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Čítajte v čísle

týchto dňoch sa rozbiehajú  
prvé stavebné práce a sadové úpravy na Šafárikovom
námestí – v Landererovom parku.
Ide o najväčší projekt revitalizácie
verejného priestoru v Starom Meste za posledné roky, na ktorom sa
spoločne podieľajú Mestská časť
Staré Mesto a občianske združenie
Dobré miesto, založené Nadáciou
HB Reavis. Po ukončení prác pribudne v parku nielen zeleň, ale aj
obnovené detské ihrisko, nový psí
výbeh, či mestský mobiliár.
„Dúfam, že nový park bude
čoskoro prístupný verejnosti. Jeho
konečná podoba je do veľkej miery
výsledkom želaní a pripomienok
občanov, ktorí sa zapojili do procesu projektovania parku. Ich názory
a angažovanosť si veľmi cením,“
povedal na stretnutí s občanmi
starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík.
Stavebné práce a sadové úpravy budú financované z rozpočtu
mestskej časti ako aj z príspevku

Začala sa
najväčšia
oprava ulíc
za tridsať
rokov
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Začína sa revitalizácia
Landererovho parku
partnera OZ Dobré miesto, ktoré sa do projektu zapája. Mestská
časť prispieva sumou 200-tisíc eur
a rovnako aj OZ Dobré miesto pridá
ďalších 200-tisíc eur.
„Landererov park je v poradí druhým projektom OZ Dobré
miesto, prostredníctvom ktorého
chceme v HB Reavis prispieť na
krajšie a kultúrnejšie prostredie
v Hlavnom meste. Našim primárnym cieľom je pomôcť v rozšírení
zelene, skvalitnení relaxačných
a oddychových zón. Okrem príspevku 200-tisíc eur sme rozbehli
fundraising, kde hľadáme ďalších
ochotných partnerov napríklad
pri vylepšení destského ihriska,
kvalitných lavičiek alebo výstavbe

výbehu pre štvornohých miláčikov,“ uviedol Jakub Gossányi, Head
of Development pre HB Reavis Slovakia.
Revitalizáciou prejde územie,
ktoré ohraničujú ulice Dobrovičova, Gajova a Alžbetínska. Je to
viac ako 7000 metrov štvorcových,
z ktorých je dnes takmer polovica
vyasfaltovaná. Po novom bude zeleň tvoriť väčšinu plochy a objem
spevnených plôch klesne na desatinu.
Landererov park by mohol byť dokončený a prístupný
pre verejnosť v lete tohto roka.
Pod novú podobu parku sa podpísal nemecký architekt so slovenským pôvodom Hans-Michael Föl-

Do matriky sa
aj v 21. storočí
zapisuje
ručne
strana 7

deak, ktorý momentálne pôsobí
v Paríži. Mestská časť Staré Mesto
s ním spolupracuje od roku 2016,
keď jeho návrh na obnovu parku
uspel v medzinárodnej architektonickej súťaži, ktorú vyhlásilo Staré
Mesto s cieľom zmeniť zanedbaný
park na moderný a funkčný verejný
priestor.
Architektonickej súťaži predchádzal úspešný participatívny proces, ktorý zorganizovala mestská
časť spolu s OZ PDSCS. Vyplynulo
z neho, že tak obyvatelia lokality
ako aj návštevníci centra mesta
chcú mať v tejto časti zelenú oddychovú zónu s možnosťou príležitostných kultúrnych a spoločenských podujatí. 
(sm)

VZN o niektorých
podmienkach držania
psov na území
mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
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O
Skrášlime
Staré Mesto
28. marca uplynulo presne 670
rokov odo dňa, kedy Karel IV. položil základný kameň Nového
Mesta pražského. Aby výstavbu
urýchlil odpustil na dvanásť rokov dane každému, kto postavil
svoj dom do osemnásť mesiacov.
My síce nové mesto nebudujeme, ale chceli by sme mať Staré
Mesto stále krajšie a preto sme
sa osvieteným kráľom inšpirovali. Som rád, že poslanci schválili návrh všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým na 60 dní
oslobodíme od dane za použitie
verejného priestranstva, každého, kto si tu postaví lešenie
pri oprave alebo rekonštrukcii
fasády. Je to, po vyššom zdanení reklamných trojnožiek, ďalší
pokus ako pomocou miestnych
daní ovplyvňovať kvalitu verejného priestoru.
Tí pozornejší z vás si určite
všimli, že na staromestských
chodníkoch je odrazu akosi viac
miesta. Reklamný smog sa ďalej
stenčuje a po trojnožkách zmizli
a telefónne búdky, ktoré síce neboli pripojené na sieť, ale zato
slúžili ako nelegálny nosič reklamy. Nebolo to ľahké, ale podarilo
sa nám tieto čierne stavby z našich ulíc odstrániť.
Vážení Staromešťania, verím,
že k našej snahe o poriadok vo
verejnom priestore sa pridáte
v rámci jarných prác a využijete veľkokapacitné kontajnery,
ktoré vám zabezpečila mestská
časť .

byvatelia domov, ktoré potrebujú opravu fasády, by
to mali mať po novom jednoduchšie a najmä lacnejšie. Staromestské miestne zastupiteľstvo  
schválilo návrh starostu Radoslava
Števčíka o oslobodení od dane za
užívanie verejného priestranstva
za účelom obnovy fasád budov.
„Som rád, že poslanci podporili môj
návrh na oslobodenie vlastníkov
od dane v prípade obnovy fasád
obytných domov v Starom Meste.  
Týmto krokom chceme podporiť
obnovu fasád budov v Starom Meste a majiteľom budov zjednodušiť
procesy spojené s rekonštrukciou,“

V
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Pomoc tým, ktorí si
chcú opraviť domy
povedal starosta Radoslav Števčík.
Oslobodená   od dane bude   fyzická osoba a právnická osoba za
umiestnenie lešenia, na ktorom nie
je umiestnená reklama pri oprave
alebo rekonštrukcii fasády budovy
do 60 dní vrátane.
Podľa doterajšej úpravy platil
stavebník do 60 dní  jedno euro  za
meter štvorcový a deň. Sadzba 4

eurá za meter štvorcový a deň pri
dobe nad 61 dní zostáva nezmenená.   Zachované ostáva aj zníženie
dane o 50 % za užívanie verejného
priestranstva, ak daňovník preukáže, že ide o rekonštrukciu, opravu
alebo údržbu kultúrnej pamiatky.
Toto nové všeobecno záväzné
nariadenie bude účinné od 10.apríla 2018.

Nelegálne búdky zmizli z ulíc

marci definitívne zmizli z ulíc
Starého Mesta bývalé telefónne búdky, ktoré sa nevyužívali na
pôvodný účel, ale stali sa nelegálnymi nosičmi reklamy. O ich odstránení rozhodol stavebný úrad
v Starom Meste. ,,Som rád, že sa
nám, aj napriek zdĺhavému procesu doručovania rozhodnutí na
ostrov Dominica, podarilo vec dotiahnuť do konca,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.
Po komunikácií, v ktorej si vlastník čiernych stavieb preberal korešpodenciu, ale nereagoval nariadil stavebný úrad náhradný výkon
rozhodnutia, ktorý zrealizovali
technické služby Starého Mesta.
Celkové náklady na odstránenie  
a uskladnenie 49 kusov búdok boli
cca 20 tisíc eur, ktoré bude Staré
Mesto vymáhať od vlastníka.

FOTO – MAREK VELČEK

Spomienka na Sviečkovú demonštráciu
Vzdali sme úctu a vďaku tisícom
statočných a odvážnych veriacich,
ktorí 25. marca 1988 pokojne demonštrovali za náboženskú slobodu
a občianske práva. „Pre mňa bola ich
odvaha veľkou inšpiráciou, keď sme
o poldruha roka neskôr 16. novembra 1989 na tom istom Hviezdoslavovom námestí žiadali slobodu,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. Sviečková manifestácia
je jeden z najsvetlejších okamihov
v novodobých dejinách Slovenska.


