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Nové jasle
pre tridsať detí
na Záhrebskej
D

Čítajte v čísle

eti z detských jaslí na
Hollého ulici sa od 16.
apríla presťahovali do
nových priestorov. Zariadenie
starostlivosti o deti do troch rokov, ako sa volajú podľa nového
zákona, je prvým v Starom Meste vybudovaným podľa nových
štandardov.
Po viac ako dvadsiatich rokoch
sa deti vracajú do pôvodných jasličiek na Záhrebskej. „Spĺňajú tie

najprísnejšie hygienické normy,
o najmenšie deti bude v nových
jasliach na Záhrebskej dobre postarané. Ďakujem všetkých, ktorí nám s vybudovaním jaslí pomohli,“ povedal starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.
Zrekonštruovať priestory podľa nových prísnych požiadaviek
sa podarilo vďaka veľkorysej
pomoci onkologického ústavu sv.
Alžbety, ktorý prestavbu a pod-

statnú časť zariadenia v sume
241-tisíc eur inancoval.
Detské jasle na Hollého ulici
mali podľa nového zákona zníženú kapacitu na 16 detí a mestská
časť ich mala do roku 2019 prebudovať podľa požiadaviek zákona.
„Toto bolo v daných priestoroch
nemožné, nikdy by sa nám nepodarilo splniť napríklad podmienku bezbariérovosti a jasle by sa
museli o rok zatvoriť,“ vysvet-

Ďalšie
kontajnery
v Starom
meste

ROZHOVOR
Čisté ulice sú
základom
pre príjemný život
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ľuje starosta Radoslav Števčík.
Dnes môže mestská časť prijať
o 14 detí viac ako to bolo na Hollého.
Kým na Hollého ulici mali mladšie aj staršie deti spoločnú kúpeľňu aj šatne, na Záhrebskej sú
oddelené. Najviac si vedúca zariadenia Helena Doršicová pochvaľuje vlastnú záhradu, do ktorej
nebudú musieť chodiť s deťmi cez
FOTO – MAREK VELČEK
ulicu.

Pracujúci
dôchodcovia
nebudú
musieť platiť
odvody
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Tento rok som zabehol svoj
prvý polmaratón (21,098
km) v živote. Deň predtým
som dve hodiny čistil dunajské nábrežie a potom som so
synom bez tréningu odbehol
minimaratón (4,2 km). Keď
som sa postavil v nedeľu na
štart polmaratónu, vedel
som, že to musím zvládnuť.
Na prvom mieste u mňa
bola viera, že keď niečo veľmi chcem, tak to dokážem.
Potom to bolo presvedčenie,
že treba robiť len veci, ktoré
viem zvládnuť. Pocit v cieli
bol úžasný. Dnes viem, že sa
oplatí bojovať a vydržať, na
konci vždy príde odmena v
podobe dobre vykonanej práce. Vždy som obdivoval maratónskych bežcov, pretože
bežci na dlhé trate si musia
rozložiť sily na 42 km a vedia, že nie je podstatné, aký
čas a poradie majú na 5. či
10. kilometri, ale rozhodujúci
je výsledok v cieli. Po absolvovaní prvého polmaratónu
som sa im trochu priblížil,
dnes viem, že bič naozaj
plieska na konci, teda v cieli,
keď je práca hotová. Viem,
že nič nie je nemožné, resp.
všetko je možné, len to treba
skúsiť. Ak keď si veríš, všetko
dokážeš.
Rado Števčík

ritizovaná fasáda hotela
Park Inn (predtým Danube) sa do jesene stane
minulosťou. „Začali sme konanie
o povolení predčasného užívania
hotela, o ktoré požiadal investor,“
povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík a dodal, že
„rozhodujúcim momentom bolo
kladné stanovisko Krajského pamiatkového úradu, ktoré jediné
investorovi chýbalo.“
Predčasné užívanie bude časovo limitované, podmienkou
pamiatkového úradu, ktorý určil
termín pre zmenu fasády do konca októbra 2018.
Konanie na stavebnom úrade
je návrhové – teda úrad posudzuje návrhy žiadateľa a ak spĺňajú
zákonné požiadavky, vydáva rozhodnutia. „Podarilo sa nám zastaviť hrozbu precedensu, že by
sa kolaudovala budova bez fasády, alebo s fasádou, ktorú prísluš-

ná inštitúcia neschválila,“ hovorí
starosta Radoslav Števčík.
Nový návrh, ktorého autorom je
Ing. arch. Ľubomír Závodný, vzišiel zo súťaže architektov, ktorú
iniciovala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Do súťaže
sa zapojilo desať architektonických kancelárií. Investor pôvodne
vybral dva iné návrhy, ktoré Krajský pamiatkový úrad odmietol

a následne komisia KPÚ a Spolku
architektov Slovenska odporučila
návrh Ing. arch. Ľ. Závodného.
Ak by bol investor postupoval
v súlade so stavebným povolením, ktoré mu ukladalo dať si
konečnú podobu fasády schváliť
pred jej realizáciou, mohol byť
hotel už dávno v prevádzke.
Vizualizácia Ing. arch.
ĽUBOMÍR ZÁVODNÝ

Zvýhodnenie pre ekologické vozidlá

M

estská časť Staré Mesto sa
snaží obmedziť znečistenie
ovzdušia spôsobované v rámci
zásobovania prevádzok na území historickej časti Bratislavy. Vo
všeobecne záväznom nariadení o
miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
poslanci schválili zvýhodnenie pre
motorové vozidlá s elektrickým

alebo vodíkovým pohonom tak, že
sadzba dane za vjazd bude oproti ostatným motorovým vozidlám
nižšia.
Novozavedená sadzba pre tento druh vozidiel bude od 15. mája
2018 - 1,00 euro za motorové vozidlo na elektrický pohon alebo vodíkový pohon, s ktorým sa na základe
zmluvného vzťahu v čase od 6,00 h
do 9,00 h zabezpečuje zásobovanie

prevádzok v historickej časti mesta
a pristavených lodí z dunajskej promenády alebo paušálna suma 200
eur na kalendárny rok. „Zatiaľ síce
takýchto daňovníkov neevidujeme,
ale chceme motivovať podniky, aby
obmedzili zásobovanie prevádzok
v historickej časti mesta veľkými
dymiacimi a hlučnými autami,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Deň slobody 4. apríl
Položením venca k pamätníku Sovietskej armády sme si pripomenuli 73. výročie
skončenia bojov o Bratislavu a oslobodenia
mesta. Tisíce ľudských životov vykúpili našu
slobodu, nesmieme zabúdať na tých, ktorí
oslobodili naše mesto a tých, ktorí pritom zahynuli. ,,Sloboda nie je samozrejmosť, vážme
si ju a chráňme. Nedovoľme, aby ktokoľvek
spochybňoval obete 2. svetovej vojny - padlých pri oslobodzovaní nášho mesta, aj tých,
ktorí sa po vojne už nevrátili domov,“ povedal
starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

FOTO – MAREK VELČEK

Ak si veríš,
dokážeš to

Fasáda hotela Danube
sa do konca októbra zmení
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RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto
pozýva obyvateľov Starého Mesta
10. 5., 19.00 MAČKY,
svetoznámy muzikál,
Divadlo Nová scéna, vstupenky v hodnote
1 € sa budú predávať na oddelení kultúry
u pani Janegovej od 3. 5., utorok a štvrtok
10.00 – 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.

