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Laureátom ceny Oskar bez 
bariér sa v kategórii miest 
stala mestská časť Staré 

Mesto. Uspela so svojim projek-
tom Zariadenia starostlivosti 
o deti do troch rokov na Záhreb-
skej ulici.

Naša mestská časť uspela vo fi-
nále v konkurencii miest Banská 
Bystrica, Handlová a Krompachy. 
V kategórií obcí sa víťazom sta-

la obec Lenka (Banskobystrický 
kraj) s projektom „Poskytovanie 
prepravnej služby pre seniorov“.

Za Staré Mesto prevzal oce-
nenie, ktoré raz do roka udeľuje 
Združenie miest a obcí Sloven-
ska, starosta Radoslav Števčík. 
„Chcem sa poďakovať svojim 
kolegom ako aj partnerovi On-
kologickému ústavu sv. Alžbety, 
bez ktorého by sa sen o nových 

jasliach nestal skutočnosťou. Sme 
jediná mestská časť, ktorá vo 
vlastnej réžii prevádzkuje dvoje 
detské jasle,“ povedal starosta 
Števčík. 

Cenu získalo Staré Mesto za vý-
stavbu nových detských jaslí na 
Záhrebskej ulici. Ide o jedno z pr-
vých zariadení pre najmenšie deti 
na Slovensku, ktoré plne vyhovu-
je novej a sprísnenej legislatíve, 

známej aj  ako nový jasličkový zá-
kon. Nové zariadenie s kapacitou 
30 detí je bezbariérové, vybave-
né najmodernejšou kuchynskou 
technikou, novým predpisom 
zodpovedá aj sanitárne zariade-
nie. K vysokému komfortu pre 
deti a ich rodičov nepochybne 
prispieva aj vlastná záhrada s no-
vými hracími prvkami.

� FOTO�–�MAREK�VELČEK

ROZHOVOR
Veronika Karšaiová: 
Rozhodla by som  
sa znovu rovnako
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Trhovisko na Žilinskej a jeho 
okolie sa postupne menia. 

Úplne novú podobu dostala 
Kýčerského ulica a zmenila sa aj 
dopravným značením na pešiu 
zónu. Návštevníci trhu dostali 
nový široký chodník, ktorý začí-
name zabezpečovať tak, aby na 
ňom neparkovali autá. V dolnej 
časti, popri stánkoch, pribudli 
nové mechanické zábrany. Ob-
vyklé stĺpiky však v tomto prípa-
de nahradili cyklostojany, o ktoré 
si môžu oprieť návštevníci trhu 
svoje dvojkolesové tátoše. „Žiaľ, 
keďže vodiči v Bratislave si z do-
pravného značenia ťažkú hlavu 
nerobia, budú sa  musieť na zvy-
šku chodníka  objaviť stĺpiky,“ 
povedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík.

Pre verejnosť je prístupné 
zrekonštruované parkovisko za 
rohom – pred ministerstvom fi-
nancií. Tieto miesta sú, okrem 

šiestich vyhradených pre minis-
terstvo, rezervované pre Staro-
mešťanov, držiteľov parkovacej 
karty mestskej časti.

Potom, ako sa mestskej časti 
podarilo dohodnúť s majiteľom 
pozemkov o nájme na osem rokov, 
začína Staré Mesto postupne sprí-
jemňovať toto obľúbené miesto 
stretávania sa Staromešťanov. Tr-

hovisko teraz prevádzkujú Tech-
nické služby Starého Mesta, ktoré 
začali s nevyhnutnými opravami 
trhových stolov. Po dohode s ma-
jiteľom pozemkov pripravuje-
me nové prestrešenie trhoviska, 
ktoré zmení jeho celkový vzhľad 
a nahradí zubom času poznačené 
striešky spojené so stánkami.
� FOTO�–�MILAN�STANISLAV

Bez bariér
Rád by som sa s vami podelil 

o  veľké  uznanie,  ktoré  sa  dosta-
lo  Starému  Mestu  od  primátorov 
a starostov ostatných obcí a miest. 
Združenie miest a obcí ocenilo náš 
projekt  nových  detských  jaslí  na 
Záhrebskej cenou Oskar bez bariér 
v  kategórii  miest.  Úspech  v  tejto 
konkurencii, keď našim finálovým 
súperom  bola  napríklad  Banská 
Bystrica  je  veľkým  zadosťučine-
ním.
Ocenený  bol  síce  len  jeden  pro-

jekt,  ale  filozofia  odstraňovania 
bariér  a  humanizácie  ulíc  pre 
všetkých sa odráža vo všetkom, čo 
za  posledné  roky  v  Starom Meste 
robíme. Prestavali  sme novú mat-
riku  s  lepším prístupom, budujem 
výťah pre  návštevníkov  na miest-
nom úrade. Každá rekonštruovaná 
ulica dostáva nové chodníky, ktoré 
sú príjemné pre chodcov, nie sú na 
nich prekážky a najmä,  končia  sa 
bezbariérovými  priechodmi  pre 
chodcov. Stačí sa pozrieť na Gröss-
lingovú,  Povraznícku,  Škarniclo-
vú, Björnsonovú, Žižkovu, Hlbokú, 
Hollého, Heydukovú, ale onedlho aj 
na  Justičnú,  Tobruckú  či  Marián-
sku. A  to  som zďaleka nevymeno-
val všetky vynovené ulice. 
Nosím  však  v  sebe  ešte  jednu 

túžbu po  tom,  aby  sa  nám okrem 
obrubníkov  a  iných  prekážok  po-
darilo  začať  s  odstraňovaním 
pomyslených  bariér  medzi  ľuď-
mi. Aby  si  ľudia  vzali  obnovované 
verejné  priestory  za  svoje.  Je  mi 
smutno,  keď  idem  popri  vysade-
nom záhone a zbieram papiere po-
hodené po zemi,  vidím zašliapané 
kvetiny, autá parkujúce na zeleni. 
Správajme sa aj k ulici ako ku svo-
jej a starajme sa o ňu všetci, choď-
me príkladom, napomeňme  iných. 
Len tak bude naše mesto krajšie.  
� Rado�Števčík
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Prváci dostanú od septembra 
finančný príspevok

Na trh za zeleninou na bicykli

Prváci dostanú od 1. septem-
bra 2018 od mestskej časti 
finančný príspevok vo výš-

ke 50 eur. Ide o snahu samosprávy 
kompenzovať rodinám zvýšené 
výdavky spojené so zabezpečením 
nevyhnutných materiálnych po-
trieb dieťaťa pri prvom nástupe 
do školy. 

„Som rád, a chcem poďakovať 
poslancom, že schválili tento môj 
návrh na zavedenie príspevku 
pre prvákov. Po minuloročnom 
zavedení príspevku 100 eur pri 
narodení dieťaťa ide už o druhý 
príspevok, ktorý pomáha mladým 
rodinám,“ povedal starosta Staré-
ho Mesta Radoslav Števčík. 

Žiadateľ o príspevok predloží do 

podateľne miestneho úradu, prí-
padne na oddelenie sociálnych vecí 
miestneho úradu, vyplnené tlačivo 
– Žiadosť o poskytnutie jednora-
zového finančného príspevku pri 
nástupe dieťaťa na povinnú škol-
skú dochádzku, ktoré je zverejne-
ná na webovej stránke mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto www.
staremesto.sk, alebo sa nachádza 
v tlačenej verzii na oddelení so-
ciálnych vecí miestneho úradu.  
Oprávnená osoba je povinná pri-
ložiť k písomnej žiadosti kópiu úč-
tovných dokladov, nie starších ako 
5 mesiacov, preukazujúcich vyna-
ložené náklady na zabezpečenie 
nevyhnutných potrieb dieťaťa pri 
nástupe na povinnú školskú do-

chádzku minimálne vo výške po-
žadovaného príspevku a ostatné 
doklady uvedené v prílohe žiados-
ti. Príspevok môže byť poskytnu-
tý oprávnenej osobe, ktorá nemá 
záväzky a dlhy voči mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.