FOTO – MAREK VELČEK
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oďakovanie učiteľom  
za ich obetavú a nie
vždy docenenú prácu
bolo aj tento rok dôvodom na
milé stretnutie. Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík
ocenil tridsať jeden učiteľov
a nepedagogických pracovníkov školských zariadení. „Vy
neučíte deti len čítať a počítať, ale vychovávate z nich

slušných ľudí. Aj udalosti posledných dní ukázali, že vaša
práca má zmysel a mladí ľudia
vedia rozoznať čo je pravda
a čo je slušné,“ povedal starosta Radoslav Števčík.
Okrem učiteľov ocenil aj
prácu nepedagogických pracovníkov škôl a škôlok. „Pokračujeme v tradícii, ktorú
sme začali vlani. Som rád, že

Základná škola
Ivana Dérera

Základná škola na Jelenej ulici nesie od
22. marca meno po politikovi Ivanovi Dérerovi. Listinu, ktorou ministerstvo školstva
udelilo škole názov, odovzdal riaditeľke
školy starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík. Na slávnostnej akadémii, ktorú
škola pri tejto príležitosti zorganizovala sa
zúčastnili aj vnuci I. Dérera. ,,Som rád, že
škola sa vrátila ku svojmu pôvodnému názvu z obdobia, keď bola postavená,“ povedal starosta Radoslav Števčík.
Ľudová a meštianska škola na Jelenej ulici bola otvorená 11. 12. 1932 a niesla meno
vtedajšieho ministra školstva Ivana Dérera. Výstavba podľa projektu Ing. arch. Novotného stála 3,5 milióna korún.
Dr. Ivan Dérer bol poslancom Národného
zhromaždenia, ministrom s plnou mocou
pre správu Slovenska, ministrom pre zjednotenie zákonov, ministrom školstva a ministrom spravodlivosti v deviatich vládach.

tento rok sme, okrem slov
vďaky, mohli nepedagogickým pracovníkom škôlok aj
zvýšiť platy,“ hovorí starosta
Radoslav Števčík. Od januára
mestská časť zvýšila zamestnancom v jedálňach  priemerné platy o 16,3 percenta a
mzdy zamestnancov zabezpečujúcich poriadok sú vyššie o
13,54 percenta .

Deti prenocovali
s Andersenom
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1. 5., 14.00 STAROMESTSKÝ PRVÝ MÁJ,
májové tradície a zvyky v podaní folklórnych súborov,
mažoretky, Dychová hudba Spojár a rakúska kapela
Stadtkapelle Neusiedl am See, Hviezdoslavovo námestie.
11. 4., 17.00 STAROMESTSKÝ KONCERT
S WARCHALOVCAMI,
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, vstup pre Staromešťanov na voľnú vstupenku.
18. 4., 19.00 NIŽINSKIJ – BOH TANCA,
pôvodná baletná inscenácia na hudbu legendárneho
anglického skladateľa Carla Davisa ponúka jedinečný
pohľad na život a dielo slávneho ruského tanečníka
a choreografa Václava Nižinského, Nová budova
SND, vstupenky v hodnote 1 € sa budú predávať
na oddelení kultúry u p. Janegovej od 10. 4., utorok
a štvrtok 10.00 – 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.
23. 4., 17.00 STAROMESTSKÝ SALÓN s hudobným skladateľom, redaktorom, organizátorom
slovenského hudobného života na Slovensku
s PAVLOM ZELENAYOM pri príležitosti životného
jubilea 90 rokov.
Hudobní hostia/ gratulanti: Marcela Laiferová,
Jana Kocianová, Zdeněk Sychra
24. 4., 15.00 PRÍSĽUB ÚSVITU,
filmový životopisný príbeh s prvkami tragikomédie
jedného z najznámejších francúzskych spisovateľov
Romaina Garyho,
Kino Film Europe, Štefánikova 25, vstup pre Staromešťanov na voľnú vstupenku vydávanú na oddelení
kultúry u p. Janegovej od 10. 4., utorok a štvrtok
10.00 – 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.

V Staromestskej knižnici sa po šiestykrát Noc
s Andersenom konala. Medzi deti prišli aj starosta Starého mesta Radoslav Števčík a poslanec
Vladimír Palko. „Som rád, že aj takýmito podujatiami s nádychom dobrodružstva sa darí vzbudzovať v deťoch záujem o knihy a čítanie,“ povedal starosta Radoslav Števčík. Tohtoročná noc
mala prívlastok Bádateľská noc v Staromestskej
knižnici. Po večeri sa deti spolu s Petrom dozvedeli mnohé zaujímavosti o vynáleze Š. Murgaša,
o šírení zvuku, ako si doma vyrobiť mikroskop,
alebo batériu.

30. 4., 15.00 TANEČNÁ ZÁBAVA v hoteli Carlton, do tanca hrá Memory, tanečný hosť Detské baletné štúdio pod vedením Magdalény Thierovej, vstupné:
2 €, predpredaj pre Staromešťanov na informáciách
Zichyho paláca, Ventúrska 9, od 3. 4.,
pondelok – piatok 10.00 – 17.00.
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Poďakovanie učiteľom
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RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
pozýva obyvateľov Starého Mesta

3. 5., 19.00 BÁL, najinteligentnejšia žena je priťahovaná k najväčšiemu gaunerovi. Vie, že je to sebazničujúca vášeň, ale... Činohra, Nová budova SND,
vstup pre Staromešťanov vstupenky v hodnote 1 € sa
budú predávať na oddelení kultúry u p. Janegovej od
10. 4., utorok a štvrtok 10.00 – 12.00, Zichyho palác,
Ventúrska 9.
16. 5., 17.00 STAROMESTSKÝ KONCERT
FATS JAZZ BAND ORCHESTER,
pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky, najkrajšie slovenské a české piesne
a najlepšie americké šlágre 20 – 40-tych rokov,
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, vstup pre Staromešťanov na voľnú vstupenku vydávanú na oddelení
kultúry u p. Janegovej, od 3. 5., utorok a štvrtok 10.00
– 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.
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Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v MČ Bratislava-Staré Mesto - jar

V

mesiacoch apríl až máj 2018 bude mestská časť bezplatne
pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Akcia je súčasťou každoročného jarného upratovania. Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem
o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.
Kontajnery neslúžia na zber elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu
(tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie,
žiarivky). Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií na tel. č. 02/592 463
33, Ing. Martin Čillik). Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť
OLO, a.s. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne
do 9.00 hod.) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Budú označené
logom spoločnosti OLO, a.s. a logom Mestskej časti Staré Mesto.
Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia,
potom budú odvezené. Odporúčame preto aby obyvatelia napĺňali
kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch
nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané
miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:
5. – 6. 4.
10. – 11. 4.
12. – 13. 4.
17. – 18. 4.
19. – 20. 4.
24. – 25. 4.
26. – 27. 4.
3. – 4. 5.
10. – 11. 5.
15. – 16. 5.

Radvanská – Medzierka, Sasinková – Poľná,
Železničiarska – Žabotova, Godrova 1 – 3
Gajova 15 – 17, Javorinská – Hummelova, Nad lomom – Buková,
Kubániho – Čerešňová
Poľská 2, Drotárska cesta – Na Hrebienku,
Partizánska – Lichardova, Čajkovského-Leškova
Fraňa Kráľa 1 – Lermontovova, Tvaroškova – Smetanova,
Timravina 6, Laurinská – Nedbalova
Záhorácka, Mudroňova – Broskyňová, Lazaretská – Cintorínska,
Havlíčkova – Prokopa Veľkého
Súbežná-Matúšova, Bohúňova– Gaštanová, Vajanského 11,
Rubinsteinova – Haydnova
Škarniclova 1 – park.miesto ZŠ, Vetvová, Múzejná – Dobrovičova,
Vlčkova – Dohnalova
Martinengova 1 – Drotárska cesta, Západný rad – Gaštanová,
Jakubovo námestie, Šulekova 19
Bartókova 4 – 6, Kuzmányho-Vlčkova,
Belopotockého – Bjornsonova, Gorazdova– Langsfeldova
Révová – Na kopci, Svetlá – Tichá, Beskydská 2,
Blumentálska – Wilsonova

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je možné nájsť aj na stránke
www.staremesto.sk v časti občan-životné prostredie-odpady-objemný odpad, (link: http://
www.staremesto.sk/sk/content/objemny-odpad/section:citizen), alebo v časti Aktuality.

Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu v Starom Meste

Aj počas tohto roka bude prebiehať zber
a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu – konárov zo stromov a krov od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby). Jarný zber  začína
v pondelok  9.4.2018. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť aspoň 4 dni vopred (do
štvrtka) pred začiatkom tej trasy, na ktorej
sa nachádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach u p. Ing. Martina Čillika 02/59
246 333 alebo p. Renáty Jančárovej 02/59 246
218 počas stránkových dní (pondelok a streda
od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej
adrese: martin.cillik@staremesto.sk.