FOTO – MAREK VELČEK (2 X)

Krajšie ulice Starého Mesta
Ulice a priestranstvá Starého Mesta sú
v týchto dňoch opäť krajšie a farebnejšie.
Po dlho odchádzajúcej zime zakvitli kvety z cibuliek, ktoré sme na jeseň vysadili po celej mestskej časti. „Vysadili sme
viac ako 38-tisíc cibuliek. Okrem toho
sme vlani vysadili 55 stromov a 2000
kríkov. Vytvorili sme novú zelenú plochu
na Björnsonovej, Škarniclovej a Židovskej ulici. V týchto dňoch dokončujeme
rekonštrukciu Kýčerského, kde vznikne
nový zelený pruh okolo stromov a zväčší
sa plocha trávnika. Zelený pruh pribudne
aj pod stromami pri univerzite na Tobruckej a úplne nová zeleň vznikne pri križovatke Tobruckej a Medenej,“ povedal
starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Cena primátora staromestskej opatrovateľke
Jednou z čerstvých držiteľov Ceny primátora sa stala aj pani Veronika Karšaiová,
dlhoročná opatrovateľka nášho Zariadenia opatrovateľskej služby na Paulínyiho
ulici, ktoré patrí pod Seniorcentrum Starého Mesta. ,,Som veľmi pyšný, že práve pani
Veronika dostala toto ocenenie. Je to nielen jej osobné ocenenie, ale je to ocenenie
všetkých staromestských opatrovateliek a
kvality sociálnych služieb v Starom Meste.
Blahoželám a ďakujem, pani Veronika. Blahoželám riaditeľovi Seniorcentra Matejovi
Alexovi,“ povedal starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík .
FOTO – MAREK VELČEK
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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
na voľnú vstupenku, vydávanú na oddelení
kultúry u pani Janegovej, od 3. 5., utorok
a štvrtok 10.00 – 12.00, Zichyho palác,
Ventúrska 9.
29. 5., 15.00 GAUGUIN, film zachytáva pobyt významného francúzskeho maliara na Tahiti, Kino Film Europe, Štefánikova
25, vstup pre Staromešťanov na voľnú
vstupenku vydávanú na oddelení kultúry
u pani Janegovej od 3. 5., utorok a štvrtok
10.00 – 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.
12. 6. VÝLET LOĎOU SO ŽIVOU
HUDBOU DO HAINBURGU, prehliadka mesta s výstupom na hrad. Poplatok
za výlet 7 €. Mestská časť hradí loď,
obed, sprievodcu.
Prihlasovanie osobne (v prípade manželského páru stačí prítomnosť jedného
z manželov) na oddelení kultúry u pani
Janegovej od 29. 5., utorok a štvrtok 10.00
– 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9. Účasť
na výlete záväzná po zaplatení príslušného
poplatku.
DEŇ MATIEK V ŠTÝLE BAROKA
13. mája o 16.00 hod
Program:
koncert The Ladies Ensemble, živé ukážky
barokovej módy, barokový fotokútik, pohár
dobrého vína.
Súčasťou fotokútika sú tematické rekvizity,
s ktorými sa môžu účastníci odfotiť (benátske masky, vejáre, trojrohý klobúk, tabuľky s
vtipnými nápismi a pozlátený drevený rám).
Predstavenia do divadla
TICHO a spol., Školská 14
2. 5., 19.00 ... a dážď
12. 5., 19.00 Zdanlivo slepá ulička
14. 5., 19.00 Déjà vu
16. 5., 19.00 Jašek
Rezervácia voľných vstupeniek na lucia.
doubravova@staremesto.sk,
0908 111 065.
Upozornenie: počet vstupeniek
je obmedzený.
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Obnovená
Hollého ulica

N

a konci apríla dostala verejnosť možnosť využívať prvé dve ulice opravené
v rámci najväčších opráv ulíc za posledných tridsať rokov. Jednou z prvých ulíc s novými povrchmi a úpravami je Hollého ulica.
Na pôvodnom chodníku po jej pravej strane predtým parkovali autá. Dnes majú nový
vydláždený chodník chodci len pre seba. Rovnako sa zvýšil komfort chodcov na ľavostrannom chodníku, z ktorého predtým vytŕčali až
dvadsať centimetrov nad zem roky nevyužívané šachty a nepoužívané výťahy na uhlie a popol. Toto je už minulosťou vydláždený chodník
ponúka chodcom rovný a bezpečný povrch.
„Ďakujem obyvateľom Hollého za trpezlivosť,
kvalita ulice sa zvýšila pre motoristov, ale najmä pre chodcov, ktorí získali nové dláždené
chodníky a bezbariérové priechody pre chodcov,” skonštatoval starosta Starého Mesta Radoslav Števčík počas kontroly na stavbe.
Zvýšiť komfort pre chodcov sa podarilo
vďaka zúženiu jazdného pruhu, čím sa spomalí rýchlosť prechádzajúcich áut a parkovacie pruhy sa celé zmestia na cestu. Na dolnom
konci pri Špitálskej sa podarilo rozšíriť chodník a na oboch koncoch pribudli bezpečné
bezbariérové priechody pre chodcov s vysunutými tzv. sloními ušami, ktoré skracujú čas
pobytu chodcov v jazdnom pruhu.
FOTO – MILAN STANISLAV

Chodci na prvom mieste
Zvýšiť užívateľský komfort chodníkov v centrálnej časti mesta je jedným z hlavných motívov práve prebiehajúcej najväčšej rekonštrukcie ulíc za posledných tridsať rokov. „Pracovne
tomuto procesu hovorím humanizácia ulíc
– teda navrátenie ulíc v Starom Meste ľuďom.
Chodníky nemôžu slúžiť ako parkoviská, autá
patria na cestu,“ povedal starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík. Pri rekonštrukciách
ulíc teda nie je pozornosť zameraná len na
opravu povrchu, ale chodníky sa po novom
dláždia a posúvajú sa šírky rozmerov jednotlivých súčastí komunikácie tak, aby nastalo
reálne rozdelenie pre jednotlivých účastníkov
cestnej premávky. „Na uliciach, ktoré rekonštruujeme a nepatria do zóny BPS, navyše zavádzame systém regulovaného parkovania len
pre držiteľov karty rezidenta,“ hovorí starosta
Radoslav Števčík. Významným prochodeckým
počinom je nová úprava priechodov a odstraňovanie prekážok z chodníkov.

