

Automatické prehodnote-
nie sumy starobnej penzie sa 
týka viac ako 52-tisíc penzis-

tov. Ide o starobné dôchodky, 
ktoré poisťovňa priznala pred 
1. októbrom 1988 a ktoré sa zo 
zákona zvýšia o pevnú sumu 
25,50 eura, a taktiež o penzie, 
ktorých suma bola nanovo ur-
čená a výška dôchodku sa odo 
dňa jeho priznania nemenila,   
s výnimkou valorizácií dô-
chodkov. 

Ďalších, viac ako 83-tisíc 
penzií starodôchodcov musí 
Sociálna poisťovňa prehodno-
tiť individuálne. Má na to čas 
až do 31. októbra. Dôchodca     
o prepočítanie penzie žiadať 
nemusí. Urobí tak zaňho So-
ciálna poisťovňa, ktorá bude 
každého o zmene informovať. 
O sume dostane dôchodca, 
ktorého starobný dôchodok sa 
prepočíta, rozhodnutie najne-
skôr do 31. októbra 2018.

Ak do starobného dôchodku 
odchádza človek, ktorý od-
pracoval minimálne 30 rokov, 

Cvičenie na prepájanie pravej a ľavej hemisféry

Cvičenie je zamerané na zdokonalenie kon-
centrácie mozgu,  na koordináciu pohybov, ko-
ordináciu pravej a ľavej mozgovej hemisféry, 
celkové uvoľnenie tela. Základom sú cvičenia, 
ktoré využívajú asymetrické pohyby. Súčas-
ťou kurzu je nácvik žonglovania so šatkami. 
Výsledkom je zlepšenie pamäti, koncentrácie 
pozornosti, koordinačných schopností, fyzickej 
aj psychickej kondície, pocit zo zvládnutia zloži-
tejších cvičení, zníženie stresu. 

  Pre koho je určené – pre seniorov, cvičenie 
nie je náročné na fyzickú kondíciu

  Čo na cvičenie – pohodlné oblečenie  
na cvičenie, fľaša s vodou 

  Dĺžka – 60 minút
  Termín – utorok o 10.00;  

začiatok kurzu 20. 3. 2018
  Trvanie kurzu – 12 týždňov
  Kde – denné centrum Heydukova 25

Tréning pamäti

Ak si chceme udržať dobrú pamäť je potreb-
né ju pravidelne trénovať. Tréning pamäti  je za-
meraný na praktické osvojenie si pamäťových 
techník, precvičenie koncentrácie, pohotovosti, 
cvičenia na prepájanie oboch hemisfér, uvoľňo-
vacie cvičenia. Preberieme si ako zvládnuť  si-
tuácie, v ktorých bežne zabúdame – pamätanie 
mien, čísiel, cudzích jazykov, nákupných zozna-
mov.  Na tréningoch sa naučíme ako si môžeme 
sami vytvárať cvičenia na trénovanie pamäti aj 
po ukončení kurzu. Výsledkom je zníženie stre-
su, zlepšenie pamäti, koncentrácie, pohotovosti 
a ostatných poznávacích schopností. 
  Pre koho je určené – pre seniorov, ktorí 

majú s tréningom pamäti skúsenosti,  
aj pre úplných začiatočníkov

  Dĺžka – 60 minút
  Termín – štvrtok o 14.00;  

začiatok kurzu 22. 3. 2018
  Trvanie kurzu – 12 týždňov
  Kde – denné centrum Heydukova 25

Jazykový kurz ruského jazyka

  Termín – streda o 10.00;  
začiatok kurzu 21. 3. 2018

  Trvanie kurzu – 12 týždňov
  Kde – denné centrum Heydukova 25

V prípade záujmu prosím kontaktuje pani 
Mgr. Michalu Žifčákovú (email: michala.zifca-
kova@staremesto.sk, alebo telefonicky 02/592 
46 227). V prípade, že by ste mali nejaké typy na 
aktivity,  o ktoré by ste mali do budúcna záujem, 
môžete nám ich napísať. Koordinátorkou tých-
to aktivít je Mgr. Michala Žifčáková.

Sociálne dávky od štátu v roku 2018. 

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

Aktivity pre staromestských seniorov 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pozýva 

staromestských seniorov na operné predstave-
nie La Traviata, ktorú zložil taliansky sklada-
teľ Giuseppe Verdi. Predstavenie sa bude konať 
dňa 15. 3. 2018 o 19.00 hod. v novej budove 

SND. Lístky si môžete zakúpiť za 5 eur počas 
úradných dní v pondelok a stredu u pani Žif
čákovej na miestnom úrade Bratislava-Staré 
Mesto, oddelenie sociálnych vecí. 