Jednotlivé trasy s uvedením ulíc a dátumu
začiatku zberu na tejto trase budú uverejnené aj na    stránke www.staremesto.sk v časti
občan-životné prostredie-zber biologického
odpadu, (link: http://www.staremesto.sk/sk/
content/biologicky-rozlozitelny-odpad/section:citizen),  alebo v časti Aktuality.
  Upozorňujeme, že táto služba bude poskytovaná len pre vopred nahlásených záujemcov.
Spätné dohlasovanie zberu odpadu z lokalít,
ktoré už boli zbierané, z logistických a zmluvných dôvodov nebude umožnené. Odpad v takýchto prípadoch nebude predmetom zberu

a obyvatelia, ktorí ho takto umiestnili, budú
povinní ho z verejného priestranstva odstrániť.
Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok ráno daného
týždňa. Z dôvodu, že službu poskytujeme bezplatne a pre celú mestskú časť,   zaviedli sme
množstevné obmedzenie max. 5m³ konárov na
dom (RD aj BD), tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, ak bude množstvo odpadu väčšie.
Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia
susediacich domov neukladali konáre na jednu
kopu.

od 9. 4. 2018,
Bôrik, Buková, Čmeľovec, Fialkové údolie, Hradné údolie, Hrebendova, Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, Ľubinská, Malá,
Trasa č. 1, ulice: Medzierka, Mudroňova, Na kopci, Nábr. arm. gen. Svobodu, Nad lomom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská,
Révová, Riznerova, Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Žižkova

od 16. 4. 2018.
Trasa č. 2, ulice:

Bartoňova, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Fándlyho, Franc. partizánov, Galandova,
Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Inovecká, Javorinská, Koreničova, Krakovská, Krátka, Krmanová, Lichardova,
Maróthyho, Mošovského, Myjavská, Na baránku, Na štyridsiatku, Novosvetská, Partizánska, Pažického, Porubského,
Smetanova, Stará vinárska, Strelecká, Svoradova, Šulekova, Timravina, Tvaroškova, Vansovej, Zrinského, Žiarska

od 23. 4. 2018,
Trasa č. 3, ulice:

Bartókova, Bohúňova, Brnianska, Búdkova, Čerešňová, Dolná, Drotárska cesta, Dubová, Gaštanová, Haydnova, Hroboňova,
Hýrošova, Jaseňová, Javorová, Korabinského, Kubániho, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mozartova,
Na Hrebienku, Na stráni, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prvosienková, Rubinsteinova, Senická, Sklenárska,
Srnčia, Súbežná, Šafranová, Šípková, Topoľová, Úprková, Valašská, Západný rad

od 30. 4. 2018,
Trasa č. 4, ulice:

Andreja Plávku, B. Nemcovej, Banícka, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Donovalova, Flöglova, Fraňa Kráľa, Gorazdova,
Havlíčkova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Kuzmányho, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Malinová, Mišíková,
Moyzesova, Na brezinách, Na Kalvárii, Na Slavíne, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Podtatranského,
Prokopa Veľkého, Schillerova, Socháňova, Sokolská, Somolického, Tablicova, Tajovského, Urbánkova, Vlčkova, Za sokolovňou

5 | OBNOVA |

Najväčšia oprava ulíc za tridsať rokov

P

ovrazníckou a Kýčerského ulicou sa začala
najväčšia oprava ulíc v
Starom Meste za posledných 30
rokov. Novou úpravou sa prísne
oddelí priestor pre chodcov a
pre autá. Rozšíria sa chodníky,
ktoré majú dnes na niektorých
miestach cca 70 cm. Práce opäť
koordinujeme so správcami sietí, najmä plynármi a vodármi.
Na každej z ulíc sú v chodníkoch
uložené chráničky pre optické
káble, aby nám ich v budúcnosti
nerozkopávali.
Náš dodávateľ  začal pracovať
už aj na Hollého ulici, kde doteraz vodári vymieňali potrubie a
domové prípojky. „Rozširujeme
a dláždime chodníky, zužujeme
jazdné pruhy, parkujúce autá
presúvame z chodníkov na cestu, budujeme bezbariérové priechody pre chodcov. Na rekonštrukcie chodníkov a ciest v Starom Meste pôjde tento viac ako
3 milióny eur, najviac v histórii
samosprávy,“ povedal starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
Na Povrazníckej ulici, v úseku od Mýtnej po Bjornsonovu
ulicu, sa vybúral a posunul pravostranný chodník, čím sa rozšíri vozovka. Pribudnú aj parkovacie miesta. Ľavostranný chodník
sa rozšíri. Na obidvoch chodní-

koch sa asfaltový povrch zamení
za betónovú dlažbu. Povrch vozovky bude opravený odfrézovaním obrusnej asfaltovej vrstvy a
položením novej asfaltovej vrstvy. Pozdĺžne parkovacie boxy
sa zamenia na pozdĺžne parkovacie pásy. Opravíme obrubníky
a všetky kanalizačné vpusty.
Kyčerského ulica dostane nový
povrch vozovky, odstránia sa
betónové plochy na komunikácii,
chodníkoch, demontujú sa živelne osadené parkovacie stĺpiky,
zdemontujú sa staré stĺpy verejného osvetlenia a pripravia
sa nové chráničky pre prípadný
nový rozvod pre doplnenie verejného osvetlenia a pre iné elektrosiete v chodníku.
Rekonštrukciou vznikne v
úseku pri trhovisku Žilinská
nová ucelená, kompaktná plocha vozovky a chodníka v jednej
úrovni „pešia zóna” s betónovou
dlažbou na chodníkoch a asfaltovým povrchom na komunikácii.
Na komunikácii vznikne 50 parkovacích miest, vyznačených vodorovným dopravným značením.
Rekonštrukcia komunikácie pri
trhovisku má zvýšiť komfort a
bezpečnosť návštevníkov trhu.
Úpravami komunikácie pribudnú aj nové zelené plochy.


FOTO – MILAN STANISLAV

Hollého ulica

Kýčerského ulica

Povraznícka ulica

Oznámenie o zápise do základných škôl

Povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok

plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola vyžaduje

2018/2019 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Brati-

osobné údaje:

slava-Staré Mesto, bude v piatok 20. apríla 2018 v čase od 14.00 h do 18.00 h

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto

a v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8.00 h do 12.00 h.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uskutoční povinný zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský
rok 2018/2019 v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto

v piatok 20. apríla 2018 v čase od 14.00 h do 18.00 h
v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 8.00 h do 12.00 h
Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle § 20 ods. 4
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a do-

narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných
zástupcov.
Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia na zápise svoj občiansky preukaz
a rodný list dieťaťa. Podľa potreby i doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa.
O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bližšie informácie podá zákonným zástupcom riaditeľstvo príslušnej základnej
školy.
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PRIPRAVUJEME

FOTO - MAREK VELČEK

FOTO - MAREK VELČEK

PREŠPORSKÝ
RYBACÍ KOTLÍK
(SÚŤAŽ VO VARENÍ RYBACEJ POLIEVKY)
V RÁMCI FESTIVALU VODNÍKOV

Dar od Chorvátov

9. jún, Hviezdoslavovo námestie

Od nedele 25. marca stojí
na Hviezdoslavovom námestí
nadrozmerná kraslica. Ide o
originálny dar chorvátskych
výtvarníkov nášmu mestu.
Podobné kraslice boli počas
desiatich rokov inštalované v
Berlíne, New Yorku ale aj vo
Vatikáne. „Som rád, že naše najkrajšie námestie sa zapojilo do
tejto originálnej tradície,“ povedal starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík, ktorý spolu
s chorvátskym veľvyslancom
Aleksandrom Heinom predstavil kraslicu verejnosti.