FOTO – MILAN STANISLAV (3X)
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Vynovená a bezpečnejšia Povraznícka ulica

P

o štyroch týždňoch prác
dostala Povraznícka ulica
novú podobu. Hlavným prínosom pre obyvateľov tejto štvrte,
ale aj pre návštevníkov bude zvýšená bezpečnosť, najmä pre chodcov.
Ulica získala po oboch stranách
dostatočne široké chodníky, bez
parkujúcich áut. Tie sa podarilo,
aj vďaka zúženiu jazdného pruhu,

dostať na cestu. Bezpečnejšie sú
aj priechody pre chodcov, na ktorých sa po vybudovaní „sloních uší“
skráti čas pobytu chodca v jazdnom
pruhu.
„V prvom rade sa chcem poďakovať obyvateľom Povrazníckej a
susedných ulíc za trpezlivosť. Pri
rekonštrukcii sme sa držali základného pravidla, že autá nepatria na

chodník. Zúžením jazdného pruhu,
by sa mala znížiť aj rýchlosť jazdy
v týchto uliciach. Verím, že ulica
prinesie obyvateľom vyššiu kvalitu
bývania a bude im slúžiť dlhé roky,“
povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.
Podarilo sa vyriešiť aj hriechy minulosti v podobe neúnosne úzkych chodníkov, najmä pri

vchode číslo päť, kde je teraz namiesto šesťdesiat centimetrového
chodníka plnohodnotný chodník
integrovaný s priechodom pre
chodcov. V dolnej časti pri Mýtnej
ulici vznikla nová dláždená plocha
a staré rozbité schody nahradila
pohodlná rampa. Na druhej strane
vznikol priestor aj pre príjemné
vonkajšie sedenie pri kaviarni.

Chodníky oddeľujeme od cesty zeleňou
Za posledné roky sa obeťou snahy
o rozširovanie parkovacích možností
stali stromy a zeleň. Niekde stoja autá
priamo na zeleni, inde pre ne vyasfaltovali priestor až na doraz ku kmeňom, na koreňovú sústavu stromov.
Pri rekonštrukčných prácach sme na
viacerých miestach odstránili asfalt
a prepojením dovtedajších štvorcov
medzi stromami sme získali niekoľko
sto metrov štvorcových novej zelene.

Napríklad na Palackého a Škarniclovej
ulici. Novú podobu dostal tiež chodník
a priestor pred ministerstvom inancií
na Kyčerského ulici. Stromy, beznádejne zaliate asfaltom môžu konečne
dýchať a z asfaltovej plochy divokého
parkoviska sa stalo parkovisko organizované, pričom sa podarilo rozšíriť
zeleň, ktorá ho oddeľuje od priľahlých
domov. Rovnako dostali nový priestor
stromy na Tobruckej ulici.

FOTO – MILAN STANISLAV
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Majáles v rytme hot jazzu a swingu

lhoročnú tradíciu májových tanečných zábav,
tak zvaných
majálesov,
tento rok opäť oživia v sobotu 26.
5. 2018 vo V-klube v Bratislave.
Už piatu sezónu môžu priaznivci
obdobia prvej republiky navštíviť
štylizovanú tančiareň v duchu hot
jazzu a swingu dvadsiatych až štyridsiatych rokov minulého storočia. O živú hudbu sa počas celého
večera postará orchester FATS
JAZZ BAND pod vedením Ladislava Fančoviča, ktorý na majálese
pokrstí nový CD album orchestra
s názvom Večer pri Dunaji. Bravúrne ukážky tancov a workshop
predvedú lektori tanečnej školy
B-Swing. Nebude chýbať ani tradičný vintage fotokútik!
„Tradícia majálesov má ďalekosiahlu históriu, ktorej začiatok
sa dá vystopovať až do dôb Rímskeho impéria, kedy starovekí
Rimania oslavovali bohyňu jari a
plodnosti Maiu. Na území Slovenska sa majálesy tešili veľkej obľube už od čias Rakúsko - Uhorska. Pôvodne išlo o študentské
oslavy príchodu mája – osláv lás-

FOTO - ARCHÍV

ky, mladosti a prírody,“ povedala
o histórii majálesov na Slovensku
spoluorganizátorka a speváčka
Jana Dekánková.

Na majálese sa bude tancovať
alebo len tak príjemne sedieť pri
sviečkach a dobrom slovenskom
vínku. Večer osvieži aj módna

Radoslav Števčík,
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

prehliadka originálnych historických odevov z rokov 1925-1945
zo zbierky kolektívu Prvorepubliková móda!

pozýva staromestských
seniorov 24. 5.

na VÝLET
na LEDNICKÝ
ZÁMOK
 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 hradí autobus, obed, vstup do zámku,
plavbu loďkou, sprievodcu.
 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.
Účasť na výlete je záväzná po zaplatení príslušného poplatku.
Upozornenie: počet vstupeniek a miest v autobuse je obmedzený.
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Ďalšie kontajnery v Starom Meste
Z dôvodu zvýšeného
záujmu Staromešťanov
o veľkokapacitné kontajnery sme sa rozhodli
rozšíriť miesta ich pristavenia. V rámci 2. kola
jarného zberu tak bude
v mesiacoch máj až jún
2018 mestská časť Staré
Mesto bezplatne pristavovať ďalšie veľkokapacitné kontajnery na
veľkorozmerný domový
odpad (starý, najlepšie

Čistili sme
dunajský breh
Z iniciatívy Asociácie bratislavských vodáckych klubov
sa uskutočnilo pravidelné jarné čistenie brehov Dunaja.
Po štvrtýkrát sa medzi dobrovoľníkov zapojil aj starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, ktorému pomáhal so
zberom odpadu syn. Opäť sa naplnili odpadom niekoľko vriec. „Napriek zdanlivo veľkému množstvu odpadu
musím však priznať, že pravidelné čistenie má pozitívny
efekt. Kým prvý rok bolo odpadu neúrekom, z roka na
rok ho je menej,“ povedal starosta Radoslav Števčík. Napriek tomu sa našli plechovky, plastové ľaše, sklenené
ľaše od alkoholu, krabičky od cigariet, tenisové loptičky,
igelitové vrecká, ale aj mužské šľapky či mobilný telefón.
FOTO – MAREK VELČEK