Potrebné je predložiť občiansky preukaz 

(môže byť aj fotokópia). Počet lístkov je obme-
dzený. Lístky sa predávajú od 7. 3. 2018. Ďalej 
sme od marca pre Vás pripravili nové bezplat-
né aktivity v dennom centre na Heydukovej 
25.

Starosta Radoslav Števčík odovzdal certifikáty po absolvovaní počítačového kurzu pre 
seniorov.  FOTO - MAREK VELČEK
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ale za nízky plat, nemusí sa 
obávať, že spadne do systému 
hmotnej núdze. Ak spĺňa pod-
mienky minimálnej penzie, 
Sociálna poisťovňa mu začne 
vyplácať dôchodok zvýšený na 
minimálny. 

Dôchodca má v prípade, že 
odpracoval 30 rokov, nárok 
na 271,30 eura, do konca roka 
2017 to bolo 269,50, čo pred-
stavuje 1,36-násobok sumy 
životného minima. Ak má od-
pracovaných menej rokov a 
penziu nižšiu ako dvesto eur, 
Sociálna poisťovňa informu-
je v konkrétnych prípadoch 
listom dôchodcu o možnosti 
posúdenia hmotnej núdze a 
zabezpečenia dávkou v núdzi 
a príspevkami k nej, respek-
tíve oznamuje  Ústrediu úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
údaje dôchodcu, ktorý má ná-
rok na dávku v hmotnej núdzi. 

O samotnú dávku potom 

dôchodca žiada úrad práce, 
ktorý určuje aj prípadnú výš-
ku samotnej dávky alebo prí-
spevkov k nej. Suma, pri ktorej 
dôchodcovi môže vzniknúť 
nárok na dávku, závisí od 
sumy životného minima, ktoré 
do 30. júna predstavuje sumu 
199,48 eura.

Od januára sa zmenila aj 
ochrana zostatku príjmu člo-
veka, ktorý je odkázaný na 
opatrovanie. V zmysle novely 
zákona o sociálnych službách 
sa zvýšila aj ochrana zostat-
ku príjmu prijímateľa domá-
cej opatrovateľskej služby, 
pomoci pri osobnej starost-
livosti o dieťa a ambulantnej 
sociálnej služby v zariadení 
bez poskytovania stravova-
nia po zaplatení úhrady z 1,4 
násobku sumy životného mi-
nima (277,33 eura na mesiac) 
na 1,65-násobok tejto sumy 
(326,85 eura na mesiac).

Prednášky pre seniorov

Taktiež začíname pre vás organizo-
vať bezplatný cyklus tvorivých dielni a 
prednášok na rôzne témy, o ktoré ste 
v minulosti prejavili záujem. Cyklus 
prednášok pre Staromešťanov sa bude 
konať každú stredu, v dennom centre 
o témach jednotlivých prednášok vás 
budeme informovať každý mesiac. V 
dennom centre Heydukova 25 od 14.00 
– 16.00

14. marec
Tvorivé dielne – Tvorba z vlny 
(zajačik + zápich)

21. marec
Ako naštartovať svoju pamäť
 Ing. Silvia Valovičová 

certifikovaný tréner pamäti, v rámci 
organizácie Mnemo realizuje tréningy v 
Bratislave a okolí pre seniorov a širokú 
verejnosť.

Prednáška je zameraná na  tipy ako 
naštartovať a precvičovať  pamäť aj v 

staršom veku, praktické ukážky použí-
vania pamäťových techník,  ako aj prí-
klady z trénerskej praxe. Pochopením 
ako  pamäť funguje si zábavným spô-
sobom ukážeme ako spracovávať infor-
mácie, či už sa jedná o údaje alebo čísla 
do ľahko zapamätateľnej formy.

28. marec
Ako si udržať zdravú chrbticu  
v seniorskom veku
 MUDr. Halka Ležovičová

primárka rehabilitačného oddelenia 
Fakultnej nemocnice Milosrdní bratia

Ďalej si Vám dovoľujeme oznámiť, že 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
od marca pokračuje v cvičebnom 
programe „Zdravý chrbát“ v priesto-
roch Staromestského centra kultúry 
a vzdelávania na Školskej č. 14 a to 
každý utorok a štvrtok v čase od 9.30 
do 10.30. Bezplatné cvičenie je určené 
seniorom s trvalým pobytom v Starom 
Meste.