Príspevok v sume 50 eur bude 
možné použiť napr. na nákup škol-
ských pomôcok, ale aj na zakúpe-
nie predplatného cestovného líst-
ka pre dochádzajúcich prvákov. V 
školskom roku 2018/2019 by malo 
na povinnú školskú dochádzku na-
stúpiť 300 detí s trvalým pobytom 
v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Náklady na príspevok sú fi-
nančné kryté v rozpočte mestskej 
časti.

Od 23. 5. 2018 (streda) bude pre verejnosť umožnený vstup do úradu iba 
z Vajanského nábrežia. Dôvodom je výstavba výťahu, ktorá potrvá pri-
bližne 3 - 4 mesiace. Výstavba výťahu je ďalší krok k debarierizácii úradu 
pre občanov. Prosíme vás o trpezlivosť a zhovievavosť pri obmedzeniach, 
ktoré táto stavba prinesie. Robíme to pre vás.

Obmedzenia 
na úrade 
mestskej
časti
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Otvorením obnoveného 
schodiska a priestoru 
posledného zastavenia 

bratislavskej Kalvárie sa začala 
postupná obnova tejto vzácnej 
pamiatky. Hantabal architekti 
s finančnou podporou granto-
vého programu Starého Mesta 
a Arcibiskupského úradu Bra-
tislava začali navracať tento 
skvost bratislavčanom i návštev-
níkom hlavného mesta.

„Plní sa môj sen, že sa nám po-
darí obnoviť bratislavskú Kal-
váriu. Prvý krok sme urobili a 

priestor posledného zastavenia 
okolo kríža bol obnovený. Som 
rád, že som mohol byť od začiat-
ku pritom a svojou troškou som 
prispel k začiatku tohto veľkého 
diela. Verím, že hoci sme začali 
od posledného zastavenia ob-
nova bude pokračovať,“ povedal 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.

Bratislavská Kalvária na Kal-
várskom vrchu bola postavená 
medzi prvými v Uhorsku, na 
pamiatku bitky proti Turkom 
pri Viedni v roku 1683. Je teda 

o 60 rokov staršia ako známa 
kalvária v Banskej Štiavnici 
a mohla by byť jedným z  láka-
diel pre turistov. Prvé zastave-
nie krížovej cesty sa nachádza 
v priestoroch dnešnej zastávky 
SAV, pri Kostole svätého Cyrila 
a Metoda. V roku 1713 bol práve 
priestor Kalvárie útočiskom pre 
Bratislav čanov, ktorí tú preži-
li povestný mor. Najväčší zásah 
dostala Kalvária počas výstav-
by Pražskej cesty, kedy bola jej 
veľká časť úplne zničená.

� FOTO�–�MAREK�VELČEK
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Most SNP vyhlásili za pamiatku

Začala obnova 
kalvárie

RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta�mestskej�časti� 
Bratislava-Staré�Mesto

 pozýva obyvateľov Starého Mesta   

10. 6., 18.00 STREDOVEK V GRAS-
SALKOVICHOVEJ ZÁHRADE, kon-
cert sláčikového kvarteta 4strings, ukážky 

odievania na európskych šľachtických 
dvoroch od panovania Žigmunda Luxem-
burského po vládu kráľa Mateja Korvína 

(Fringia), dvorné tance vrcholového stredo-
veku (Fringia) 

11. 6., 17.00 HUGO KAUDER TRIO, 
Zichyho palác, vstup voľný v pozadí vzni-
ku Hugo Kauder Tria sa nachádza snaha 
umelcov priblížiť diela prenasledovaných 
i neznámych skladateľov židovského pô-
vodu, ktorých hudba po 2. svetovej vojne 
upadla do zabudnutia. K pomenovaniu 
súboru inšpirovalo umelcov stretnutie s 
odkazom skladateľa židovského pôvodu 

Huga Kaudera, ktorý v 30. rokoch minulé-
ho storočia unikal pred nacistickou perze-

kúciou.

14. 6., 17.00 STAROMESTSKÝ 
KONCERT, Andrea Zimányiová - spev, 
Juraj Burian - gitara, František Kovár - re-
citácia, Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, 
vstup pre Staromešťanov na voľnú vstu-

penku vydávanú na oddelení kultúry u pani 
Janegovej, od 7. 6., utorok a štvrtok 10.00 

- 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9. 

17. 6., 19.30 CHRÁMOVÝ  
KONCERT, Sacramento Youth Sympho-
ny (USA), Františkánsky kostol, Františkán-

ske nám.1, vstup voľný 

18. 6., 15.00 DUBČEK, historicky prvý 
hraný film o veľkom mužovi českosloven-

ských i slovenských dejín Alexandrovi Dub-
čekovi, Kino Mladosť, Hviezdoslavovo ná-
mestie, vstup pre Staromešťanov na voľnú 
vstupenku vydávanú na oddelení kultúry 

u pani Janegovej od 7. 6., utorok a štvrtok 
10.00 - 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9. 

19. 6., 18.00 SOCÍK, SLADKÝ 
SOCÍK, Divadlo GunaGu, vstupenky v 

hodnote 1 € sa budú predávať na oddelení 
kultúry u pani Janegovej od 7. 6., utorok a 
štvrtok 10.00 - 12.00, Zichyho palác, Ven-

túrska 9. 

20. 6., 11.00 ÚNOS ZO SERAILU, 
historická budova SND, vstupenky v hod-

note 1 € sa budú predávať na oddelení 
kultúry u pani Janegovej od 7. 6., utorok a 

štvrtok 10.00 - 12.00, Zichyho palác,  
Ventúrska 9.

20. 6., 17.00 STAROMESTSKÝ  
SALÓN s Miroslavom Dvorským, Zichyho 

palác,  vstup voľný.

Pamiatkový úrad SR vyhlásil 
Most SNP za národnú kultúrnu 
pamiatku. Stavba, ktorú zreali-
zovali v rokoch 1972 až 1973 je 
podľa úradu „architektonicky 
i konštrukčne mimoriadne od-
vážnym dielom, ktoré nemá na 
Slovensku obdobu.“

Pamiatkový úrad v rozhod-

nutí konštatoval: ,,Most SNP je 
hodnotným architektonickým 
a technickým dielom 20. storo-
čia, dokladujúcim dobové staveb-
né vzopätie a stelesňujúci celý 
rad princípov moderny. Jeho vý-
razná architektonická kvalita je 
neoddeliteľne spojená s funkciou 
a konštrukčnými princípmi.“

Asymetrické, kompozične vy-
vážené riešenie s nakloneným 
pylónom vyjadruje podľa pami-
atkarov odvahu a futurizmus 
moderny. Jeho subtílne elegant-
né krivky však stelesňujú v pod-
state nadčasové architektonické 
a výtvarné hodnoty. 

 (sm)
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Účasť poslancov na hlasovaniach

Účasť na zasadnutiach zastupiteľstva a komisií

| SAMOSPRÁVA |

Oznam
Mestská� časť� Bratislava� –�
Staré� Mesto� oznamuje� zá-
mer� predať� na� základe� ob-
chodnej�verejnej�súťaže

hnuteľný  majetok  vo  vlast-
níctve mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto, a to konkrétne:

 premiestniteľný sanitárny 
kontajner  s  dámskymi  a  pán-
skymi  toaletami,  s  rozmerom 
6000x2500x2800 mm 

Podmienky  obchodnej  ve-
rejnej  súťaže  budú  zverejnené 
na  internetovej  stránke www.
staremesto.sk  dňa  31.  5.  2018 
a k nahliadnutiu či poskytnutiu 
akýchkoľvek  informácií  v  po-
dateľni  (Centrum  služieb  ob-
čanom)  na  prízemí Miestneho 
úradu Mestskej  časti Bratisla-
va–Staré Mesto  a  v  kancelárii 
č. dverí 219 na druhom poscho-
dí  –  Mgr.  Malinová  alebo  na 
tel.č.  02/59 246 292.