Apríloví jubilanti
V príjemnej atmosfére, vyšperkovanej melódiami ľudovej hudby Kuštárovci sa v Zichyho paláci stretli apríloví
jubilanti. Najstaršou účastníčkou bola 98 ročná pani Božena Tittlová, ktorej starosta Radoslav Števčík zaželal
pevné zdravie. Medzi oslávencami bol aj známy spisovateľ Lajos Grendel. Milým spestrením bol príbeh dvoch
spolužiačok z vysokej školy, ktoré sa na našom podujatí
pre jubilantov videli prvý krát po dlhých štyridsiatich roFOTO – MAREK VELČEK
koch.

rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre
obyvateľov - fyzické osoby, NIE irmy. V prípade,
že irmy a podnikatelia
majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si
musia objednať osobitne.
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.
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Čisté ulice sú základom
pre príjemný život

FOTO - MAREK VELČEK

O čistote mesta, ale aj
o ďalších činnostiach,
ktoré zabezpečujú
Technické služby
Starého Mesta
sme sa rozprávali
s predsedom
predstavenstva
Ľubošom Majerom

O čistotu a chod centra mesta
sa starajú Technické služby Starého Mesta. Ako vznikla myšlienka založiť irmu na „obslužné“ činnosti?
História podniku siaha do obdobia prelomu storočí. Technické
služby Starého Mesta. Predtým
Staromestská, ešte skôr SNP Invest. Spoločnosť, ktorá bola založená mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto v roku 2001 spolu
so zámerom komplexnej rekonštrukcie Námestia SNP v Bratislave. Tri názvy, jedna a tá istá spoločnosť. Revitalizácia Námestia
SNP sa síce neuskutočnila, irma

však existovala naďalej. Najskôr
jednostranne zameraná pre potreby veľkého projektu v centre
mesta, ktorý sa však nerealizoval.
Neskôr ako Staromestská a v roku
2016 prišlo k premenovaniu na
Technické služby Starého Mesta,
pričom tento názov verne vystihuje zameranie spoločnosti.
Prečo irma nezanikla spolu
s projektom?
Po tom, ako sa projekt rekonštrukcie Námestia SNP nerealizoval, sa ozývali hlasy presadzujúce
zrušenie spoločnosti. Keď však
vypršala zmluva so súkromnou

spoločnosťou, ktorá pre mestskú
časť Bratislava – Staré Mesto vykonávala správu a údržbu komunikácií, trhovísk, verejných WC,
mestská časť sa rozhodla zabezpečovať tieto činnosti prostredníctvom spoločnosti, ktorej je
100-percentým vlastníkom. Táto,
už pod názvom Staromestská a.s.,
začala vo vlastnej réžii pre Staré
Mesto v historickom centre mesta
a priľahlých uliciach čistiť komunikácie, chodníky, vyprázdňovať
smetné nádoby. Neskôr sa k týmto činnostiam pridružila správa
a údržba fontán, zavlažovacích
systémov, verejných WC, detských
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ihrísk, Medickej a Grassalkovičovej záhrady a drobné stavebné práce v objektoch mestskej
časti Bratislava – Staré Mesto.
Naša spoločnosť už pod názvom
Technické služby Starého Mesta
spravuje aj trhovisko na Žilinskej
a Poľnej ulici.
V roku 2017 ste sa stali novým
riaditeľom. Čo sa zmenilo po vašom nástupe?
Po nástupe do managementu
spoločnosti bolo mojim prvoradým zámerom zlepšiť pošramotenú povesť spoločnosti pretrvávajúcu z minulosti a ukázať, že spoločnosť je pre mestskú časť jednoznačným prínosom. Tento cieľ
sa dá dosiahnuť iba kvalitne odvedenou prácou pre mestskú časť, jej
obyvateľov i návštevníkov. Prvoradou úlohou našej spoločnosti je
udržiavať čistotu a poriadok v historickom centre mesta a aj týmto
spôsobom prilákať stále väčšie
množstvo návštevníkov Bratislavy. Každý deň v skorých ranných
hodinách pracovníci našej spoločnosti vyrážajú do ulíc centra a za
pomoci upratovacích mechanizmov, ale i klasického náradia ako
metla a lopata, jednoduchým spôsobom, prostredníctvom čistých
a uprataných ulíc, vyprázdnených
odpadkových nádob, v lete rozkvitnutými záhonmi, spríjemňujú
ľuďom cestu do práce. Upratovacie čaty niekoľkokrát denne absolvujú okruh ulicami a námestiami,
ktoré sú v našej správe, aby udržiavali poriadok počas celého dňa.
Napriek tomu, že nie som Staromešťan, úlohy vykonávané našou
spoločnosťou neberiem ako bežnú
pracovnú rutinu. Staré Mesto mi
prirástlo k srdcu a budem sa tešiť,
keď turisti budú vo svojich domovoch prezentovať pozitívny názor
na Staré Mesto i Bratislavu a budú
sa k nám s radosťou vracať.
Zvládnu Technické služby Starého Mesta všetky tieto činnosti realizovať tak, ako si to centrum hlavného mesta zaslúži?
Táto otázka je namieste. Čistota v meste je pod drobnohľadom
verejnosti. Či už obyvateľov mestskej časti, ľudí pracujúcich v centre
a taktiež turistov navštevujúcich
naše hlavné mesto. Čisté ulice sú

základom, aby sa obyvatelia cítili
príjemne tam, kde žijú, kde pracujú. Som presvedčený, že sa nám darí
udržiavať centrum mesta v stave,
aby tak, ako my obdivujeme čistotu
v niektorých európskych metropolách, mohli tak robiť aj návštevníci
Starého Mesta. Samozrejme, neustále sa snažíme zlepšovať. Dôraz
kladieme na modernizáciu technického vybavenia a výber zamestnancov, ktorí majú vzťah k svojej
práci a historickému centru.
Aká je úloha technických služieb pri veľkých podujatiach?
Technické služby Starého Mesta sa tiež podieľajú na zabezpečovaní podujatí konajúcich sa na
Hviezdoslavovom námestí. Či už
sa jedná o podujatia organizované rôznymi súkromnými organizáciami, alebo o akcie priamo
usporadúvané mestskou časťou
Bratislava – Staré Mesto. Už o pár
dní nás čaká Staromestský Prvý
máj, neskôr Festival vodníkov
a mnohé ďalšie. Verím, že aj s prispením našej spoločnosti strávia
ľudia na týchto akciách príjemne
svoj voľný čas. Napriek tomu, že
jar je v plnom prúde a tešíme sa
na krásne teplé dni, už teraz sa intenzívne zaoberáme organizáciou
Vianočných trhov. Našou snahou
je opäť priniesť na Hviezdoslavovo námestie jedinečnú atmosféru
Vianoc, ich čaro. Pre návštevníkov
okrem tradičnej ponuky vianočných dobrôt, ľudových výrobkov,
suvenírov, opäť pripravujeme aj
klzisko v novom, pevne verím, že
v atraktívnom formáte.
Na začiatku minulého roka
sa podarilo zachrániť trh na Ži-