Čo sa zmenilo pre dôchodcov?

  Odchod autobusu o 7.30 od Domu Quo Vadis, 
Hurbanovo námestie 1.

  Návšteva Tropicária, Veľkej tržnice v Budapešti 
(Great Market Hall), prehliadka centra  
Budapešti aj so sprievodcom.

  Návrat do Bratislavy v popoludňajších hodinách.
	Poplatok za výlet 8 €.
  Mestská časť hradí autobus, obed,  

vstup do Tropicária, sprievodcu.
  Prihlasovanie osobne (v prípade manželského 

páru stačí prítomnosť jedného z manželov)  
na oddelení kultúry u p. Janegovej  
od 27. 3., utorok a štvrtok 10.00 ‒ 12.00,  
Zichyho palác, Ventúrska 9. 

Účasť na výlete záväzná po zaplatení príslušného 
poplatku. Upozornenie: počet vstupeniek 

a miest v autobuse je obmedzený.

VÝLET DO NAJVÄČŠIEHO
STREDOEURÓPSKEHO MORSKÉHO  

AKVÁRIA
Tropicárium 
Budapešť – 

Oceanárium 
19. 4. 2018

pozýva staromestských seniorov na 

Radoslav Števčík, 
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
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Pred trinástimi rokmi sa v Starom 
Meste podarilo mamičkám a oteckom 
vytvoriť  a dodnes udržať  niečo veľmi 
vzácne. V marci roku 2005 vzniklo  
Rodinné centrum Prešporkovo o.z.  
a s podporou od MČ Staré Mesto sa stalo 
prvým staromestkým materským centrom. 
Hneď od začiatku bolo  členom Únie 
materských centier, ktorá zastrešuje okolo 
50 materských a rodinných centier po celom 
Slovensku. 

Dvere Prešporkova sú otvorené pre všet-
kých, ktorí majú chuť zapojiť sa do krúž-
kov pre deti, pohrať sa v herni, potrebu 

realizovať sa v dobrovoľníckej činnosti a odo-
vzdať svoje skúsenosti a vedomosti z rôznych 
oblastí života. Rodinné centrum Prešporkovo 
organizuje prednášky na rôzne odborné témy 
v oblasti výchovy a zdravia detí. Otvára rodi-
nám nové obzory a možnosti prežívania voľného 
času, ako pekne zhrnula napr. jedna z pravidel-
ných návštevníčok Prešporkova, Mária, ktorá 
má 2 deti: „Na tomto mieste som sa stretla s ma-
mičkami z rôznych profesií a s veľkou ochotou 
poradiť a pomôcť. Máme možno rôzne počty 
detí, iné pohlavia a problémy, ale všetky sme 
mamy so svojimi starosťami a radosťami. Som 
rada, že existuje priestor, kde sa viem s mamami 
stretnúť. To čo mi chýba v dnešných susedských 
vzťahoch, som našla v Prešporkove.” Do centra 
začala najprv chodiť s prvorodenou dcérou Klau-
diou na vyplnenie doobedného programu 2x do 
týždňa. „Nikdy by mi nenapadlo že za nenápad-
ným vchodom z Grösslingovej ulice č. 48 a ôsmi-
mi schodmi prežijeme už aj s mojou druhou dcé-

rou Laurou toľko zábavy, zmysluplne prežitých 
doobedí, poobedí a že aj ja sa stanem členkou a 
dobrovoľníčkou v rodinnom centre. Som vďačná 
Starému mestu, že i takýmto spôsobom podpo-
ruje komunitný rozmer nášho centra,“ dodala 
Mária.

Čo všetko v Prešporkove nájdete
Prešporkovo sa venuje rodine ako celku 

a preto tu okrem množstva krúžkov pre deti 
nájdete aktivity pre mamičky aj oteckov. Peče-
nie chleba, výroba kvásku a  voňavých mydielok 

a šampónov pre deti, tkanie, práca na kolovrát-
ku a s vretienkom – to všetko si deti aj rodičia 
mohli vyskúšať počas denného  detského  me-
dzinárodného  letného  tábora. Tábor v spolu-
práci s oz INEX Slovakia organizuje Prešporko-
vo už štvrtý rok, kde zahraniční dobrovoľníci 
pripravujú zaujímavé  aktivity pre deti počas 
dvoch týždňov. V herni nájdete aj spoločenské 
hry a bohatú knižnicu s detskou aj odbornou 
 literatúrou na zapožičanie. Môžete si ohriať 
jedlo pre deti a pripraviť si kávičku v príjem-
nom a bezpečnom prostredí. 