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva 24. apríla vzniesli prítomní poslanci, počas prerokovávania nových zásad 
o odmeňovaní poslancov, požiadavku, aby Staromestské noviny pripravili prehľad aktivity poslancov.

KM - Komisia mandátová, KODO - Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok, KOKU - Komisia pre kultúru, KONA - Komisia 
pre nakladanie s majetkom a financie, KOSO - Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, KOŽI - Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj 
a životné prostredie , KOVM - Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport  Údaje sú v percentách k 9. 5. 2018

 Meno Počet hlasovaní Prítomný na hlasovaní Účasť v %
Ing. arch. Ľubomír Boháč 634 566 89,27
Ing. Martin Borguľa 634 197 31,07
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko 634 526 82,97
Bc. Ivan Bútora 634 537 84,70
RNDr. Marta Černá 634 234 36,91
Miloš Domorák 634 609 96,06
Mgr. Ondrej Dostál 634 466 73,50
Lucia Ďuriš Nicholsonová 634 194 30,60
Ing. arch. Martin Gajdoš 634 353 55,68
PhDr. Štefan Holčík 634 547 86,28
Ing. Miroslav Kollár MHA 634 510 80,44
MUDr. Halka Ležovičová 634 575 90,69
Viktor  Muránsky 634 598 94,32
PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 634 436 68,77
MUDr. Peter Osuský CSc. 634 408 64,35
Mgr. Vladimír Palko 634 539 85,02
Soňa Párnická 634 564 88,96
Mgr. art. Veronika Remišová M.A., ArtD. 634 206 32,49
MUDr. Viera Satinská 634 515 81,23
Ing. Jana Španková 634 614 96,85
Ing. Kristián Straka 634 618 97,48
MUDr. Peter Tatár 634 429 67,67
Mgr. Martina Uličná 634 455 71,77
Ing. Matej Vagač 634 602 94,95
Ing. Tomáš Ziegler 634 465 73,34

Hlasovania k 9. 5. 2018

 Meno Miestne zatupiteľstvo  Miestna rada KM KODO KOKU KONA KOSO KOŽI KOVM
Ing. arch. Ľubomír Boháč 97,14 87,50  71,43    83,87 
Ing. Martin Borguľa 74,29   21,43     
doc. Mgr. art. Štefan Bučko 85,71    84,38    92,00
Bc. Ivan Bútora 94,29   100,00    70,97 
RNDr. Marta Černá 80,00  50,00      
Miloš Domorák 97,14  100,00      96,00
Mgr. Ondrej Dostál 97,14     64,52   84,00
Lucia Ďuriš Nicholsonová 82,86        32,00
Ing. arch. Martin Gajdoš 82,86     48,39  93,55 
PhDr. Štefan Holčík 91,43    87,50 87,10 92,31  
Ing. Miroslav Kollár MHA 91,43   92,86  90,32  90,32 
MUDr. Halka Ležovičová 88,57    100,00  92,31  
Viktor Muránsky 94,29 93,75  92,86    93,55 
PaedDr. Barbora Oráčová PhD. 94,29 87,50 87,50 96,43  74,19   
MUDr. Peter Osuský CSc. 94,29    68,75    88,00
Mgr. Vladimír Palko 94,29   96,43 78,13    
Soňa Párnická 97,14 93,75   81,25   93,55 
Veronika Remišová 74,29 37,50  57,14     
MUDr. Viera Satinská 91,43  100,00    84,62  
Ing. Jana Španková 97,14 100,00  89,29  93,55   100,00
Ing. Kristián Straka 100,00   100,00 96,88 87,10   
MUDr. Peter Tatár 91,43     70,97  22,58 
Mgr. Martina Uličná 88,57 78,13 87,50   100,00 96,15  
Ing. Matej Vagač 94,29    90,63   90,32 
Ing. Tomáš Ziegler 91,43   78,57  77,42
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Do ulíc nastupujú letničky

| OPRAVA ULÍC |

V máji sa Staré 
mesto pustilo 

do novej výsadby 
kvetinových zá-
honov. Po zatiah-
nutí sa cibuliek 
tulipánov a nar-
cisov zaujme ich 
miesto viac ako 
11-tisíc letničiek. 
V mestskej červe-
no-bielej farbe nás 
potešia záhony na 
Hviezdoslavovom 
námestí, na Va-
janského nábreží, 
v Medickej záhra-
de či na Americkom námestí. Sa-
mozrejme, že nás svojimi kviet-
kami potešia aj záhony trvaliek, 
ktoré sú vysadené tak, aby sa 
kvietky na nich striedali od jari 

až do neskorej jesene. Celkovo 
mestská časť za posledné tri roky 
vytvorila nové záhony na ploche 
900 metrov štvorcových a nové 
pribúdajú pri ďalších rekonštruk-

ciách ulíc. Okrem toho sa podarilo 
vrátiť život 671 metrom štvorco-
vých starých záhonov, ktoré boli 
obnovené. 
� FOTO�–�MILAN�STANISLAV

Vrecká  
pre psíčkarov

Aj v tomto roku bude mest-
ská časť každému daňovníkovi, 
ktorý  zaplatí alebo zaplatil za 
rok 2018 poplatok za psa,  bez-
platne vydávať 1 rolku vreciek 
(cca 350 ks vreciek) na psie 
exkrementy. Vrecká budú vy-
dávané aj  dôchodcom a drži-
teľom ZŤP, ktorí sú oslobodení 
od poplatku. Ide o doplnok k 
vreckám, ktoré mestská časť 
poskytuje Staromešťanom a 
návštevníkom na verejne prí-
stupných miestach. Môžete  si 
ich vyzdvihnúť v Centre služieb 
občanom na miestnom úrade. 
Noví psíčkari by nemali zabud-
núť prihlásiť svojho psíka po 
dovŕšení šiestich mesiacov.

Medická záhrada, napriek 
teplému a suchému po-
časiu, sa tento rok zao-

dela do sýto zelenej farby. Pomo-
hol nový závlahový systém, ktorý 
mestská časť vybudovala v nákla-
de 28-tisíc eur v marci. Trávnikom 
sa tak tento rok dostala plná sta-
rostlivosť - vertikutácia, hnojenie 

a najmä závlaha. „Po tom, ako vla-
ni zlyhal starý závlahový systém, 
sme sa tento rok rozhodli investo-
vať tak, aby Medická záhrada bola 
ešte príjemnejším miestom pre 
oddych,“ povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. 

Okrem trávnika sa lepšej sta-
rostlivosti, v podobe postreku 

proti vijačke krušpánovej a dosta-
točnej dávke výživy, dočkali aj 
živé ploty, ktoré boli vlani o tomto 
čase vyschnuté. Orezov sa dočkali 
stromy aj plazivé ihličňany, z kto-
rých pracovníci technických slu-
žieb vyzbierali 65 veľkých vriec 
odpadu. 

Pracovníci technických služieb 

urobili aj prvý postrek buriny 
v chodníkoch. Veríme, že krajšia 
záhrada bude pozitívne pôsobiť aj 
na návštevníkov, ktorí si nevšimli 
na bráne nové tabuľky s piktogra-
mami upozorňujúcimi, že v záhra-
de je neprípustné fajčenie a bicyk-
lovanie.
� FOTO�–�MILAN�STANISLAV

Nové zavlažovanie v medickej záhrade
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Staromestské�Cestovanie�časom�2018

Hviezdoslavovým námes-
tím sa aj tento rok bude ší-
riť vôňa rybacej polievky 

a ulice Starého Mesta budú patriť 
vodníkom a ďalším vodným by-
tostiam. Staronový Festival vod-
níkov si opäť pripomenie tradície 
a povesti, ktoré sa k Bratislave a 
k rieke Dunaj viažu. 

Mestská časť Staré Mesto v spo-
lupráci s Bratislavským samo-
správnym krajom pripravila v po-
radí druhý ročník FESTIVALU 
VODNÍKOV.