V rámci podujatia dávame možnosť občanom a hlavne milovníkom zážitkovej gastronómie predviesť svoje kulinárske umenie, ukázať široké možnosti chutí,
ktorými sa rybacia polievka môže pochváliť.
A preto sa obraciame s výzvou k obciam, spolkom,
organizáciám, reštauračným zariadeniam a všetkým
milovníkom dobrého jedla, aby sme na tomto súťažnom
podujatí mohli vyhodnotiť, kto dokáže pripraviť najchutnejšiu a najlepšiu rybaciu polievku v širokom okolí.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. mája 2018.
Bližšie informácie na www.staremesto.sk, prípadne na
tel. č. +421 0911 403 984
Súťažné podmienky:
Súťažné tímy si zabezpečia recept z ľubovoľnej rybacej polievky a rôznych ďalších ingrediencií. Varí sa

v kotlinách (minimálne 25 – 30 litrov, ), ktoré si tímy
sami zabezpečia. Súťažiaci si ďalej zabezpečia: varechu a naberačku, koreniny, názov (logo) družstva.
Usporiadateľ zabezpečí: ryby, vodu a drevo, misky, lyžičky, servítky a chlieb, občerstvenie, kultúrny
program, pracovné stoly pre súťažiacich, ceny do súťaže.
Hodnotiť budú návštevníci. Návštevníci (Hlas
ľudu) určujú jedného víťaza: Po degustácii vhodí návštevník 1 euro do nádoby družstva s polievkou, ktorú
považuje za najlepšiu. Vyhrá družstvo, s najväčším
obnosom peňazí. Vyzbierané peniaze budú použité na
charitatívne účely.
Účastnícky poplatok: 20 eur

Radoslav Števčík,

starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
pozýva staromestských seniorov 24. 5.

na VÝLET
na LEDNICKÝ ZÁMOK

Účasť na výlete je záväzná po zaplatení príslušného poplatku.
Upozornenie: počet vstupeniek a miest v autobuse je obmedzený.

 Návšteva zámku, prechádzka
zámockým parkom plným vôní
a farieb, plavba loďkami po
rieke Dyje, vyhliadková veža
Minaretu. Odchod autobusu
o 7.30 od Domu Quo Vadis,
Hurbanovo námestie 1. Návrat
do Bratislavy v popoludňajších
hodinách. Poplatok za výlet 6 €.

Mestská časť Bratislava – Staré
Mesto oznamuje zámer prenajať
na základe obchodnej
verejnej súťaže
nehnuteľný majetok vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy zverený do
správy mestskej časti, nachádzajúci sa
v k. ú. Staré Mesto, a to:
 nebytový priestor na ulici

Dostojevského rad č. 1 v Bratislave
 nebytový priestor na ulici

Záhradnícka č. 37 v Bratislave
 nebytový priestor na ulici Tabakova

č. 6 v Bratislave

 Mestská časť hradí autobus,
obed, vstup do zámku, plavbu
loďkou, sprievodcu.

 nebytový priestor na ulici Obchodná

 Prihlasovanie osobne (v prípade
manželského páru stačí prítomnosť jedného z manželov) na
oddelení kultúry u p. Janegovej
od 3. 5., utorok a štvrtok
10.00 – 12.00, Zichyho palác,
Ventúrska 9.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
budú zverejnené na internetovej stránke
www.staremesto.sk. dňa 9. 4. 2018 a k nahliadnutiu či poskytnutiu akýchkoľvek informácií v podateľni (Centrum služieb občanom) na prízemí Miestneho úradu Mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto alebo priamo v kancelárii č. dverí 229 – Mgr. Malinová
alebo na tel. č. 02/59 246 292.

č. 52 v Bratislave
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Zvykli ste si už na nové
priestory matričného úradu?
Nové priestory matričného úradu nám priniesli veľa zmien v našom zabehnutom systéme práce.
Miesto starých plechových skríň
máme nový archívny regálový
systém, upravené rozloženie jednotlivých pracovísk matrikárok.
Nápor práce nám akosi neumožňuje premýšľať a uvažovať či sme
si zvykli alebo nie. Náš výkon práce je nasmerovaný k uspokojeniu
požiadaviek občanov. Ako sa hovorí „čas všetko ukáže“.
Toto nebolo prvé sťahovanie,
ktoré ste na matrike Starého
Mesta zažili...
Nebolo to prvé sťahovanie matriky od môjho nástupu do funkcie
vedúcej matričného úradu. Celkovo sme sa od nežnej revolúcie
sťahovali 4x. Pracovisko matriky bolo pôvodne   umiestnené na
II. poschodí budovy. Po nežnej revolúcii sme sa sťahovali do budovy
vtedajšieho Okresného úradu na
Staromestskej ulici, odtiaľ na Heydukovu ulicu, z Heydukovej naspäť na úrad a teraz v rámci úradu. Sťahovanie matričného úradu
nie je jednoduchá záležitosť najmä
z pohľadu ochrany matričných
kníh a v nich zapísaných osobných údajov občanov.
Aké služby poskytuje matrika
občanom?
Matrika je v zmysle zákona štátna evidencia o osobnom stave občanov, ktorí sa narodili, uzavreli
manželstvo, zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí
sa narodili, uzavreli manželstvo
alebo zomreli v cudzine. Okrem
toho, že matrika vydáva rodné,
sobášne, úmrtné listy a prijíma
žiadosti na uzavretie manželstva civilné a cirkevné, zapisuje
do matriky aj iné skutočnosti,
ktorými sa menia alebo dopĺňajú
matričné záznamy občanov. Je to
napríklad: osvojenie, určenie otcovstva, zapretie otcovstva, doplnenie druhého a tretieho mena,
zmeny mien a priezvisk, zápis
priezviska bez slovenskej prechyľovacej koncovky “ová“, rozvody,
vyhlásenie občana za mŕtveho.
Pri každej zmene, ktorá sa zapíše
do matriky sa vydáva nový matričný doklad. Na žiadosti obča-

Do matriky sa aj
v 21. storočí zapisuje ručne
O práci matričného
úradu v nových
priestoroch a o tom,
aké služby poskytuje
občanom sme sa
rozprávali s vedúcou
matričného úradu
Mgr. Máriou
Zapletalovou
nov vydávame archívne matričné
doklady z podkladov Archívu
hlavného mesta Bratislavy a Štátneho oblastného archívu. V rámci
elektronizácie matrík vydávame
matričné doklady občanom, narodeným, sobášeným a zomretým
kdekoľvek na území Slovenskej
republiky. Tunajšia matrika musí
na základe elektronickej žiadosti /avíza/ odrevidovať matričný
záznam občana, ktorý si žiada
vydať matričný doklad mimo Starého Mesta. Odrevidovanie záznamu znamená: vyhľadať matričnú
knihu, v ktorej je záznam zapísaný, záznam skontrolovať alebo
celý zapísať do elektronického
systému a odoslať.  
Čo sa týka civilných sobášov,
snažíme sa snúbencom v rámci
možností maximálne vychádzať v
ústrety. Stanovenú sobášnu sieň
máme Zichyho palác a sobášny
deň sobotu. Iné vhodné miesta:
Zrkadlová sieň, Pálfyho palác, Mirbachov palác, reštaurácia Hrad,
hotel  Carlton, Crowne Plazza, Devín.... Stáva sa, že niektoré soboty
v roku sobášime na troch miestach
súbežne, pracujú 3 matrikárky, 3
poslanci a traja recitátori. Jedni  
v Zichyho paláci, ďalší v Zrkadlovej sieni a tretia trojica sobáši na
iných vhodných miestach. Matrika overuje aj všetky podklady na

uskutočnenie cirkevných sobášov
v Starom Meste. Po výkone sobášneho obradu kňazom, spracujeme
všetky podklady v papierovej aj
elektronickej podobe a následne
vydáme novomanželom sobášny
list.
V Starom Meste máme najviac
sobášov z toho 98 %   snúbencov
nemá trvalý pobyt v našej mestskej časti.
Majú klienti, okrem tradičných úkonov, aj nejaké kuriózne
požiadavky?
Stretáme sa s kuriozitami. Napríklad hľadáme v knihe manželstiev sobáš. Žiadateľ nám tvrdí, že
sa určite sobášil v Starom Meste.
Po dlhom hľadaní zistíme, že sobáš bol v inej mestskej časti. Raz
sme sobáš nikde nemohli nájsť,
nakoniec žiadateľka priniesla fotku zo sobáša, ktorú sme poslali na
všetky matriky v Bratislave. Podľa
identifikácie sobášnej siene z fotografie sme zistili, že sobáš bol
zapísaný a vykonaný v Petržalke.
Realita života prináša aj smutné
situácie - na matriku poštou doručili balík, v ktorom bola urna s pozostatkami občana Starého Mesta,
o ktorého uloženie rodina nemala
záujem a zhodou okolností to bol
sused našej kolegyne. O uloženie
urny sa napokon postaral miestny
úrad.