Ak si chcete s deťmi tvoriť z rôznych ma-
teriálov môžete sa prísť inšpirovať do nášho 
Tvorilkova. Malých muzikantov potešíme počas 
hudobných štvrtkov. Minifolklór pre deti  
do 3 rokov a Folklór v srdci od 3 do 9 rokov.

Pre mamičky, ktoré sa chcú na materskej  
dovolenke venovať aj svojmu zdraviu je tu  
Fit Mama a  môžu sa poradiť s fyzioterapeutkou 
ohľadom detských nožičiek. Keďže deťom sa 
nevyhýbajú ani úrazy oplatí sa navštíviť kurz 
prvej pomoci zameraný na  deti. 

V Prešporkove sa raz do mesiaca stretáva aj 
Asociácia náhradných rodín a veľmi sa tešíme 
že priestory Rodinného centra Prešporkovo 
navštevuje klub nepočujúcich – rodiny s nepo-
čujúcimi rodičmi, alebo deťmi. 

Prostredníctvom projektov vytvárame nové 
možnosti pre vyššiu kvalitu prežívania voľného 
času rodín Starého mesta. 

Spolupracujeme aj so školami, škôlkami  
a organizáciami INEX Slovakia, Nadácia Pontis, 
Impulzom o.z.  MÁRIA ŠIMALJAKOVÁ
 FOTO – ARCHÍV PREŠPORKOVA

| AKTUALITY / OZNAMY |

Som mama a prešporkovanie ma baví

Staré Mesto pripravuje 
  Nedeľné dopoludnie pre rodiny s deťmi 
MČ Bratislava-Staré Mesto pripravuje pre rodiny s deťmi interak-

tívne nedeľné dopoludnia. Súčasťou nedeľných dopoludní v Pisto-
riho paláci budú detské divadelné a filmové predstavenia, tvorivé 
dielne, interaktívne a pohybové aktivity. 

  Staromestskú tančiareň
 Staré Mesto raz štvrťročne organizuje pre Staromesťanov tema-

tické zábavy v Carltone. Dopyt po možnosti zatancovať si neustále 
narastá a preto sa mestská časť rozhodla využiť priestory Pistoriho 
paláca aj pre takýto druh podujatia. Pravidelné Staromestské tan-
čiarne budú zamerané nielen na zábavu, ale aj na výučbu rôznych 
druhov tanca.       

  
  Výstavu staromestských výtvarníkov
Mestská časť je bohatá na rôzne významné osobnosti vrátane 

umelcov. Ambíciou Starého Mesta je pripraviť v reprezentatívnych 
priestoroch Pistoriho paláca  výstavu umeleckých diel staromest-
ských výtvarníkov. S cieľom pripraviť uvedenú výstavu vyzývame 
umelcov žijúcich v Starom Meste, aby sa v prípade záujmu prihlaso-
vali na lubica.janegova@staremesto.sk



13 | KULTÚRA | 

Tri kusy poškodených topoľov 
kanadských na nábreží medzi 
mostom SNP a komplexom Ri-

ver Park nahradí 5 platanov javorolis-
tých. Podľa dendrologického posudku 
mali topole hnilobu bázy kmeňa a po-
škodené koreňové nábehy, preto ich 
bolo treba odborne odstrániť. 

Tri odstránené topoly boli poško-
dené a vytvárali bezpečnostné riziko. 
Podľa dendrologických posudkov ma 
prvý z nich  má výletové otvory po dre-
vokaznom hmyze na báze kmeňa, kde 
aj práchnivel. V apríli počas snehovej 
búrky spadol kostrový konár na chod-

ník a cyklochodník na promenáde. Bola 
viditeľná mokrá hniloba a plodnica dre-
vokaznej huby na ďalších kostrových 
konároch. Strom evidentne odumieral 
a nebol perspektívny. Druhý strom mal 
zhnitú bázu kmeňa, odumieral. V aprí-
li po  snehovej búrky spadli dva veľké 
kostrové konáre na promenádu. Po-
sledný z troch topoľov ma zhnitú bázu 
kmeňa, ktorá práchnivela s viditeľným 
úbytkom drevnej hmoty, mal výletové 
otvory po drevokaznom hmyze. Strom 
mal vychýlené ťažisko, čím sa pri zlom 
zdravotnom stave stával potenciálnym 
bezpečnostným rizikom. 