Súčasťou festivalu bude aj 3. 
ročník súťaže o najlepšiu rybaciu 
polievku PREŠPORSKÝ RYBACÍ 
KOTLÍK. Do súťaže sa môžu zapo-
jiť rôzne organizácie, obce, spolky, 
podnikatelia. 

Súťažiť sa nebude iba vo vare-
ní, ale aj v kreativite. DO SÚŤAŽE 
O NAJKRAJŠIU MASKU VODNEJ 
BYTOSTI sa môžu zapojiť deti, do-
spelí i seniori. Masky bude hodnotiť 
porota zložená zo známych osob-
ností napr. moderátorka Janka Hos-
podárová, riaditeľka bratislavskej 
ZOO Miroslava Šavelová...     

Pre víťazov súťaží sú priprave-
né zaujímavé ceny: Víkendový po-
byt pre dve osoby s procedúrami 
a plnou penziou v Liečebných ter-
málnych kúpeľoch Sklené Teplice, 
víkendový pobyt pre dve osoby s 
polpenziu v Kaštieli Čičmany, vou-
cher do Savoy Restaurant, Carlton, 
voľné vstupenky na rôzne kultúrne 
a spoločenské podujatia, do brati-
slavskej ZOO...

Festival sa bude konať 9. júna, 

deň po Medardovi od 10.00 hod. 
Deti aj dospelí si môžu vyrobiť cha-
rakteristickú  masku vodníka (oči, 
vlasy, sukničku)  a o 11.00 hod sa 
zúčastniť alegorického sprievodu.

Sprievod na čele s kočom s vod-
níkom Ferkom a starostom Starého 
Mesta bude prechádzať od nábrežia 
(od budovy SNM) ulicami historic-
kého centra. K dobrej nálade počas 
sprievodu prispeje dychová hudba 
a mažoretky.   Sprievod bude končiť 
na Hviezdoslavovom námestí, kde 
musí starosta podľa povesti vodní-
kovi Ferkovi sľúbiť, že bude konať 
iba dobro. 

Rybacia polievka sa začne va-
riť o 12.00 hod, vydávať sa začne 
o 15.00 hod.

Hodnotiť budú návštevníci. Náv-

števníci (Hlas ľudu) určujú jedného 
víťaza: Po degustácii vhodí náv-
števník 1 euro do nádoby družstva 
s polievkou, ktorú považuje za naj-
lepšiu. Vyhrá družstvo, s najväčším 
obnosom peňazí. Vyzbierané pe-
niaze budú použité na charitatívne 
účely.

Súťažné podmienky nájdete na 
http://www.staremesto.sk/con-
tent/festival-vodnikov.

Deň plný zábavy a prekvapení 
ukončí ľudová hudba Paprčkovci. 
Program bude pokračovať na pó-
diu pred historickou budovou SND 
v rámci Dní maďarskej kultúry, kto-
ré sa začiatkom júna uskutočnia na 
Hviezdoslavovom námestí.   

Festival finančne podporil Fond 
na podporu umenia.

Program festivalu: 

10.00 Jak vodník Kapička přišel 
o vodu,  Divadlo Parnas Brno 

11.00 Alegorický sprievod štart na 
nábreží pre SNM, DH Spojár, 
Mažoretky Liviana

11.30 Príchod sprievodu na 
Hviezdoslavovo námestie, 
tanečné vystúpenie vodní-
kov

11.40 Neptún a víly, skupina 
Tostabur  

12.00 Vodnícka hymna, sľub
12.10 Vyhodnotenie najkrajšej 

masky
12.40 Tanečná skupina Dancy 

Shake
13.00  Tanečné vystúpenie SZUŠ 

Prokofievova
13.20 Spevácky zbor Radosť
14.00 Vystúpenie folklórnych sú-

borov
15.30 Vyhodnotenie  súťaže Preš-

porský rybací kotlík
16.00 Ľudové hudba  Paprčkovci

Aktivity pre deti:

  Tematické tvorivé dielne – vý-
roba charakteristickej vodníc-
kej masky

  Stan Mudrlatórium
  Maľovanie na tvár
  Každé dieťa, ktoré príde v kos-

týme vodníka, alebo inej vodnej 
bytosti dostane kopček zelenej 
zmrzliny a zelenú cukrovú 
vatu. 

 
� FOTO�–�MAREK�VELČEK

Staré Mesto aj tento rok 
pripravilo festival CESTO-
VANIE ČASOM, ktorého 
cieľom je priblížiť minu-
losť a zároveň ju prepojiť 
so súčasnosťou. Ulice Sta-
rého Mesta už po tretíkrát 
ožijú  historickými scénic-
kými výjavmi, módnymi 
prehliadkami, koncertmi 
a aktivitami pre deti. Fes-
tival Cestovanie časom, 
ktorý finančne podporil 
Bratislavský samosprávny 
kraj bude zároveň otvore-
ním Staromestského kul-
túrneho leta.     

  29. jún, 18.00, Hviezdoslavovo 
námestie
Klasika  Bratislave
Koncert symfonického a komorného 
orchestra Konzervatória
 
  30. jún 15.00 – 18.30 Historické 
      centrum Starého Mesta 
Bratislavský živý orloj – hotel Carlton

Óda na radosť – klauniáda, Keltské 
tance -  Pred Univerzitnou knižnicou

Kortešačky v Prešporku,  ĽH Fidli-
kanti – Fontána Ventúrska/Panská 

Ako sa vyštafírovať na korzo, Napo-
leon v Bratislave – Pri soche Schöne 
Náciho

Rozprávočky Rúfusa s pesničkami 
ozvú sa, Maľovanie na stojanoch – 
Letná čitáreň u Červeného raka

Renesančný dvor, tvorivé aktivity pre 
deti – Hviezdoslavovo námestie

  19.00 Hviezdoslavovo námestie 
Cestovanie časom – scénická kompo-
zícia z histórie Bratislavy
Cigánski diabli  FOTO�–�MAREK�VELČEK

Festival vodníkov

Program festivalu:
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Staré Mesto pripravilo 
v najobľúbenejších parkoch 
bohatý kultútny program.

Medická a Grassalkovicho-
vá/Prezidenská záhrada 

sú najobľúbenejšie staromestské 
verejné parky. Udržiavané trávna-
té plochy, kvetinové záhony a sta-
ré stromy vytvárajú ideálne pod-
mienky pre oddych a kultúru.

Kultúru do záhrad prináša aj 
mestská časť Staré Mesto. Už 10. 
júna sa otvorí Medická záhrada 
divadielkam pre deti. Počas 
nedeľných dopoludní sa až do 
polovice septembra predstavia 
napr. divadlo Art, Jaja, Koráb, hotel 
Mária, ToTem, Teater Komika, kto-
ré prinesú širokú škálu divadel-
ných predstavení pre najmenších. 
Princezná na hrášku, Guľka Bam-
buľka, Kozliatka, ale aj pohybové 
a tanečné dielne.

V júli sú pre deti pripravené di-
vadelné dopoludnia aj v pondelok, 
tentokrát divadelné dopoludnia 
s EDUdrama. Interaktívne divadel-

né predstavenia Za siedmymi ho-
rami, Prázdniny na ostrove Kure-
kuredut, Príšerky z kufríka nielen 

pobavia ale aj zabavia. Na všetky 
deti aj ich rodičov čaká dopoludnie 
plné úloh, hier, zábavy, divadla a 

prekvapení. Program v Medickej 
záhrade je určený nielen pre ma-
lých, ale aj pre dospelých. Cvičenia 
pod stromami, joga, taiči, pilakala-
joga, hathajoga, pilates, čchikung, 
či spievanie s Ankou Repkovou pod 
holým nebom. 

Treba spomenúť aj Letnú čitáreň 
ktorú pravidelne pripravuje  
Staromestská knižnica.

Grassalkovichová záhrada je už 
od roku 1919 obľúbeným miestom 
koncertov a prechádzok.

Práve preto v nej mestská časť 
pripravila Deň matiek v štýle baro-
ka, ktorý naštartoval sériu koncer-
tov, ukážok dobovej módy a dobo-
vých tancov. 