Koľko percent asi tvorí vaša
evidenčná náplň a koľko informácie ľuďom, ktorí pátrajú po
svojich koreňoch?
Je to asi 15 %. Percentom sa
však nedá vyjadriť dĺžka hľadania
a listovania v 5-6 kg matričných
knihách. Máme aj “posilňovňu”.
Opatrujete matričné knihy
ešte z čias Rakúsko – Uhorska.
V akých jazykoch sú vedené?
Staré matričné knihy sú písané
v nemeckom, maďarskom jazyku
ale máme matričné knihy z Petržalky (pôvodne Engerau), ktoré
sú písané švabachom. Sú napísané
krásnym rukopisom, ale nie čitateľným. Stávajú sa prípady, kedy
musíme vyslovene lúštiť matričný
záznam.  Do 31. 12. 1954 tu máme
matričné knihy: Bratislava-Staré
Mesto, Petržalka, Prievoz, Rača,
Vajnory (Dvorník), Karlova Ves,
Devín, Trnávka, Lamač a Dúbravka. Od roku 1955 do novembra
1971 máme matričné knihy Bratislava-Staré Mesto, Nivy, Vinohrady, Nové Mesto, Trnávka, Prievoz,
Lamač, Dúbravka, Karlova Ves,
Devín. V roku 1972 vznikli jednotlivé mestské časti, ktoré si vedú
samostatne matričné knihy.
Matričné knihy sa stále píšu
ručne a matrikárka musí vedieť
písať tak, aby to prečítali budúce generácie? Ako sa človek
môže stať kvalifikovaným úradníkom matriky?
Matrikárky ešte aj v 21 storočí musia vykonávať matričné
záznamy do kníh ručne, čitateľne - krasopisne, dokumentačným
atramentom. Podľa zákona matrikárom môže byť fyzická osoba,
ktorá je štátnym občanom SR, je
plnoletá, bezúhonná a preukázala
ovládanie matrík zložením skúšky
a zložila sľub. Matrikárka skladá
do rúk starostu obce sľub. Neustále si musíme prehlbovať kvalifikáciu odborným vzdelávaním. Máme
široký záber ovládania právnych
predpisov a nariadení EU.




MILAN STANISLAV
FOTO – AUTOR
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Mestská časť
Bratislava-Staré Mesto

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2018
z 20. marca 2018

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto
Miestne zastupitel’stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podl’a
§ 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podl’a § 3 ods. 6,
§ 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 28212002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a čl. 18 ods. 4 písm. b)
a čl. 44 ods. 2 písm. a), b), d) a f) štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislava sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1

Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) upravuje
podmienky vedenia evidencie psov, vymedzuje miesta, na ktorých je vol’ný
pohyb psov zakázaný a miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný, podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev výkalmi psov v mestskej
čast i Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť) .
(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podl’a
osobitných predpisov.1

§2

Základné pojmy
(1) Vol’ným pohybom psa v zmysle osobitného predpisu2 je pohyb psa
bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb
psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho
vedie.
(1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore
väzenskej a ju stičn ej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon
č. 57/1998 Z.z. o Že lezn ičnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon
Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov, zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 225/1994 Z.z. o poľn ej stráži.
(2) Verejným priestranstvom v zmysle osobitného predpisu2 je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý
bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.

§5

Miesta, kde je vstup so psom zakázaný
Na území mestskej časti je vstup so psom zakázaný na týchto verejných
priestranstvách:
a) detské ihriská a pieskoviská,
b) areál cintorínov,
c) Grassalkovichova záhrada, Medická záhrada, Parčík Belopotockého,
Františkánska záhrada.

§6

Podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných
priestranstiev výkalmi psov
Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú
pomôcku na odstránenie psích výkalov, tieto bezodkladne odstrániť a uložiť na
určené miesto.
Určeným miestom je nádoba na komunálny odpad, nádoba na uličné
smeti, prípadne špeciálna označená nádoba určená na výkaly psov.

§7

Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia sú oprávnení
vykonávať:
a) príslušníci Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a
b) poverení zamestnanci mestskej časti.
2
§ 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

§8

Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej
časti BratislavaStaré Mesto.

§9

Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2018.

§3

Evidenčná známka psa
Mestská časť vydá evidenčnú známku psa držiteľovi psa, ktorý si splnil
povinnosť prihlásiť psa do evidencie mestskej časti podľa § 3 ods. 1 zákona
č. 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov v znení neskorších
predpisov. Náhradnú evidenčnú známku psa vydá mestská časť za odplatu 3,50
eur.

§4

Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný
Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvách na celom území
mestskej časti s výnimkou plôch označených tabuľami s nápisom „Voľný pohyb
psov povolený” na častiach verejných priestranstiev podľa prílohy č. 1.

Mgr. Radoslav Števčík
starosta mestskej časti
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva
č. 22/2018 dňa 20. marca 2018.
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Staromestskí seniori relaxovali vo Veľkom Mederi
R
elaxačný výlet na termálne
kúpalisko Thermal Corvinus
do Veľkého Medera odštartoval
sériu výletov pre seniorov.   Pred
domom Quo Vadis sa s nimi rozlúčil a šťastnú cestu im zaželal
starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík. „Aj takýmto spôsobom sa

snažíme spríjemniť život generácii našich predchodcov. Je veľmi
dôležité, aby sa seniori neuzavreli
do samoty, ale trávili život aktívne,“ povedal starosta Radoslav
Števčík.
Program výletu bol doslova
nabitý. Kúpanie v termálnych

Súťaž o najkrajšiu
fašiangovú masku

Súčasťou Staromestských fašiangov bola Súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku a výstava fotografií z fašiangových karnevalov a iných aktivít staromestských základných a materských škôl. Fotografie v rámci výbornej
spolupráce s mestskou častou nafotili študenti VŠVU z Katedry fotografie a nových médií.
Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 14. marca
v Zichyho paláci.  
Masky hodnotili účastníci Staromestských fašiangov,
ktoré sa uskutočnili 10. februára na Hviezdoslavovom námestí a v Zichyho paláci. Hodnotenie bolo nasledovné:

vodách za krásneho počasia,
výborný obed priamo v areáli
termálneho kúpaliska vytvorilo
úžasnú atmosféru. Cestou naspäť
si prezreli vodné dielo Gabčíkovo.
Vďaka účastníkovi zájazdu pánovi
Gabrielovi Jenčíkovi zo Starého
Mesta, ktorý stál pri budovaní

vodného diela od samého začiatku,
sa dozvedeli aj informácie, ktoré
neboli nikde publikované.  Seniori
odchádzali spokojní a vďační.
Ďalší výlet je naplánovaný do
najväčšieho
Stredoeurópskeho
morského akvária v Budapešti.
ĽUBICA JANEGOVÁ

Materské školy

Základné školy

1. miesto: Sára Blažíčková, 6 r ., Slameniačik, MŠ Ferienčíkova
Sofia Mikloši, 6 r., Baranček, MŠ Ferienčíkova

1. miesto: Zina Bystrianska, Lea Dudláková, Ema Kaščáková, 8 r.,
Cigánka, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová
Karolína Jurčová, Lujza Riháková, Tamara Tánczosová, 8 r.,  
Metlobuch cinkavý, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová

2. miesto: Adelka Kapustová, 4 r., Kravička MŠ Karadžičova
Nina Gálusová, Adelka Grittersová, Simonka Kobelová,
Karolínka Gál, Hanka Hargašová, Teo Nitran,
ŠAŠO kolektívna práca MŠ Špitálska
3. miesto: Nelka Vargová, 5 r. , Jednorožec, MŠ Myjavská
 	
Deti triedy Žabky, 4 r., Fašiangové šišky MŠ Šuleková

2. miesto: Boris Krecháč, Michal Kusý, Filip Vaškanin, 8 r.,  
TuroňArt, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová
Michaela Révová, 14 r., Sad Dreamer, ZŠ Dubová

3. miesto: 	Agnes Ferancová, 9 r., Fašiangová veselica,
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová
Janka Danková, 10 r., Zlaté kuriatko, ZŠ Hlboká
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Karta staromestského seniora - zoznam prevádzok

5

Prevádzka
Funki Punki
Falcon Line,
spol. s.r.o.
Domček Medická
Veterinárna klinika
BullyPet
Krištofičova

6

VetLINE s.r.o.