linskej, ktorý sa tiež dostal pod
krídla TSSM. Aké sú zámery s trhom smerom do budúcnosti?
Pozemok i trhové stoly majú od
minulého roka Technické služby
Starého Mesta prenajaté od súkromného vlastníka. V priestore,
ktorý mnohí obyvatelia Starého
Mesta považujú za jedinečný pre
svoju históriu a atmosféru, neprišlo po mnohé roky existencie trhu
k žiadnemu progresu. Naša spoločnosť plánuje tento rok kompletnú
opravu trhových stolov, z ktorých
mnohé sú vo veľmi zlom stave.
Taktiež plánujeme výmenu strešného systému, aby boli predajcom
vytvorené dôstojné podmienky,
v ktorých ponúkajú svoj tovar.
Skultúrnenie prostredia však má
pozitívny dopad aj na návštevníkov trhoviska. Na jednej strane
spokojní predajcovia, na strane
druhej väčší počet nakupujúcich,
ktorí sa budú radi vracať kúpiť si
čerstvé ovocie, zeleninu, krásne
kvety a vo vedľajších prevádzkach
zdravé potraviny. Pred pár dňami
prišlo ku kompletnej rekonštrukcii priľahlej Kyčerského ulice. Tak,
ako rekonštrukcia tejto ulice, i
plánovaná rekonštrukcia trhoviska má prispieť k zveľadeniu tejto
atraktívnej časti Starého Mesta.
Je jar a čoskoro tu máme leto.
Ako sa vám darí udržiavať zeleň v meste v horúcich letných
dňoch?
Zeleň je nevyhnutnou súčasťou
každého mesta. Jednak pre svoju
zdravotnú úlohu, ale prostredníctvom zelene si skrášľujeme prostredie v ktorom žijeme a v ktorom
má medzi množstvom budov nezastupiteľnú úlohu. K neodmysli-

teľnému koloritu Hviezdoslavovho
námestia patria v letnom období
fontány. V horúcich letných dňoch
nám pomáha zeleň na námestí
udržiavať v dobrej kondícii závlahový systém. Keď sa rozprávame
o zeleni a jej funkcii, nedá sa nespomenúť Medickú záhradu, ktorá
je taktiež v našej správe. Medická
záhrada je oázou zelene a pokoja
v rušnom centre mesta a venujeme jej veľkú pozornosť. Pred
pár dňami mestská časť ukončila
práce na vybudovaní moderného
závlahového systému, ktorý nám
v mnohom uľahčí udržiavať zeleň
v záhrade tak, aby mohla slúžiť ľuďom pre radosť, relax a únik z veľkých letných horúčav.
Autá s nálepkou vašej irmy
môžu ľudia stretávať aj pri odťahovaní
nedisciplinovaných
vodičov...
Áno. Naša spoločnosť zabezpečuje pre mestskú časť aj túto
činnosť. No aj tu pripravujeme novinku. Doteraz sme odťahy aút nedisciplinovaných vodičov zabezpečovali prostredníctvom techniky súkromnej irmy. Aby sme
však zosúladili prax s legislatívou,
plánujeme vykonávať odťahy áut
tvoriacich prekážku na komunikácii výlučne v réžii Technických
služieb. Tento zámer prinesie pozitíva v tom, že príjem z tejto činnosti, bude príjmom spoločnosti,
resp. mestskej časti.
Chceli by ste dodať niečo na
záver?
Na záver by som rád povedal,
že sa nebránim podnetom od ľudí
a vážim si každý názor. Záleží mi
na tom, aby bolo centrum mesta
čisté a pekné nielen pre obyvateľov, ale aj pre turistov, ktorí naše
mesto navštevujú. Som otvorený
každej dobre mienenej pripomienke, či kritike, lebo iba tak sa budeme posúvať dopredu.
MILAN STANISLAV

Ponúkame na prenájom predajné miesto na trhovisku na Žilinskej ulici. Trhový stôl na predaj
ovocia a zeleniny, alebo trhový
stánok vhodný na predaj kvetov.
Bližšie informácie na tel. čísle:
0918 717 594
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Kultúra, cvičenie
prednášky
Seniori v Starom Meste nepoznajú nudu. Mestská časť pre
nich pripravuje pravidelne Staromestské koncerty v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca,
v Zichyho paláci a tiež zabezpečuje lístky do Filharmónie.
Najbližší Staromestský koncert
bude už 11. apríla. V zrkadlovej sieni vystúpia Warchalovci.
V máji to bude Staromestský
koncert Fats Jazz Band orchester, ktorý bude venovaný 100.
výročiu vzniku prvej Československej republiky.
O divadelné predstavenia tiež
nie je núdza. Mestská časť pre
seniorov ponúka predstavenia v
SND, na Novej scéne, v Astorke.
Najbližšie sa seniori môžu tešiť
na baletnú inscenáciu Boh tanca
a na divadelné predstavenie Bál.
Staromestskí seniori chodia
radi aj do kina. Kino Mladosť,
kde ponúka mestská časť pravidelne ilmové predstavenie,
je síce komorné ale v radoch
seniorov obľúbené. V apríli sme
stavili na Kino Film Europe a
francúzsky ilm Prísľub úsvitu.
Na svoje si prídu aj milovníci
tanca. Pravidelné Staromestské
tančiarne v Carltone majú už
svoju tradíciu a sú veľmi obľúbené. Prednášky o bezpečnosti,
o zdraví, manipulácii, či cvičenia pre seniorov sú tiež súčasťou širokej ponuky programov
pre Staromestských seniorov.

Ako si užívať život v pokročilom
veku? Stále dobrí poznajú odpoveď
Nezisková organizácia STÁLE
DOBRÍ dlhodobo pripravuje
pre bratislavských seniorov
pestrý program podujatí.
STÁLE DOBRÍ spája ľudí nad
60 rokov, ktorí vnímajú svoj
vek pozitívne a chcú byť aktívni
aj v dôchodkovom veku.
Pravidelne pre nich pripravuje
kultúrne, športové, vzdelávacie
a spoločenské akcie.

V

nímať starnutie bez stresu
a brať ho ako zaujímavú
kapitolu života, to je prístup, ktorý sa snaží do povedomia
Bratislavčanov v dôchodkovom
veku vniesť nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ. V kaviarni
Berlinka organizuje pravidelné
stretnutia pod názvom „Čaj o

piatej“. Zo seriálu týchto podujatí
si veľkú popularitu získala „Tančiareň“, v ktorej seniori tancujú
pod vedením tanečných majstrov.
Diskusie o knihách priamo s ich
autormi vedú seniori počas „Literárnych večerov“, „Hudobné
večery“ zas ponúkajú príjemnú
atmosféru s klasickou hudbou v
súčasnom prevedení. Vyhľadávanými sú aj komentované prehliadky aktuálnych výstav v Slovenskej
národnej galérii, prehliadky mesta s výkladom, ale aj poznávacie
vychádzky do prírody, či populárny Nordic walking. V spolupráci
s Domom Quo Vadis organizujú
STÁLE DOBRÍ pravidelné prednášky lekárov a iných odborníkov
na rôzne užitočné témy týkajúce
sa seniorov.