Už 10. júna o 18.00 sa ocitneme 
v 15. storočí.  Divákom predstaví-
me odievanie na európskych šľach-
tických dvoroch od panovania 
Žigmunda Luxemburského po vlá-
du kráľa Mateja Korvína. Módne 
trendy stredoveku a dobové tance 
prinesie spoločnosť Fringia. Atmo-
sféru spríjemní sláčikové kvarteto 
4strings.  FOTO�–�MAREK�VELČEK

| KULTÚRA |

Oslávili sme Deň Zeme

Barokové záhrady prinesú bohatý kultúrny program

Zveľaďovať svoje okolie, sta-
rať sa o prírodu a chrániť 
ju, je v súčasnosti už základ-

ným predpokladom k tomu, aby 
naša modrá planéta Zem zostala 
domovom pre všetky rastliny a ži-
vočíchy, vrátane človeka. 

K tomuto poznaniu vedieme 
i naše deti a robíme to tým najpri-
rodzenejším spôsobom – sme pre 
ne príkladom.

Aj v tomto roku, pri príležitosti 
Dňa Zeme, sme zorganizovali jar-
nú brigádu rodičov a pedagógov 
na skrášlenie a ozdravenie areálu 
školy.

 Hneď od rána sa rodičia i uči-
telia pustili do čistenia a maľova-
nia fasády okolo detského ihriska, 
strihania živého plota, kosenia 
trávy, strihania stromov a krí-
kov, či klčovania parazitujúcich 
rastlín. Najväčší siláci pracovali 
pri prevzdušňovaní pieskovis-
ka, či pri nakladaní biologického 
a zmesového odpadu do zberných 

kontajnerov,  ktoré pre školu za-
bezpečila MČ Bratislava Staré 
Mesto, oddelenie životného pros-
tredia a Rada rodičov školy. Šikov-
né ruky pani učiteliek a mamičiek 
pacovali v skleníku a na úprave 
pozemku okolo neho, či vysádzali 

nové letničky do externých kve-
tináčov v podchode školy. Hrabali 
a čistili trávnaté plochy a priestory 
pod stromami, zametali chodníky 
a atletickú dráhu v okolí doskočis-
ka.  Pracovalo sa i na dokončení 
maľby na stenách schodiska, kto-

rým každé ráno deti kráčajú do 
školy. Nezaháľali ani detské rúč-
ky. Pomáhali čistiť areál od smetí, 
nosili nasekané konáre a trávu do 
zberných košov, hrabali piesok, 
či zametali okolie pieskoviska 
a pomáhali pri oprave sietí vo 
futbalových bránkach. 

Najviac sa však zabavili pri stlá-
čaní nasekaných konárov v zber-
nom kontajneri.  Že ako? No predsa 
skákaním a váľaním sa.

O hladné brušká bolo postarané 
chutným občerstvením v podobe 
pagáčikov a koláčikov a smäd sme 
hasili minerálkou, kávou a čajom.

Po dobre odvedenej práci čakal 
na všetkých pracantov chutný gu-
láš, ktorý pre nich pre nich navari-
la pani vedúca školskej jedálne. 

Preto mi dovoľte poďakovať  
všetkým zúčastneným, ktorí 
aj tento rok dokázali, že im nie je 
ľahostajné ako vyzerá okolie ich 
školy a všetko živé v ňom.                                        

  ��MGR.�MICHAELA�HRNČIAROVÁ

Divadelné�predstavenia�v�Medickej�záhrade.
10. 6. o 10.00 - Ty si iná ako ja, Divadlo ART
17. 6. o 10.00 - Chlapček a divoška, Divadlo JAJA
24. 6. o 10.00 - Lienka Kikilienka a zakliaty letný kvet, Agentúra MaKiLe 
1. 7. o 10.00 - Gulliverov denník, Divadlo Hotel Mária 
8. 7. o 10.00 - Kozliatka, KBT, o.z.
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Ako ste sa dostali k práci ve-
dúcej Zariadenia opatrovateľ-
skej služby ?

Nebudete veriť, ale z presne 
opačného konca životného kolo-
behu. Som vyštudovaná zdravotná 
sestra a pôrodná asistentka a roky 
som na svet pomáhala bábätkám. 
Najprv roky v známej staromest-
skej pôrodnici na Šulekovej ulici 
a potom  5 rokov v konfliktami 
zmietanej Líbyi. Po návrate z tej-
to krajiny som sa začala zamýšľať, 
ktorým smerom sa má uberať môj 
život ďalej …

Od novorodencov k seniorom - 
to je teda poriadny skok …

Od prvého momentu ako som 
vstúpila do Zariadenia opatrova-
teľskej služby som cítila, že to bude 
tá pravá práca pre mňa. Musím 
však na tomto mieste povedať, že 
mi veľmi pomohlo zanietenie pani 
Schwantzerovej, vtedajšej vedúcej 
v Seniorcentre ako aj poslankyne 
pani Ležovičovej. Ich energia mi 
dávala nádej, že aj ja dokážem dať 
zo seba ešte viac. 

Dnes veľa ľudí pred 50-kou 
mení povolanie a chcú sa anga-
žovať práve v oblasti sociálnej 
práce, charity a podobne. 

Súvisí to s dobou, ktorá je často 
rýchlejšia a náročnejšia ako chce-
me. Pohnútkam nezištnej pomoci 
rozumiem. Treba si však uvedo-
miť, či na to mám. Psychicky aj 
fyzicky. Mňa zocelila spomínaná 
misia v Líbyi, keby som to neza-
žila, neviem či by som dnes na to 
mala silu.

Ako vyzerá deň v Zariadení 
opatrovateľskej služby? Z po-
hľadu seniora aj personálu?

| ROZHOVOR |

Veronika Karšaiová: 
Rozhodla by som  
sa znovu rovnako

V úplnom centre 
mesta,  
v historickej budove  
na Paulínyho 
ulici sídli jedno 
zo Zariadení 
opatrovateľskej 
služby, ktoré 
prevádzkuje 
mestská časť 
Staré Mesto pre 
svojich seniorov. 
Už 10 rokov ho 
vedie Veronika 
Karšaiová, ktorú 
na návrh vďačnej 
klientky, nedávno 
ocenil aj primátor 
Bratislavy. Ako 
dobrovoľníčka  
sa angažuje aj  
v Medzinárodnom 
klube žien. Pomoc 
seniorom je len 
jednou, aj keď 
podstatnou, časťou 
jej fascinujúceho 
a inšpiratívneho 
príbehu. 

FOTO�-�MAREK�VELČEK
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To nikdy nie je deň od - do. Začí-
name síce rannou poradou s mojím 
úžasným tímom opatrovateliek, 
kde si rozdelíme úlohy, ale ako 
to bude na konci dňa, určia sami 
klienti. Kapacita 15 miest v našom 
zariadení je 15 rôznych ľudských 
príbehov, 15 rôznych radostí, sta-
rostí, obáv, strachov a očakávaní. A 
my sme tu preto, aby sme ich napl-
nili. Ale platí to aj naopak – klienti 
obohacujú ten náš život.

Ak mladšie ročníky vôbec uva-
žujú o starobe, tak si zväčša po-
vedia: Len preboha neskončiť v 
starobinci…

V prvom rade Zariadenie opatro-
vateľskej služby nie je starobinec, 
a teda ani žiadna končená stanica. 
Klienti sem prichádzajú zväčša po 
nemocničnom pobyte, nabrať silu 
a dostať sa do lepšej fyzickej aj 
psychickej kondície. A my sme tu 
na to, aby sme im v tom pomohli. 
Rehabilitáciou, opaterou, vľúd-
nym slovom, záujmom o ich osud. 
Ponúkame pomocnú ruku aj ich 
príbuzným, ktorí musia pracovať 
a logicky nemôžu prevziať na seba 
celodenné opatrovanie. Je to rea-
lita doby, ktorú musíme všetci ak-
ceptovať. Máme aj klientov, ktorí 
nemajú príbuzných. V týchto prí-
padoch sme rodinou my.