7

Adams home
made chocolate

1
2
3
4

8
9
10

17´s BAR
Kvetinárstvo
Orchidea
Salón krásy “
Studio Vitality”

Adresa
Klariská 12

Poznámka
Palacinkáreň

Medená 33

Kľúčová služba

Polná 5
Odborárske
nám. 4
Pánska 8

Občerstvenie
Veterinárna
klinika
Oprava obuvi

Staromestská
6/D

Veterinárna
klinika
Čokoládovňa
Bar-reštaurácia

Hlavné nám. 2

Kvetinárstvo

zľava 10% z ceny služby na celý sortiment

Obchodná 66A

Salón krásy

zľava 15% z ceny služby na všetky služby v salóne, zľava neplatí na akciové ponuky
zľava 50 % z ceny tovaru: 1. cvičenie na rehabilitačných strojoch SLENDER LIFE, 2. lymfatická masáž strojom
ROLLETIC INFRA, 3. thermozábaly MONOTHERM, 4. 10-minútové cvičenie VIBROFIT, bezplatná služba
1x cvičenie na Vibrofite ku každej zakúpenej permanentke
zľava 10 % z ceny tovaru našich značiek ARIES a.s. - Avicenum kompresívny pančuchový tovar (okrem
zdravotníckych pomôcok hradených zo zdravotného poistenia), Avicenum FASHION zdravotná móda s benefitmi
a ROYAL BAY športová kompresia. Zľava 10 % z ceny tovaru značiek zdravotnej obuvi - BATZ, MEDISTYLE
a zdravotníckych pomôcok SVORTO (okrem zdravotníckych pomôcok hradených zo zdravotného poistenia)
zľava 20 % z ceny služby, zľava sa nevzťahuje na denné obedové menu od pondelka do piatka v čase
od 11.30 - 15.00 a počas mesiaca júl a august
zľava 10 % z celkovej ceny konzumácie (kávy, čaje, koláče, nealko...)

Sartorisova 19

12

ARIES SLOVAKIA
s.r.o.

Obchodná 12

Zdravotnícke
pomôcky

13

San Marten

Panská 33

Bar-reštaurácia

16
17

Café Siesta
Hlboká cesta 1
SPaP-Lod
a.s.- Cestovná Fajnorovo nábr. 2
agentúra
Prvý dom
Poštová 1
zdravia s.r.o.
Mama´s anasian
Chorvátska 2
restaurant

18

Domino´s Pizza

Krížna 23

19

Staromestská
knižnica

Blumentálska
10/a

20

Mamut Pub

Ferienčíkova 13

21
22

GaJana-Hand
MADE Tvorba a
predaj šperkov
Reštaurácia
Koliba Kamzík

zľava 10 % z ceny služby oprava pätníkov na obuvi
zľava 45 % z ceny služby kompletná vakcinácia mačky, zľava 8 eur už zo zľavnenej ceny, zľava 38 % z ceny
služby kompletná vakcinácia psa. Zľava 6 eur už zo zľavnenej ceny, zľava 50 % z pohotovostného príplatku v
čase od 21.00 do 8.00 hod. (zľavy vakcinácií platia len v doobedných hodinách od 8.00 do 12.00 hod. aj počas
víkendov a sviatkov

Zámocká 26

A-relax 2000

15

zľava 10 % z ceny služby na veterinárne odborné úkony, na veterinárne liečivá a doplnky

Hviezdoslavovo
nám. 17

11

14

Zľavnený tovar/Služba
Menu Sladká palacinka + káva za 2 eura
zľava 10 % z ceny služby na výrobky značiek FAB, MOBES, TOKOZ, KOMAS, RICHTER, 5 % na výrobky
ostatných výrobcov, 15 % na všetky druhy kľúčov
zľava 10 % z ceny služby na všetky produkty

Kaviareň
Cestovná
agentúra

zľava 10% z ceny služny na celý sortiment
zľava 5% z ceny služby na pitie a jedlo

zľava 15% z ceny služby - pravidelné a mimoriadne plavby
zľava 10% z ceny služby, tovar podľa aktuálnej ponuky

Reštaurácia
Pizzeria

zľava 20% z ceny služby / účet za konzumáciu v reštaurácii
zľava 25 % z ceny služby, zľavu je možné uplatniť na všetky pizze objednané a vyzdvihnuté priamo v prevádzke
Domino´s Pizza na Krížnej 23 v Bratislave. Zľavu nie je možné uplatniť na telefonickú a online objednávku.
zľava 20 % z ročného registračného poplatku

Reštaurácia

zľava 7 % z ceny služby, zľava sa nevzťahuje na obedové denné menu a na senior obedové menu za 3,60 eura
akciové produkty a tabakové výrobky
zľava 10 % z ceny tovaru z nákupu na celý sprtiment, zľava 5 eur z ceny služby zo všetkých kurzov a seminárov
pri sume nad 20 eur za službu

Obchodná 53
Reštaurácia

zľava 10 % z ceny služby, preukázanie sa kartou so zľavou pred vystavením účtu. Po vystavení účtu už nie je
možné zľavu uplatniť.

Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
pozýva deti s rodičmi na nedeľné dopoludnia pre deti v Pistoriho paláci

DOMČEK, DOMČEK KTO V TEBE BÝVA?
 8. 4., 10.00 – O ČERVENEJ ČIAPOČKE
Bratislavské bábkové divadlo, vhodné od 2 rokov, po predstavení
výtvarné tvorivé dielne so Staromestským ateliérom, vstupné: 1 €.

 22. 4., 10.00 – POHYBOVÉ TVORIVÉ DIELNE
S DIVADLOM Len Tak Tak

 15. 4., 10.00 – ČASOVAŇA DOKTORA PROCTORA
nórsko-nemecká filmová rozprávka, Doktor Proctor sa rozhodne nájsť
svoju starú lásku Julietu Margarínovú. Vyráža za pomoci vynálezu
- časovane do minulosti, Kino Film Europe, vstupné: 1 €.

 29. 4., 10.00 – AKO OBOR KLINGSORS
NA HRADE SEDÁVAL
divadelná skupina Eguiteatro, predstavenie, ktoré hravou formou
približuje deťom povesť o Bratislavskom hrade, vstupné: 1 €.

vstupné: 1 €.

Príspevok na kompenzáciu
zdravotného postihnutia

Na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak ste odkázaný na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku
veku do dovŕšenia 65. roku veku.
Jeho výška je 2,78 eura na hodinu.
Na prepravu možno poskytnúť,
ak ste odkázaný na individuálnu
prepravu autom, mesačne najviac
101,78 eur.
Na kompenzáciu zvýšených
výdavkov na diétne stravovanie
je mesačne: v prvej skupine 37,03
eur; v druhej skupine 18,52 eur;
v tretej skupine 11,12 eur; príspevok súvisiaci s hygienou alebo
s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia:
18,52 eur; príspevok súvisiaci so
zabezpečením prevádzky osobného auta: 33,32 eur; príspevok na
starostlivosť o psa so špeciálnym
výcvikom: 44,43 eur.
Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej
pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch
sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych
aktivít s cieľom zotrvať v prirodze-

nom domácom prostredí. Peňažný
príspevok sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá
opatruje osobu s ŤZP odkázanú na
opatrovanie. Konanie o priznanie
peňažného príspevku sa začína na
základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný
posudok.
Základná výška peňažného príspevku je mesačne: 125 % sumy
životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, čo je 249,35 €,
162,10 % sumy životného minima
pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb
s ŤZP, čo je 323,36 €.
Ak osoba s ŤZP alebo viacero
osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na
opatrovanie, navštevujú školské
zariadenie alebo sa im poskytuje
ambulantná forma sociálnej služby
v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na
opatrovanie mesačne: 112,01 %
sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní

jednej osoby s ŤZP, čo je 223,44 €;
152,83 % sumy životného minima
pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb
s ŤZP, čo je 304,87 €.
Ak osoba opatruje viacero osôb
s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské
zariadenie v rozsahu viac ako 20
hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je
158,39 % sumy životného minima
pre plnoletú osobu, čo je 315,96 €.
Na kúpu zdvíhacieho zariadenia môže ho dostať ten, kto je
odkázaný na zdvíhacie zariadenie,
ak sa neposkytuje ani nepožičiava
na základe zdravotného poistenia,
najviac 11617,88 eur.
Na úpravu bytu, domu a garáže možno poskytnúť osobe s ŤZP,
ktorá je odkázaná na úpravu bytu,
domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn
poskytnutých príspevkov počas 7
rokov nesmie presiahnuť 6638,79
eur, na úpravu garáže 1659,70 eur.
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Lieky: Preplatky
vrátia poisťovne
bez žiadosti
Ak ste nepracujúci dôchodca, týkajú sa vás limity doplatkov za lieky. Limit spoluúčasti je 25 eur a je to suma,
ktorou sa dôchodca spolupodieľa na úhrade liekov, ktoré
užíva a na ktoré dopláca aj
zdravotná poisťovňa.
Limit spoluúčasti stanovuje
výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa
na úhrade liekov vždy za jeden
štvrťrok. Po prekročení výšky
limitu spoluúčasti vybraným  
skupinám poistencov poisťovňa vráti doplatky za lieky, a to
vo výške sumy za najlacnejší
liek spomedzi liekov určených
na vaše ochorenie (najlacnejší náhradný/generický liek).
Teda nie vo výške celého doplatku za liek. Do limitu sa započítavajú len lieky, ktoré sú
na lekársky predpis. V decembri poisťovne poslali takmer
140-tisíc poistencom viac ako
2,3 milióna eur.

Opatrovanie? So žiadosťou
sa obráťte na miestny úrad

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina,
môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, písomne
požiadať obec o opatrovateľskú službu.
Ide o obligatórnu terénnu
sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným
na pomoc inej osoby, ktorej
odkázanosť musí dosahovať
minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný
lekár obce v rámci lekárskej
posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne
posudzuje odkázanosť na
úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony
pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít.
Rozsah pomoci v týchto

oblastiach stanovuje v hodinách. Zákon ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred
úhradou neprimeranou ich
príjmu a majetku a pokiaľ
klient nemá dosť peňazí, neplatí nič alebo len časť.
Opatrovateľskú
službu
nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri
poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu). Súbeh opatrovateľskej
služby je možný s peňažným
príspevkom na opatrovanie.
Ide o prípady, keď je poberateľ peňažného príspevku
v nemocnici alebo z dôvodu
potreby odľahčenia od systematického opatrovania.
Vtedy je možné poskytovať
aj opatrovateľskú službu v

rozsahu 8 hodín mesačne
alebo maximálne 30 dní v
roku. Počas tohto obdobia
je poberateľovi peňažného príspevku poskytovaná
odľahčovacia služba, čo vo
vzťahu k opatrovanej osobe
znamená, že je jej poskytovaná opatrovateľská služba.
Uvedená skutočnosť nemá
vplyv na výšku príspevku na
opatrovanie.
Novelou zákona o sociálnych službách, ktorá začala
platiť teraz v januári, sa zvýšil povinný zostatok z príjmu
prijímateľa sociálnej služby z
1,4-násobku sumy životného
minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu (277,33 eura
na mesiac) na 1,65-násobok
(326,85 eura na mesiac).

Veľa zdravia a elánu jubilanti
Dobrá atmosféra, stretnutia ľudí, ktorí sa dávnejšie nevideli a dobrá hudba sprevádzali aj marcové
blahoželanie jubilantom zo starého mesta. Najstarším účastníkom bol tentoraz Ing. Jozef Kovanič, (na
snímke) ktorý oslávil krásnych 96 rokov. Štrgnutie
si symbolickou čašou vína, prípitok starostu Starého
Mesta Radoslava Števčíka a kvetinky od vicestarostky Jany Špankovej však patrili všetkým oslávencom,
ktorí, napriek svojmu veku, žijú aktívne a v hojnom
počte sa zúčastňujú množstva podujatí, ktoré pre
nich mestská časť pripravuje. FOTO - MAREK VELČEK
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Organizovanie spoločného
stravovania pre dôchodcov
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto aj tento rok zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov dodávateľsky v ôsmych
stravovacích
zariadeniach.
Príspevok mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na stravovanie dôchodcov  je 1 € alebo
1,50 € na 1 osobu a 1 stravný
Zariadenie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lístok, podľa výšky dôchodku
v zmysle Zásad o poskytovaní finančného príspevku na
zabezpečovanie spoločného
stravovania. Pri kúpe stravných lístkov je potrebné vyplniť žiadosť o poskytnutie
príspevku na stravovanie dôchodcov a predložiť aktuálny

UnSP MILOSRDNÍ BRATIA, Nám. SNP 10
SENIOR GASTRO, Cintorínska 19
AVENT – vegetariánska rešt., Obchodná 58
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK, školská jedáleň, Gondova 2
MAMUT PUB, Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej
STAROMESTSKÁ KANTÍNA, Laurinská 17
Jedáleň MINI MAXI, Krížna 12
Školská jedáleň pri ZŠ Dubová
(stravné lístky sa predávajú len v Staromestskom
centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19)

Cena SL
3,60 €
3,40 €
3,00 €
3,60 €
3,60 €
4,00 €
3,99 €
3,30 €

výmer o dôchodku. Dôchodca
si môže kúpiť stravné lístky
aj v plnej cene bez príspevku
mestskej časti. Stravné lístky
sa predávajú LEN na pracovné dni. Do jedálne MILOSRDNÍ
BRATIA a MAMUT PUB je možné zakúpiť stravné lístky aj na
víkendy, teda na celý mesiac.

Príspevok 1 € Príspevok 1,50 €
2,60 €
2,40 €
2,00 €
2,60 €
2,60 €
3,00 €
2,99 €
2,30 €

Platné od 1. 4. 2018

Predaj stravných lístkov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
Oddelenie sociálnych vecí, Vajanského nábrežie č. 3;
pondelok a streda v stránkových hodinách - do 14-teho dňa daného mesiaca

ILUSTRAČNÉ FOTO - MAREK VELČEK

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Hulíková, tel.: 02/ 592 46 392,
miroslava.hulikova@staremesto.sk

Pri financovaní sociálnych služieb sa zaviedol štátny príspevok
Od začiatku tohto roka sa pri financovaní sociálnych služieb zaviedol
štátny príspevok podľa stupňa odkázanosti osoby pre všetkých zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách. Štát tak z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečí
spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na
lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni.
Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnych služby.

Odborné prednášky a aktivity pre seniorov
Denné centrum Heydukova 25, streda o 14.00; prednášky a aktivity sú bezplatné
Apríl
4. apríl Prevenciou proti Alzheimerovej chorobe – Mgr. Klinčáková, Mgr. Blažová
11. apríl 	 Tvorivé dielne – Vystrihovanie z papiera (blahoželanie matkám)
18. apríl 	 Možnosti kúpeľnej starostlivosti pre seniorov – MUDr. Ležovičová
25. apríl Dedenie zo zákona - Mgr. Makovníková
Máj
9. máj 	 Ako predchádzať podvodom páchanom na senioroch – Ing. Jozef Halcin
16. máj 	 Tvorivé dielne – tvorba z papiera (krabičky, košíčky)
30. máj Mýty a fakty o výžive – MUDr. Béderová

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

2,10 €
1,90 €
1,50 €
2,10 €
2,10 €
2,50 €
2,49 €
1,80 €

Príspevok 1,50 €
pre dôchodcu s príjmom
do 321,50 €    
Príspevok 1,00 €
pre dôchodcu s príjmom
od 321,51 € do 420,50 €  