Nie sme síce najmladší, sme však
STÁLE DOBRÍ. To je posolstvo,
ktoré charakterizuje aktivity rovnomenného klubu seniorov. Podľa
neho nezáleží na tom, koľko má
kto rokov, ale na tom ako sa k nim
postaví a ako si ich vie užiť. „Bratislavskí seniori trávia svoj voľný
čas s nami zmysluplne a s nápadom.
Okrem atraktívnych podujatí vytvárame priestor a príležitosť pre
ich vzájomné stretávanie sa a odovzdávanie svojich skúseností a pozitívnej energie,“ informuje Mária
Drahošová, ktorá riadi aktivity
seniorského klubu a dodáva: „Aj
seniorský vek si treba užiť, venovať
sa sebe a svojim blízkym. A prísť sa
o ne a o radosť byť seniorom podeliť
aj na akcie z programovej ponuky
pre tých stále dobrých.“

Taxíkom
k lekárovi
Bratislavské Staré Mesto sa svojim seniorom snaží pomôcť aj inančným príspevkom na taxík. Ten
sa však týka výhradne prípadov
návštevy lekára alebo zdravotníckeho zariadenia a jeho výška je 2,5
eura.
Podmienkou však je, aby mal senior trvalý pobyt v mestskej časti
a aby taxík využil len pri ceste k lekárovi a späť domov. Uvedenú časť
jazdného im miestny úrad totiž
preplatí len v prípade, ak sa preukáže potvrdením od lekára.

Máte už kartu staromestského seniora? Ak nie, požiadajte o jej vydanie
oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu a využívajte zľavy.
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Aktivity pre
staromestských
seniorov
Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto pozýva staromestských
seniorov na operné predstavenie Predaná nevesta, ktorú
zložil Bedřich Smetana. Predstavenie sa bude konať dňa 18.
mája 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
Žifčákovej na miestnom úrade
Bratislava-Staré Mesto, oddelenie sociálnych vecí. Potrebné
je predložiť občiansky preukaz
(môže byť aj fotokópia). Počet
lístkov je obmedzený. Lístky sa
predávajú od 7. mája 2018.
Odborné prednášky a aktivity pre seniorov
Denné centrum Heydukova
25, streda o 14.00; prednášky
a aktivity sú bezplatné
 Máj
9. máj Ako predchádzať
podvodom páchanom na senioroch – Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra
SR
 16. máj
Tvorivé dielne – tvorba z papiera (krabičky, košíčky)
 30. máj
Mýty a fakty o výžive –
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
 6. jún
Hypertenzia – Tichý zabijak
– MUDr. Zora Gerová, CSc.
 13. jún
Tvorivé dielne – tvorba z látky (šité kvety z monofilu)
 20. jún
Bezpečná jeseň života Ďurkovičová OR PZ BA I.
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
vedúci oddelenia sociálnych vecí

Pracujúci dôchodcovia nebudú
musieť platiť odvody

O

d júla budú môcť dôchodcovia znovu pracovať na
dohodu bez toho, aby platili odvody. Mesačne budú môcť
takto zarobiť maximálne 200 eur.
Odvodovú úľavu však penzisti
nedostanú automaticky, ale budú si
ju musieť uplatniť, rovnako ako je
to v súčasnosti u študentov. Vybrať
si budú môcť len jedného zamestnávateľa, u ktorého nebudú platiť
odvody. Výhodné to bude aj pre zamestnávateľov. Ani oni nebudú musieť za týchto pracujúcich dôchodcov odvádzať väčšiu časť odvodov.
To znamená, že ich títo dohodári
budú stáť menej ako v súčasnosti.
Oslobodenie od odvodov budú
môcť okrem starobných dôchodcov využiť aj predčasní penzisti a
invalidní dôchodcovia. Predčasní
penzisti získajú vďaka tomu po rokoch možnosť privyrobiť si. V súčasnosti totiž platí, že ak predčasnému dôchodcovi vznikne povinné

O

dôchodkové poistenie, Sociálna
poisťovňa mu automaticky zastaví výplatu predčasnej penzie. A to
bez ohľadu na to, koľko zarába. Po
novom tak predčasní dôchodcovia
budú môcť za rok zarobiť až 2 400
eur a budú môcť naďalej poberať aj
svoj dôchodok.
Ak sa penzista rozhodne, že si
uplatní odvodovú úľavu a jeho príjem neprekročí 200 eur, nevznikne
mu dôchodkové poistenie, čo znamená, že nebude mať ani nárok na
zvýšenie svojho dôchodku z dôvodu, že pracoval. Ak by jeho zárobok
bol vyšší ako 200 eur, bude platiť
odvody len zo sumy, ktorá túto
hranicu presahuje. Napríklad ak
by zarobil 250 eur, prvých 200 eur
bude od odvodov oslobodených a
zamestnávateľ mu vypočíta odvody len zo sumy 50 eur. A pri zvýšení penzie bude Sociálna poisťovňa
brať do úvahy len týchto 50 eur, z
ktorých zaplatil odvody.

Penzisti, ktorí pracujú na zmluvu, budú aj naďalej platiť odvody
v rovnakej výške ako v súčasnosti.
To znamená, že okrem dôchodkového a zdravotného poistenia im
zamestnávateľ musí zo mzdy strhnúť aj odvody na nemocenské poistenie. Vďaka tomu môžu v prípade
choroby získať nemocenskú dávku
a keď sa budú starať o chorého príbuzného, môže im zase vzniknúť
nárok na ošetrovné.
Penzisti, ktorí pracujú na dohodu, odvody na nemocenské poistenie neplatia, preto nemajú ani nárok na nemocenskú dávku či ošetrovné. Aj celkovo ľudia pracujúci
na dohodu v právach v porovnaní s
klasickými zamestnancami výrazne zaostávajú. Nemajú napríklad
nárok na dovolenku, stravné lístky
či platené voľno na vyšetrenie u lekára.
RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
vedúci oddelenia sociálnych vecí