Budova, v ktorej sídlite, má 
svoje roky a aj limity, napríklad 
nie je bezbariérová, aké vylep-
šenia by ste si želali ? 

Po materiálnej stránke si nemô-
žeme sťažovať. Iste by sme uví-
tali akékoľvek zariadenia alebo 
pomôcky, ktoré pomáhajú imo-
bilným klientom, pretože budova 
nie je bezbariérová. Treba si však 
uvedomiť, že gro našej práce spo-
číva v kvalitnej opatrovateľskej 
starostlivosti. A tá je vďaka môj-
mu skvelému tímu na veľmi dobrej 
úrovni. 

Mestská časť začína stavať 
úplne nové zariadenie pre se-
niorov na Dobšinského ulici, aby 
opatrovateľské služby plne zod-
povedali moderným trendom. 

Mám z toho veľkú radosť, lebo 
príjemné prostredie je pre senio-
rov veľmi podnetné. Veľkou pri-
danou hodnotou nového objektu 
by bola aj medzigeneračná komu-

nikácia. V zahraničí som bola v za-
riadení, kde sa kombinuje bývanie 
osamelých matiek s deťmi so se-
niormi. Výsledky sú úžasné a majú 
blahodarný vplyv na psychiku 
a medziľudské vzťahy vôbec.

Tento zámer má Staré Mesto 
so súčasnou škôlkou na Myjav-
skej ulici, aby perspektívne slú-
žila deťom ale aj seniorom ...

Rozhodne to treba skúsiť. Dať 
pocit seniorom, že sú potrební a 
stále dôležití. A najmä, že nie sú 
sami. Komunikácia najmenších 

a najstarších je prínosná pre obe 
strany. Treba si uvedomiť, že aj 
starší ľudia majú ešte očakávania 
a plány do budúcnosti. A my sme 
povinní im pomôcť.

Čo by ste robili, keby ste si 
mali možnosť vybrať iné povo-
lanie?

Pomáhala by som zdravotne po-
stihnutým alebo ľuďom bez domo-
va, ale stále najviac ma obohacuje 
práca so seniormi. Takže rozhodla 
by som sa znovu rovnako. Mala som 
všelijaké pracovné ponuky, dokonca 

aj zo zahraničia, ale nikdy som neu-
važovala o zmene pôsobenia. 

Ako „dobíjate baterky“ po ná-
ročnom dni?

Zatiaľ nepoznám pocit vyčerpa-
nia z práce. Samozrejme sú aj smut-
né dni a vtedy som si zvyknem zájsť 
do maminkinej záhrady a veľa čí-
tam. Veľkou oporou je môj  manžel. 
Akútny pocit potreby „dobitia ba-
terky“ chvalabohu nemám. Určite 
je to aj vďaka tímu opatrovateliek, 
ktorý mám. Som na ne pyšná. 

NORA�GÚBKOVÁ

| ROZHOVOR |
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Cena�senior�roka�-�výzva

  Odchod 9.00 
  Návrat do Bratislavy v popoludňajších hodinách.  

Poplatok za výlet 7 €. 
  Mestská časť hradí loď, obed, sprievodcu, kultúrny 

program.
  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.

12. 6. Výlet ľodou 
 s Kuštárovcami  
do Hainburgu, 

prehliadka mesta s výstupom na hrad. 

18. 7. Výlet 
Priepasť Macocha - Punkevní jaskyňe

pozýva staromestských seniorov

Radoslav Števčík, 
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Návšteva Punkevní jeskyně - 
najvyhľadávanejšej jaskyne  
v Moravskom Krase. 

  Prehliadka priepasti Macocha 
najväčšej priepasti svojho druhu 
v strednej Európe. Mestská časť 
hradí vstup do jaskyne, plavbu 
loďkou, dopravu autobusom, 
obed. 

  Poplatok za výlet 8 €. 
  Prihlasovanie osobne (v prípade manželského páru stačí prítomnosť  

jedného z manželov) na oddelení kultúry u pani Janegovej od 7. 6.,  
utorok a štvrtok 10.00 - 12.00, Zichyho palác, Ventúrska 9.

Primátor hlavného mesta SR 
Bratislavy Ivo Nesrovnal vyhla-
suje výzvu  na podanie návrhu na 
cenu  Senior roka, ktorú udelí na 
slávnostnom gala programe 16. 
októbra 2018 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. Ocenenie sa 
tradične  udeľuje v októbri, ktorý 
je  symbolickým Mesiacom úcty 
k starším. 

Návrhy je potrebné posielať  
v elektronickej forme na emailo-
vú adresu: senior@bratislava.sk 
alebo v písomnej forme poštou na 
adresu Magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy,  Oddelenie sociál-
nych vecí, Primaciálne  nám. 1, 814 
99 Bratislava, prípadne priniesť 
do podateľne magistrátu osobne  
do 10. augusta 2018.

V návrhu je potrebné uviesť:
- meno a kontaktné údaje navr-

hovaného (dátum narodenia, adre-
sa, telefón, email), 

-  kontaktné údaje navrhovateľa,
- stručné odôvodnenie poda-

nia návrhu s uvedením počinov 
z aktivity v kultúrnej, v špor-
tovej, vo vedeckej, prípadne v 

spoločensko - občianskej  ob-
lasti v seniorskom veku  (60 +), 
s celomestským, celoštátnym 
prípadne medzinárodným dosa-
hom, čím aj reprezentuje Hlavné 
mesto SR Bratislavy. Zároveň je 
príkladom ako je možné aktív-
ne starnúť – teda aj vo vyššom 
seniorskom veku byť aktívny a 
nájsť  uplatnenie.

 
Cena Senior roka je jedným 

z najvyšších  samosprávnych oce-
není. Udeľuje sa Bratislavčanom, 
ktorí sú v  seniorskom veku  ak-
tívni, či už v oblasti, ktorá bola ich 
profesiou, alebo v inej činnosti, 
v ktorej dosiahli preukázateľné 
výsledky. Vyhľadávame návrhy, 
ktoré sú spojené aj s významným 
životným jubileom navrhovaného 
aktívneho seniora.

Návrh môže podať jednotlivec 
alebo organizácia -  samospráva, 
kultúrne, športové,  vedecké inšti-
túcie, občianske združenie, nezis-
kové organizácie a podobne.

RADA�SENIOROV�
HLAVNÉHO�MESTA

STAROMESTSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ, 
16. 6., 14.00 Hviezdoslavovo námestie

V rámci podujatia sa  v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 uskutoční výstava histo-
rických šachovníc a šachových kreslených vtipov od 14.00 do 18.00 a projekcia 
zostrihu s obrázkami z významných mládežníckych turnajov vo svete s účasťou 

bratislavskej mládeže. 
Švajčiarsky systém hry na 5 kôl podľa pravidiel FIDE, tempo hry 10 minút na 

partiu plus bonifikácia 5 sekúnd za každý ťah, spolupráca s Klubom šachových 
nádejí v Bratislave. 

Prihlášky do 10. 6. posielajte na lubica.janegova@staremesto.sk, tel. 
+421 911 403 984, rohacek.miroslav@gmail.com, tel. +421 908 776 438.

POZVÁNKA

Nedeľné�popoludnie�venované�matkám�-�Pri príležitosti Dňa matiek zorga-
nizovala mestská časť v Grassalkovichovej záhrade program barokovej hudby 
a tancov venovaný všetkým mamám. Sme radi, že ste prišli a zabavili sa. Ďaku-
jeme, milé mamy a staré mamy, že vás máme, aj keď vás občas neposlúchame.