Obnova stromoradia  
na nábreží

ZAČALI SA OPRAVY VÝTLKOV ‒ Aj vďaka priaznivému počasiu sme mohli už vo feb-
ruári začať s opravou výtlkov na našich komunikáciách. Cestárov môžete aktuálne vi-
dieť na uliciach. V prvom slede opravili ulice: Kúpeľná, Chorvátska, Flöglova, Boženy 
Nemcovej a Björnsonovej. Nasledovať budú ďalšie. Výtlky môžete nahlasovať na našej 
stránke: www.staremesto.sk

STAROMESTSKÝ KONCERT ‒ Koncert členov Metropolitného orchestra Bratislava, 
sólistka Marianna Gelenekyova. Staromestské koncerty pre Staromešťanov sa budú 
konať každý mesiac.  FOTO – MAREK VELČEK

Staromestská galéria Zichy
GREEN ENERGY je názov výstavy šperkov j bulharskej di-

zajnérky Antoanety Ramjuly, v tvorbe ktorej zaujala ústredné 
miesto príroda.  V roku 2008 vytvorila spolu so svojou dcérou 
novátorskú umeleckú a dizajnovú značku „Ramjuly jewelery 
architects“. Na Slovensku v Staromestskej galérii Zichy vysta-
vuje po prvýkrát.

Od 1. marca predstaví galéria mladú umelkyňu Gabrielu 
Gombošovú. Výstava nesie názov Milujem Ťa...  

Februárové stretnutie starostu s jubilantmi
Na februárovom stretnutí jubilantov zo Starého Mesta zabla-

hoželal starosta Radoslav Števčík všetkým, ktorí prijali pozvania 
a na diaľku aj tým, ktorým zdravotný stav prísť nedovolil.  Pri 
rezkých tónoch ľudovej hudby Kuštárovci sa v príjemných roz-
hovoroch zrodili aj dojemné situácie. Po prvýkrát sa tu zoči voči 
stretli pani Elena Arvaiova s pánom Viliamom Pravdom, ktorí sa 
narodili v rovnaký deň pre 91 rokmi. 92 ročný jubilant, známy ar-
chitekt Ivan Korec zasa obdaroval starostu a mestskú časť kniha-
mi, zachytávajúcimi jeho životný príbeh. V knihe nájdete faksimi-
le jeho vysvedčenia dospelosti (tak sa vtedy volalo maturitné vy-
svedčenie) zo Strednej priemyselnej školy v Bratislave, v ktorom 
ho skúšobná komisia uznala za ,,dospelého s vyznamenaním“. Ale 
je tam aj posudok straníckej organizácie, po ktorom ho v roku 
1951 vylúčili z vysokej školy. (sm)
 FOTO – MILAN STANISLAV
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V apríli pre vás pripravujeme prednášky na rovnaké témy v 40-tych rokoch minulého storočia
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 1. 3. 19.00  NIKDY SI TU NEBOL vstupné: 4 € / 2 €

 2. 3. 16.30  BEZ LÁSKY  4 € / 2 €

 2. 3. 19.00  NIKDY SI TU NEBOL  4 € / 2 €

 3. 3. 16.30  NIKDY SI TU NEBOL  4 € / 2 €

 3. 3. 19.00  ŠTVOREC  4 € / 2 €

 4. 3. 16.00  O TELE A DUŠI  4 € / 2 €

 4. 3. 18.30  FANNY A ALEXANDER  4 € / 2 €

 6. 3. 17.00  FANTASTICKÁ ŽENA   4 € / 2 €

 6. 3. 19.15  NIKDY SI TU NEBOL  4 € / 2 €

 7. 3. 11.00  NIKDY SI TU NEBOL   1 €

 7. 3. 17.00  NIKDY SI TU NEBOL  4 € / 2 €

 7. 3. 19.30  ŠTVOREC  4 € / 2 €

 8. 3. 16.30  TONI ERDMANN  4 € / 2 €

 8. 3. 19.30  O TELE A DUŠI   4 € / 2 €

 9. 3. 17.00  NIKDY SI TU NEBOL   4 € / 2 €

 9. 3. 19.30  BEZ LÁSKY   4 € / 2 €

 10. 3. 16.30  VEĽKÁ NÁDHERA  4 € / 2 €

 10. 3. 19.15  NIKDY SI TU NEBOL   4 € / 2 €

 11. 3. 17.00  MUSÍME SI POHOVORIŤ O KEVINOVI   4 € / 2 €

 11. 3. 19.15  NIKDY SI TU NEBOL  4 € / 2 €

 13. 3. 19.00  MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB   4 € / 2 €