Seniori v Paríži východu

tom, že je Budapešť, označovaná tiež ako Paríž východu, očarujúca a svoju históriu má
ukrytú vo veľkolepých pamiatkach sa presvedčili aj staromestskí seniori. Mestská časť pre nich
pripravila celodenný poznávací
výlet.
Prvou zástavkou bolo Tropicárium a Oceanárium. Jedenásť
metrov dlhý vyhliadkový tunel
s dvojmetrovými tigrovanými či
hnedými žralokmi, prales s aligátormi a ďalšie tropické a oceánske
živočíchy boli zaujímavé nielen
pre pozorovanie, ale aj pre fotenie.
Druhou zástavkou bola najväčšia dominanta budínskej časti
mesta Budínsky hrád a jeho nádvorie s chrámom sv. Matyáša a
Rybárskou baštou, z ktorej bol
úžasný výhľad nielen na Parlament a Baziliku svätého Štefana,
ale aj na panorámu celého mesta.
Po výbornom obede v príjemnej
reštaurácii na Andrassyho tiede
neďaleko Námestia hrdinov sa se-

niori presunuli do centrálnej tržnice plnej vôni a chutí. V najväčšej
krytej tržnici pochádzajúcej z 19.
storočia si nakúpili tradičné maďarské výrobky a rôzne upomien-

kové predmety. Atmosféru výletu
umocnilo krásne jarné počasie,
rozkvitnuté parky a dobrá nálada.
(ľj)
FOTO - ĽUBICA JANEGOVÁ
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Dni Srbskej kultúry
v Starom Meste

Športiáda
pre seniorov
Mestská časť v spolupráci
s o.z. AkSen pripravila pre staromestských seniorov možnosť
zašportovať a zasúťažiť si.
1. ročník Športiády pre seniorov sa bude konať 30. mája
od 9.00 hod na Partizánskej
lúke. Celkový víťaz Športiády
získa pohár starostu Starého
Mesta. Súťažiaci si budú môcť
pochutnať aj na výbornom
starostovskom guláši.
Seniori si svoje sily zmerajú
v týchto disciplínach: šípky, kop
loptou na bránku, petanque, beh
s loptičkou do cieľa, hod diskom,
loptou, krúžkom.
Súčasťou budú aj sprievodné
aktivity: stolný tenis, ukážky
relaxačných techník, vystúpenie
speváckeho súboru Staromešťan a i., Štartovné: 3 €, seniori
Starého Mesta 1 €, miesto
konania: Železná studnička Partizánska lúka, prihlasovanie:
eva.kostalova@staremesto.sk,
tel. +421 911 238 711.

Nové počítače,
spokojní
čitatelia
Staromestská knižnica ako
verejná knižnica sa usiluje získavať inančné prostriedky aj prostredníctvom dotácií a grantov.
Vďaka inančnej podpore Fondu
na podporu umenia na projekt
Príjemné prostredie, spokojní
čitatelia získala v roku 2017
- 4000 eur na obnovu internetových staníc pre čitateľov na
každom pracovisku. Z dotácie
knižnica zakúpila 2 nové stoly,
skrinku, 6 kancelárskych otočných stoličiek a 5 nových počítačových zostáv. Reakcie čitateľov
na vynovené počítačové stanice
sú len pozitívne.

Dvojdňové podujatie prinesie
do Starého Mesta to najlepšie
z oblasti kultúry, umenia, športu
a gastronómie.

D

ni srbskej kultúry, konkrétne z obce Stará Pazova
(70-tisíc obyvateľov),
kde žije takmer 9 % Slovákov otvorí starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík s primátorom
mesta Stará Pazova
Djordjom Radinovičom v piatok 11. mája
o 18.00 hod v Zichyho
paláci.
Počas večera sa môžete tešiť na divadelné
predstavenie na nádvorí Zichyho paláca s názvom
“Krčma na hlavnej hradskej“ Divadla VHV zo Starej Pazovy v réžii
Miroslava Benku, na prezentáciu
futbalistov bratislavského Slovanu zo Srbska, vernisáž obrazov
akademických maliarov zo Starej Pazovy, koncert vážnej hudby
v podaní Ljubinka Lazića a Bojany
Soviljovej a tiež premietanie ilmu
o meste Stará Pazova.

Druhý deň sa začne o 11.00 hod
sprievodom ulicami Starého Mesta. Sprievod zložený z viac ako 100
účinkujúcich bude štartovať pod
Michalskou bránou a končiť bude
na Hviezdosla-

vom námestí, kde sa
nám predstavia srbské a slovenské umelecké súbory:
Mládežnícky kultúrno-umelecký
spolok Svätého Sávu, Nová Pazova

(folklórny súbor a ľudový orchester), Slovenský kultúrno-umelecký
spolok hrdinu Janka Čmelíka, Stará Pazova (folklórny súbor Klasy
a ľudový orchester), Tamburášsky
orchester Ljubinka Lazića z Vojky,
hudobná kapela – víťaz festivalu Pazovízia 2018, spevácka skupina Združenia
žien zo Starej Pazovy.
V
prezentačných
stánkov okrem špecialít, ktoré môžete
zadarmo ochutnať
(grilované
jedlá,
fazuľová polievka,
nadlacky – pazovská
špecialita) sa predstavia aj združenia a organizácie Starej Pazovy.
Podujatie sa uskutoční 11.
– 12. mája v Zichyho paláci a na
Hviezdoslavovom námestí.
Stará Pazova je obcou a zároveň
aj mestom. Obec pozostáva z troch
osád mestského – Stará Pazova,
Nová Pazova, Nové Banovce a šiestich obcí vidieckeho charakteru
- Golubince, Vojka, Staré Banovce,
Belegiš, Surduk a Krnješevce.
ĽUBICA JANEGOVÁ

Staromešťan oslávi svoje narodeniny
Presne 15. mája oslávi seniorský
spevácky zbor dva roky. Založený bol na podnet starostu Starého
Mesta. Pôvodným cieľom bol spev
pre potešenie v kolektíve príjemných ľudí, ktorí majú rovnakú záľubu – spev.
Staromešťan však nezostal iba
pri speve v úzkom kruhu. Prezentoval sa už na rôznych podujatiach.
Vernisáže, vianočné trhy, zábavy
pre seniorov. Minulý rok v máji sa
po prvýkrát zúčastnil Krajskej prehliadky speváckych súborov.
Staromešťan sa stretáva pravidelne každý štvrtok o 15.00 hod
v Zichyho paláci. V prípade záujmu
stať sa členom stačí prísť a spievať.
Bližšie informácie na 0911 403
984.
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Výstava
českých
výtvarníkov
Pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR a 25 rokov
existencie českých spolkov na
Slovensku sa v Galérii RTVS na
prízemí „pyramídy“ uskutoční
výstava výtvarníkov českého, moravského a sliezskeho
pôvodu, ktorí žijú v Bratislave
a okolí nášho hlavného mesta.
Podľa
kurátora
výstavy
PhDr. Bohumíra Bachratého,
CSc., doteraz sa prihlásilo 31
umelcov, čo je ešte viac ako
na predchádzajúcej podobnej
výstave, ktorá bola na jeseň
2015 v areáli SNM na Žižkovej
ul. Aj tentoraz nad výstavou
prevzala záštitu veľvyslankyňa ČR Lívia Klausová (ešte
pred tým ako oznámila ukončenie svojho pôsobenia v tejto
funkcii), výstavu tiež podporili slovenský Fond na podporu
kultúry národnostných menšín,
MZV ČR, RTVS a tiež starosta
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Mgr. Radoslav Števčík.
Výstava, ktorú slávnostne
otvorí 6. júna 2018 vystúpenie
umeleckého súboru Hradišťan
& Jiří Pavlica, potrvá do konca
júna 2018. Bližšie informácie
o nej aj jej organizátorovi – Českom spolku Bratislava – posky(jv)
tuje www.cesi.sk.