� FOTO�–�MAREK�VELČEK
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Živió�storočný�Július�Turček�
Májové stretnutie s jubilantmi bolo výnimočné. Priamo na tomto pod-

ujatí sme zablahoželali pánovi Júliusovi Turčekovi k okrúhlej stovke. Pán 
Turček  zaujal  svojou  jasnou mysľou  a  pevným  stiskom  ruky  a  svižným 
pohybom, hoci s pomocou paličky. Jeden z receptov na dlhý život nahlas 
prezradil všetkým jubilantom. Denne si dopraje dva deci dobrého bieleho 
vínka zo Sv.  Jura. Nuž nech mu ešte dlho chutí.  Starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík, okrem vinšu, poinformoval seniorov čo všetko pre nich 
mestská časť pripravuje a čo môžu využiť. Od kultúrnych programov, cez 
výlety aj k omnoho pragmatickejším veciam, ako je napríklad príspevok 
na taxík k lekárovi, keď Staré Mesto po predložení účtenky a potvrdenia 
o návšteve lekára preplatí za každú jazdu 2,50 eura. Reč bola aj o pripra-
vovanom otvorení sociálnej výdajne potravín a o novom Dome opatrova-
teľskej služby, ktorého výstavba je na spadnutie.  FOTO�–�MAREK�VELČEK

Viac ako štrnásť percent 
Slovákov má 65 a viac rokov, 
čo je viac ako 780-tisíc 
ľudí. Do roku 2050 sa počet 
obyvateľov v tejto vekovej 
skupine zdvojnásobí. Na 
nejaký druh sociálnej služby 
pre nesebestačnosť bude tak 
odkázaných čoraz viac ľudí.

Nesebestačnosť je odkáza-
nosť na pomoc iných pri 
takých činnostiach, ako je 

stravovanie, hygiena, obliekanie či 
liečebný režim. Podľa schopnosti 
človeka vykonávať tieto činnosti 
je  zaradený do jedného zo šiestich 
stupňov odkázanosti. Aby mal ná-
rok na opatrovateľskú službu, musí 
dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Je len málo ľudí v seniorskom 
veku, ktorí uprednostňujú zaria-
denia sociálnych služieb. Väčšina 
volí, pokiaľ im to zdravotný stav 
dovoľuje, pobyt v domácom pro-
stredí. Je to prirodzenejšie, ako 
byť umiestnený v sociálnom za-
riadení. Opatrovateľky navštevu-

jú seniorov doma v dohodnutom 
čase a vykonávajú dohľad a pomoc 
pri sebaobslužných výkonoch, 
pomoc v domácnosti alebo iné 
sociálne aktivity, na ktorých sa v 
zmluve dohodli.

Skutočnosť, že o tento druh 
sociálnej služby je záujem, potvr-
dzuje aj rezort práce. „Terénna 
forma sociálnej služby v domá-
com prostredí je veľmi žiadanou 
službou. Zároveň je aj efektívnym 
nástrojom na zotrvanie odkáza-
ných ľudí v prirodzenom domá-
com prostredí v súlade s princípmi 
uplatňovanými v medzinárodných 
ľudskoprávnych dokumentoch, 
ale aj s princípmi EÚ o rozvoji so-
ciálnych služieb. Ministerstvo prá-
ce problematike opatrovateľskej 
služby a jej nedostatku venuje veľ-

kú pozornosť, treba však zdôraz-
niť, že opatrovateľské služby pat-
ria už viac ako 15 rokov do plnej a 
výlučnej kompetencie miestnych 
samospráv. To znamená, organi-
zovanie opatrovateľskej služby, 
priznávanie nároku na opatro-
vateľskú službu žiadateľom a aj 
jej financovanie je podľa zákona 
originálnou kompetenciou miest-
nych samospráv,“ píše sa v správe 
rezortu práce.

Ak je teda váš príbuzný odkáza-
ný na opatrovateľskú službu, tre-
ba o ňu písomne požiadať obec či 
mesto. Obec vykonáva zdravotnú 
a sociálnu posudkovú činnosť a jej 
výsledkom je rozhodnutie o odká-
zanosti, respektíve neodkázanosti 
na opatrovateľskú službu. 

Januárová novela zákona o so-

ciálnych službách zaviedla štátny 
príspevok podľa stupňa odká-
zanosti osoby pre všetkých zria-
ďovateľov zariadení sociálnych 
služieb. Štát tak z prostriedkov 
štátneho rozpočtu zabezpečí spo-
lufinancovanie neverejných po-
skytovateľov sociálnych služieb 
na lokálnej i regionálnej úrovni a 
verejných poskytovateľov tých-
to sociálnych služieb na lokálnej 
úrovni. „Poskytnutý finančný prí-
spevok bude účelovo viazaný na 
spolufinancovanie ekonomicky 
oprávnených nákladov na mzdy a 
odvody zamestnancov poskytova-
teľa sociálnej služby,“ uviedlo mi-
nisterstvo práce a sociálnych vecí.

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

Opatrovateľská služba doma 
je veľmi žiadaná

Odborné�prednášky�a�aktivity�pre�seniorov
Denné centrum Heydukova 25, streda o 14.00; prednášky a aktivity sú 
bezplatné

 Jún
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.

Vážený�pán�starosta,�dámy�poslankyne,�páni�poslanci.

Sme seniori a dobrovoľne pracujeme pre našich rovesníkov, aby po skon-
čení produktívneho veku nezostávali  len  tak doma, ale žili aktívne aj na-
ďalej. Z obyvateľov Starého Mesta tvoríme štvrtinu populácie. A to je sila, 
ktorú je škoda ponechať iba tak ladom.  
Niektorí sme svoju skupinku zdedili, inú sme si ju prácne vytvorili. Robíme 

to s nadšením a entuziazmom, bez nároku na honorár. Aj na komunikáciu 
s členmi používame okrem mailov ako samozrejmosť vlastné mobily,  lebo 
našich členov považujeme za blízkych priateľov. A oni nás. 
Ak nás niekto z vás poctí svojou návštevou a ocení slovkom ďakujem za 

našu prácu, úprimne nás to poteší.   Roky poznáme dvoch z vás – Martina 
Borguľu  a Martinu Uličnú.  Veríme,  že  tak  ako medzi  nás  zavítal  9. mája 
starosta MČ   Bratislava – Staré Mesto Radoslav Števčík, aby venoval svoj 
čas našim otázkam a postrehom a informoval nás o aktivitách smerujúcich 
k potrebám seniorov, nájdu si k nám cestu aj ďalší z vašich radov.  Na Ob-
chodnej 52 budete vítaní. Rovnako ako záujemcovia o členstvo. 

VALÉRIA�POKORNÁ,�
predsedníčka Okresnej organizácie JDS BA-Staré Mesto 

NAPÍSALI�STE�NÁM



Staromestská knižnica 
organizuje od roku 2004 
v pobočke na Panenskej 

ul., kde je vybudovaná počíta-
čová učebňa s desiatimi pra-
covnými stanicami, počítačové 
kurzy (Internet a e-mail) pre 
seniorov – začiatočníkov i po-
kročilých. V roku 2017 kniž-
nica začala veľmi intenzívne 
spolupracovať pri organizovaní 
týchto kurzov so sociálnym od-
delením mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto. 

Minuloročné kurzy boli 
určené špeciálne pre senio-
rov – Staromešťanov. Na rok 
2018 knižnica pripravila osem 
kurzov, z toho štyri pre Sta-
romešťanov. Najbližší kurz 
Internet a e-mail pre staro-
mestských seniorov sa bude 
konať v dňoch 11. – 15. júna 
2018 denne od 9.00 do 13.00 
hod. Kurzy pre Staromešťanov 
finančne podporila mestská 
časť Staré Mesto, ostatné kur-
zy z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. Do 
ponuky tohtoročných kurzov 
sme zaradili i novinku – kurzy 
zamerané na využívanie mobil-
ných aplikácií. 

Prvý z nich sa uskutočnil 
v termíne od 23. do 27. apríla. 
Jeho výnimočnosť spočívala 
práve v špecifickom zame-
raní na nové mobilné zaria-
denia – smartfóny a tablety. 