 14. 3. 11.00  TAK KÁŽE BOH   1 €

 14. 3. 19.00  ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA   4 € / 2 €

 15. 3. 19.00  ŠTVOREC   4 € / 2 €

 16. 3. 17.00  POTVORA   4 € / 2 €

 16. 3. 19.00  NIKDY SI TU NEBOL   4 € / 2 €

 17. 3. 17.00  O TELE A DUŠI   4 € / 2 €

 17. 3. 19.30  ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA   4 € / 2 €

 18. 3. 16.30 MIAMI   4 € / 2 €

 18. 3. 19.00  TAK KÁŽE BOH   4 € / 2 €

 20. 3. 19.00  MIAMI  4 € / 2 €

 21. 3. 11.00  POTVORA  1 €

22. 3. – 28. 3.   CRÉME DE LA CRÉME, týždeň francúzskeho filmu 
 29. 3. 17.00  LUMIÈRE  4 € / 2 €

 29. 3. 19.00  ISMAELOVE PRÍZRAKY   4 € / 2 €

 30. 3. 17.00  LUMIÈRE  4 € / 2 €

 30. 3. 19.00  ISMAELOVE PRÍZRAKY  4 € / 2 €

 31. 3. 16.30  LUMIÈRE  4 € / 2 € 

 31. 3. 19.00 ISMAELOVE PRÍZRAKY  4 € / 2 €

 PROGRAM     Kino Film Europe     Marec/2018

1.3. 19:00 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
2.3. 16:30 BEZ LÁSKY 4 € / 2€
2.3. 19:00 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
3.3. 16:30 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
3.3. 19:00 ŠTVOREC 4 € / 2€
4.3. 16:00 O TELE A DUŠI 4 € / 2€
4.3. 18:30 FANNY A ALEXANDER 4 € / 2€
3.3. 17:00 FANTASTICKÁ ŽENA 4 € / 2€
6.3. 19:15 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
7.3. 11:00 NIKDY SI TU NEBOL 1 €
7.3. 17:00 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
7.3. 19:30 ŠTVOREC 4 € / 2€
8.3. 16:30 TONI ERDMANN 4 € / 2€
8.3. 19:30 O TELE A DUŠI 4 € / 2€
9.3. 17:00 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
9.3. 19:30 BEZ LÁSKY 4 € / 2€

10.3. 16:30 VEĽKÁ NÁDHERA 4 € / 2€
10.3. 19:15 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
11.3. 17:00 MUSÍME SI POHOVORIŤ O KEVINOVI 4 € / 2€
11.3. 19:15 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
13.3. 19:00 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB 4 € / 2€

14.3. 11:00 TAK KÁŽE BOH 1 €
14.3. 19:00 ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA 4 € / 2€
15.3. 19:00 ŠTVOREC 4 € / 2€
16.3. 17:00 POTVORA 4 € / 2€
16.3. 19:00 NIKDY SI TU NEBOL 4 € / 2€
17.3. 17:00 O TELE A DUŠI 4 € / 2€
17.3. 19:30 ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA 4 € / 2€
18.3. 16:30 MIAMI 4 € / 2€
18.3. 19:00 TAK KÁŽE BOH 4 € / 2€
18.3. 16:30 MIAMI 4 € / 2€
18.3. 19:00 TAK KÁŽE BOH 4 € / 2€
20.3. 19:00 MIAMI 4 € / 2€
21.3. 11:00 POTVORA 1 €

22.3. – 
– 28.3.

CRÉME DE LA CRÉME 3 €

29.3. 17:00 LUMIÈRE 4 € / 2€
29.3. 19:00 ISMAELOVE PRÍZRAKY 4 € / 2€
30.3. 17:00 LUMIÈRE 4 € / 2€
30.3. 19:00 ISMAELOVE PRÍZRAKY 4 € / 2€
31.3. 16:30 LUMIÈRE 4 € / 2€
31.3. 19:00 ISMAELOVE PRÍZRAKY 4 € / 2€

PROGRAM marec / 2018

Kino Film Europe • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava • kino.fi lmeurope.sk � facebook.com/fi lmeuropekino

22. ––  28. 03. 2018
www.cremedelacreme.fi lmeurope.eu

Týždeň francúzskeho fi lmu
Semaine du fi lm français
Crème de la Crème 5

Kino Film Europe / Kino Lumière
Kino Mladosť / Cinemax Bory
Kaviareň Berlinka
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