Pistoriho palác ožil v nedeľu
tými najmenšími

N

edeľné dopoludnia v Starom Meste patria našim
najmenším.
Mestská
časť spustila pravidelné nedeľné
programy pre deti, divadelné,
ilmové predstavenia, pohybové
aktivity.
Dopoludnia pre deti začínajú
vždy o 10.00 hod. V máji sa môžu
naši najmenší tešiť na bábkové
divadelné predstavenia Rozkrávka v podaní divadla Piki, staroslovensky vtipne spracovaný
trhák Konštantín a Metod, ale aj
na pohybové tvorivé dielne alebo
animovanú ilmovú rozprávku
Esá z pralesa.
Vstupné na jednotlivé predstavenia je symbolické 1 euro. Deti
do 10 rokov majú vstup zdarma.
„Ambíciou Starého Mesta je
ponúknuť pravidelné aktivity aj
našim najmenším. Pistoriho palác im bude patriť každú nedeľu
pred obedom. Pevne verím, že si
tento rozprávkový priestor nájde
svojho najmenšieho diváka“, povedal starosta Radoslav Števčík.
Vzhľadom na to, že Pistoriho
palác ide od júna do rekonštrukcie pravidelné nedeľné aktivity
pre deti budú v Medickej záhrade.
V prípade nepriaznivého počasia
v Centre kultúry na Školskej. Po
rekonštrukcii sa s programom
pre deti vrátime do rozprávkového Pistoriho paláca.

Pripravujeme:
9. 6., 10.00 – II. ročník staronového
FESTIVALU VODNÍKOV, Hviezdoslavovo námestie.
PREŠPORSKÝ RYBACÍ KOTLÍK
– súťaž v varení rybacej polievky
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU VODNÍCKU MASKU

29. – 30. 6.
CESTOVANIE
ČASOM, festival,
Historické centrum
Starého Mesta
Aj tento rok Vás čakajú scénické výjavy
v uliciach Starého Mesta – Živý orloj,, Dobové módne prehliadky, Napoleon, Kelti,
ale aj dávne kortesačky, klauniády, poézia a maľovanie v uliciach, aktivity pre
deti (Renesančný dvor, čítanie rozprávok,

tvorivé dielne) Scénickou kompozíciou sa
prejdeme históriou Bratislavy, scenár Daniel Hevier, réžia Karol Rédli.
Úvod festivalu bude patriť komornému a symfonickému orchestru Konzervatória.

Alegorický sprievod, aktivity pre deti, bohatý kultúrny
program.
Pre víťazov súťaží sú pripravené zaujímavé ceny: víkendový pobyt pre dve osoby s procedúrami a plnou penziou
v Liečebných termálnych kúpeľoch Sklené Teplice, víkendový
pobyt pre dve osoby s polpenziou v Kaštieli Čičmany, voucher
do Savoy Restaurant, Carlton, vstupenky na rôzne kultúrne
a spoločenské podujatia, vecné ceny...
Súťažné podmienky na www.staremesto.sk
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Popredný latinskoamerický chlapčenský
zbor z Čile vystúpi v Bratislave

A

zda jeden z najznámejších
chlapčenských zborov v
Južnej Amerike, Tabancura
de Chile, sa predstaví v Bratislave.
Takmer 50 chlapcov reprezentujúcich tradičnú čílsku školu Colegio
Tabancura z hlavného mesta Santiago de Chile, bude v tomto období
na svojom európskom turné a svoju
zastávku si načasovali aj na Slovensku, a to na skutočne exkluzívnom
mieste – v „evanjelickej katedrále“
s výnimočnou atmosférou i akustikou. Vo štvrtok, 17. mája 2018 sa
Čílania predstavia Bratislavčanom,
o 18.00 rozozvučia priestory Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici.
Počas koncertu si zbor pre návštevníkov pripraví nielen výber
diel tých najväčších latinských a
španielskych skladateľov, ale pridajú i typické juhoamerické chorály a indiánske spirituály, a to pod

Koncert 45 členného chlapčenského zboru Tabancura de Chile
dirigenti: Hernán Cavera a Alfredo Diaz
hudobný hosť: Bratislavský detský zbor, dirigent Róbert Tišťan
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava
Štvrtok, 17. mája 2018, 18.00 hod., vstup voľný
Informácie: Ján Juráš, Ars ante portas, o. z., 0905 716 851,
jan@juras.sk, www.juras.sk
dirigentskou taktovkou Hernána
Caveru a Alfreda Diaza. Špeciálnym hosťom koncertu bude Bratislavský detský zbor s dirigentom
Robertom Tišťanom. Medzi zaujímavosti skutočne exotických hostí

patrí aj fakt, že zbor pôsobí v silne
katolíckom prostredí, uzavretom
„mystickom“ spoločenstve prelatúry Opus Dei, ktorej ich komunita
zasvätila svoj každodenný život. O
to väčšia osobná úcta, disciplína a
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angažovanosť sprevádza týchto
mládencov aj počas koncertov.
„Tabancura Boychoir College“
bola založená v roku 1998 s cieľom
podporovať zborový spev u chlapcov základných a stredných škôl.
Za 20 rokov sa do zboru integrovalo mnoho generácií mladých mužov, pričom teleso prešlo od svojich
počiatkov z komorného súboru k
jeho súčasnej tvorbe v dimenziách
„symfonického“ telesa s viac ako
sto členmi v škále hlasov kontratenor, tenor, barytón aj bas. Zbor
je držiteľom významného ocenenia
v zborovom sakrálnom speve „Crecer Cantando“ a pravidelne vystupuje na významných štátnych čílskych slávnostiach.
Vstup na koncert je voľný. No a
ako sa nechali čílski chlapci počuť,
pre slovenské publikum si pripravili aj jedno špeciálne hudobné
prekvapenie...
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Kino Film Europe • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava • kino.ﬁlmeurope.sk  facebook.com/ﬁlmeuropekino
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