Mnohodetné rodiny si môžu
požiadať o príspevok

S

taromestská samospráva vytvorila systém pomoci mnohodetným rodinám práve z dôvodov
zvýšených nákladov pri starostlivosti. Finančná situácia mnohých rodín nie je totiž jednoduchá
a preto aj Staré Mesto pristúpilo
k tomuto dôležitému kroku. Príspevok je určený rodine s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v mestskej
časti, pričom musí oň požiadať
zákonný zástupca detí, ktorý sa
o ne osobne stará.
Základom pomoci je cielené smerovanie peňazí, ktoré môžu byť
použité na podporu rozvoja aktivít
detí v rôznych oblastiach, najmä pri
voľnočasových aktivitách. Finančný príspevok možno poskytnúť
napríklad na preplatenie nákladov
spojených s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykového
vzdelávania, záujmovej činnosti

v centrách voľného času, či materskej školy. Rovnako ho možno použiť
na poplatok za účasť na výlete organizovanom materskou, základnou
a strednou školou, ako aj na školu
v prírode.
K žiadosti treba doložiť kópiu
rodných listov detí a tiež originál
všetkých účtovných dokladov. Platby faktúr bezhotovostným príkazom treba zdokladovať výpisom z
bankového účtu. Posudzujú sa iba
úplné žiadosti. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny
nárok.
Žiadosť je potrebné doručiť
najneskôr do 15. októbra 2018 do
podateľne miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto. Bližšie informácie sú na stránke mestskej časti
www.staremesto.sk, kde je zverejnený postup, ako aj Zásady poskytovania finančnej pomoci mnohodetným rodinám a tlačivá.
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PROGRAM

apríl / 2018

1.4. 17:00
LUMIÈRE
44€€/ /2€2€
PRÍSĽUB ÚSVITU
44
€ /€2€
1. 4. 17.00
LUMIÈRE
20. 4. 19.4.
17.0017:00OBÁVANÝ
/ 2€
1.4. 19:00 LETO S MONIKOU
4 € / 2€
19.4. 19:30 MÔJ SYN
4 € / 2€
1. 4. 19.00
LETO
S MONIKOU
20. 4. 20.4.
19.3017:00MÔJOBÁVANÝ
SYN
/ 2€
3.4. 19:00
ISMAELOVE
PRÍZRAKY
44€€/ /2€2€
44
€ /€2€
4.4. 11:00
LUMIÈRE PRÍZRAKY
14€€/ /4€2€
44
€ /€2€
3. 4. 19.00
ISMAELOVE
21. 4. 20.4.
17.0019:30MÔJMÔJ
SYNSYN
/ 2€
4.4. 19:00 ISMAELOVE PRÍZRAKY
4 € / 2€
21.4. 17:00 MÔJ SYN
4 € / 2€
4. 4. 11.00
LUMIÈRE
21. 4. 21.4.
19.0019:00PRÍSĽUB
ÚSVITU
/ 2€
5.4. 17:00
OHROZENÉ DRUHY
41€€/ /2€4€
PRÍSĽUB
ÚSVITU
44
€ /€2€
6.4.
17:00
DAREBÁK
A
PRETEKÁRKA
4
€
/
2€
22.4.
17:00
OBÁVANÝ
4
€
/
2€
4. 4. 19.00 ISMAELOVE PRÍZRAKY
4 € / 2€ 22. 4. 17.00 OBÁVANÝ
4 € / 2€
6.4. 19:30 OHROZENÉ DRUHY
4 € / 2€
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4 € / 2€
STAROSTAA
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RODIN DRUHY
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PRÍSĽUB ÚSVITU - vstup pre Staromešťanov na voľnú
7.4. 19:30 DAREBÁK A PRETEKÁRKA
4 € / 2€
24.4.
15:00
6. 4. 17.00 DAREBÁK A PRETEKÁRKA
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DO KINA
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ÚSVITU
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4 € / 2€
19:00 DAREBÁK A PRETEKÁRKA
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pre
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1 € / 4€
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44€€/ /2€2€
7. 4. 11.4.
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DAREBÁK
A PRETEKÁRKA
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oddelení
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DAREBÁK A PRETEKÁRKA
44€€/ /2€2€
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ABRAKADABRA
4 € / 2€ 4 € / 2€
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€
/
2€
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19:30
OBÁVANÝDRUHY
44€€/ /2€2€
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OHROZENÉ
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ÚSVITU
/ 2€4 € / 2€
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2€
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€
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20.4. OHROZENÉ
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4 4€ /€2€
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DRUHY
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19:00
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4/ €/2€2€
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DAREBÁK
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JOHANKA
SUPERSTAR
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PROFESORI
ZLOČINU
- VEĽKÉ
44
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€
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2€
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4 € / 2€ 27. 4. 19.00 PROFESORI
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10.00 -ZLOČINU
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Europe • OHROZENÉ
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24.4.
19:00
PRÍSĽUB
ÚSVITU
14. 4.10.4.17.00
PRÍSĽUB ÚSVITU
4 €4 €/ 2€
28. 4. 10.00 PRDIPRÁŠOK DOKTORA PROKTORA
4 € / 2€4 € / 2€
19:00 DAREBÁK A PRETEKÁRKA
/ 2€
25.4. 11:00 OHROZENÉ DRUHY
1 € / 4€
14. 4.11.4.19.30
4 €1 €/ 2€
VPRED ÚSVITU
4 € / 2€4 € / 2€
11:00PRÍSĽUB
NIKDYÚSVITU
SI TU NEBOL
/ 4€ 28. 4. 15.00
25.4. ĽAVOU
19:00 PRÍSĽUB
19:00 KVETINÁRSTVO
4 € / 2€
26.4. GANGSTERDAM
17:00 NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ
/ 2€
15. 4.11.4.10.00
JO NESBO.ČASOVAŇA
28. 4. 17.00
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12.4. 19:00 OBÁVANÝ
4 € / 2€
26.4. 19:00 ŽENOU Z BOŽEJ VÔLE
4 € / 2€
		
PROKTORA
€ 28. 4. 19.00
PROFESORI ZLOČINU
13.4. 17:00DOKTORA
DAREBÁK
A PRETEKÁRKA
4 €1/ 2€
27.4. 17:00 ABRAKADABRA
4 € / 2€
19:30RODIN
OBÁVANÝ
/ 2€ 		 27.4. -19:00
15. 4.13.4.17.00
4 €4 €/ 2€
MASTERCLASS
4 € / 2€4 € / 2€
PROFESORI ZLOČINU
14.4. 17:00 PRÍSĽUB ÚSVITU
4 € / 2€
28.4. JO
10:00
PRDIPRÁŠOK
4 € / 2€
15. 4.14.4.19.30
4 €4 €/ 2€
NESBO.
ČASOVAŇADOKTORA PROKTORA
19:30OBÁVANÝ
PRÍSĽUB ÚSVITU
/ 2€ 29. 4. 10.00
28.4. 15:00 ĽAVOU VPRED
4 € / 2€
10:00PRÍSĽUB
JO NESBO:ČASOVAŇA
DOKTORA PROKTORA 4 € / 2€
1 € 		 28.4. DOKTORA
17. 4.15.4.19.00
ÚSVITU
PROKTORA
4 € / 2€4 € / 2€
17:00 GANGSTERDAM
15.4. 17:00 RODIN
4 € / 2€
28.4. JOHANKA
19:00 PROFESORI
ZLOČINU - MASTERCLASS
18. 4.15.4.11.00
OBÁVANÝ
1 €4 €/ 4€
29. 4. 15.00
SUPERSTAR
4 € / 2€4 € / 2€
19:30 OBÁVANÝ
/ 2€
29.4. 10:00 JO NESBO: ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA
4 € / 2€
18. 4.17.4.19.00
ÚSVITU
4 €4 €/ 2€
4 € / 2€4 € / 2€
19:00PRÍSĽUB
PRÍSĽUB
ÚSVITU
/ 2€ 29. 4. 17.00
29.4. MÁME
15:00 PÁPEŽA
JOHANKA SUPERSTAR
11:00PRÍSĽUB
OBÁVANÝ
/ 4€ 29. 4. 19.00
29.4. PROFESORI
17:00 MÁME
PÁPEŽA
4 € / 2€
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ÚSVITU
4 €1 €/ 2€
ZLOČINU
18.4. 19:00 PRÍSĽUB ÚSVITU
4 € / 2€
29.4. 19:00 PROFESORI ZLOČINU - VEĽKÉ FINÁLE
4 € / 2€
19. 4. 19.30 MÔJ SYN
4 € / 2€ 		
- VEĽKÉ FINÁLE
4 € / 2€
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NOVÁ DOBA
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04.4. Nová MÓDA vojnová a povojnová móda J.Dekánková
11.4. Nová HUDBA ženy v jazze 1920-1950 K.Přecechtělová
18.4. Nový TANEC swingové tance od 1940 po súčasnosť J. Kubriczký
25.4. Vojnová Bratislava mesto v zázemí P. Szalay
Prednášky o období 1920-1950

vstupenky na www.ticketportal.sk

18:00 hod. Vstupné 3 €

26/03

15 | KULTÚRA |

Bez názvu-1 1

3/16/18 10:13 AM