Prečo práve na tento typ za-
riadení? Smarfóny a tablety 
sú pre starších ľudí v porov-
naní s počítačmi v mnohom 
viac „senior friendly“ vďaka 
jednoduchému ovládaniu pro-
stredníctvom dotyku. Hoci šlo 
tak povediac o experiment – 
ani sami lektori nevedeli, ako 
to celé dopadne, keďže kurz 
s týmto typom zariadení bol 
pre nich premiérou, i tentoraz 
sa tešil úspechu. Zúčastnili sa 
na ňom iba ženy, ktoré napriek 
pokročilému veku nezanevre-
li na nové technológie. Mnohé 
z nich už absolvovali počítačo-
vý kurz v Staromestskej kniž-
nici. Práve smartfóny sú pre 
nich šikovným pomocníkom 
do ruky, ktorý môžu použiť 
kedykoľvek, aj keď sú mimo 
svojho domu. Príkladom je 
jedna z účastníčok, ktorá sa 
počas celého kurzu tešila, ako 
svoj smartfón bude pripájať 
na miestnu wi-fi v Guatemale, 
kam mala odocestovať hneď 
po skončení kurzu. 

Seniori sa na kurze nauči-
li, ako môžu prostredníctvom 
svojich dotykových zariade-
ní posielať e-maily, vytvárať, 
upravovať, ukladať a zdieľať 
fotografie, používať mapy, ces-
tovné poriadky či zisťovať in-
formácie o počasí. Certifikáty 
o absolvovaní kurzu odovzdal 
účastníkom starosta mestskej 

časti Staré Mesto Radoslav 
Števčík.

Hoci metodika kurzu nebola 
vopred presne vypracovaná, 
keďže sa nedalo predpokladať, 
aké zariadenia si seniori prine-
sú a ako to bude fungovať s ich 
synchronizáciou, lektori Milan 
Regec a Annamária Brijaková 
sa opierali o intuíciu a poznat-
ky získané z predchádzajúcich 
kurzov. Účastníci svojím entu-
ziazmom a vytrvalosťou inšpi-
rovali aj samotných lektorov, 
ktorí sa už teraz tešia na ďalšie 
podobné kurzy v Staromestskej 
knižnici.

Päť dňový kurz tak prebehol 
nad ich očakávania. Nevylu-
čujú, že s takto orientovanými 
kurzami budú pokračovať aj v 
budúcnosti. Vidia v nich veľký 
potenciál práve pre používanie 
seniormi. Ďalší kurz tohto typu 
plánuje knižnica zorganizovať 
na jeseň tohto roka, počas let-
ných mesiacov bude v letnej či-
tárni v Medickej záhrade posky-
tovať konzultácie k používaniu 
mobilných zariadení. O ter-
mínoch konzultácií budeme 
verejnosť vopred informovať. 
Letná čitáreň v Medickej záhra-
de bude poskytovať všetkým 
záujemcom bezplatné služby od 
11. júna do 31. augusta, sedem 
dní v týždni, denne od 10.00 do 
18.00 hod. 

 JUDITA�KOPÁČIKOVÁ
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Mobilné aplikácie pre seniorov

Letná�čitáreň� 
v�Medickej�záhrade�

otvára sezónu 11. júna 2018 o 11.00 
hod., s hudobným programom vystúpi Eva 
Golovková. Záštitu prevzal starosta mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto Radoslav 
Števčík. 

Letná čitáreň bude v prevádzke od 11. 
júna do 31. augusta 2018, denne od 10.00 
do 18.00 hod. Návštevníkom bude k dis-
pozícii 50 študijných miest, 55 titulov 
domách a zahraničných časopisov, služby 
sú bezplatné, vstup na podujatia voľný. 
Program v letnej čitárni finančne podporil 
Bratislavský samosprávny kraj.

Program na jún: 

 11. jún – 31. august 2018 - Staro-
mestská knižnica včera a dnes. Výstava k 
60. výročiu vzniku Staromestskej knižnice

 11. jún – 30. júl 2018 - Ilustrátori 
ocenení na BIB 2017. Výstava v spolu-
práci s Bibianou, medzinárodným domom 
umenia pre deti. 

 12. jún 2018 o 10.00 h. - Čítanie nás 
baví. Tibor Hujdič číta knihu Jiřího Holuba 
Ako skrotiť drzú Soňu. 

 12. jún 2018 o 16.30 h. - Rozprá-
vanie o Bratislave. Bratislavské viechy 
a kaviarne s Petrom Salnerom. 

 13. jún 2018 o 14.00 h. - Tvorivé 
dielničky pre naše detičky. Pre žiakov 
zo ZŠ a MŠ pre deti a žiakov so sluchovým 
postihnutím v spolupráci s DELL, s.r.o. 

 13. jún 2018 o 16.00 h. - Aladino-
va zázračná lampa. Stražanovo bábkové 
divadlo. V spolupráci s poslancom Marti-
nom Borguľom

 19. jún 2018 o 9.00 h. - Fyzika 
prakticky. Workshop s Petrom Molčánym. 
Organizované podujatie pre žiakov ZŠ a MŠ 
Grösslingová. 

 26. jún 2018 o 16.30 h. - Rozprá-
vanie o Bratislave. Bratislavské viechy, 
kaviarne a pivárne  s Jurajom Hradským 
a Jurajom Šebom. 

 27. jún 2018 o 16.00 h. - Medovníko-
vý domček. Stražanovo bábkové divadlo. 
V spolupráci s poslancom Martinom Bor-
guľom



Staré Mesto už počas júna ožije 
rôznymi podujatiami. 9. júna 
sa na Festivale vodníkov 

stretneme s vodníkmi a ochutnáme 
výbornú rybaciu polievku, 10. júna 
sa Grassalkovichová záhrada odeje 
do stredoveku a Medická záhrada 
ožije divadielkami pre deti.  

Začiatok kultúrneho leta bude 
patriť festivalu Cestovanie ča-
som. Festival otvorí koncert na 
Hviezdoslavovom námestí Klasika 
v Bratislave v podaní komorného 
a symfonického orchestra Konzer-
vatória. 

Staromestské kultúrne leto pri-
nesie množstvo koncertov, diva-
diel, diskusií, prezentácií, pohybo-
vých a tanečných aktivít, nielen na 
Hviezdoslavovo námestie, ale aj na 
nádvorie Zichyho paláca, do Medic-
kej a Grassalkovichovej záhrady, či 
do ulíc Starého Mesta.   

Program na Hviezdoslavom ná-
mestí je koncipovaný od štvrtka 
do nedele. Okrem koncertov sme 

aj tento rok pripravili  Tanečné 
školy na námestí – Folky-polky 
s choreografom SĽUKu. Stanisla-
vom Marišlerom.  Štvrtky budú 
patriť Promenádnym dychovým 
koncertom.

Pre seniorov sme aj tento rok pri-
pravili obľúbené tanečné  zábavy 
na letnej terase hotela Carlton.   

Na nádvorí Zichyho paláca sa 
predstaví napr. Felix Slováček, di-
vadlo La Komika, na Staromest-
skom salóne vyspovedáme Miro-
slava Dvorského, či Jozefa Vajdu.  
Každý týždeň sa vám budú v Lite-
rárnom klube u Zichyho prihovárať 
známi slovenskí autori. 

Medická záhrada bude patriť 
mamičkám a deťom.  Aj tento rok 
sú pre najmenších pripravené di-
vadielka, ktoré sa budú našim naj-
menším prihovárať každé nedeľné 
dopoludnie a interaktívne divadel-
né predstavenia s EDUdrama. 

Mamičky si môžu zacvičiť pod 
stromami jogu, taiči, pilakala-

jogu, pilates, čchikung alebo za-
spievať s Ankou Repkovou pod 
holým nebom. V Medickej zá-
hrade bude k dispozícii Letná 
čitáreň s rôznymi aktivitami, 
ktorú pravidelne pripravuje  
Staromestská knižnica.  

Súčasťou Staromestského kul-
túrneho leta budú chrámové kon-
certy. Staromestské kostoly rozo-
zvučia zbory a súbory z rôznych 
krajín.

Na Staromestskú jazzovú loď 
s Petrom Lipom sa môžete tešiť 
v júli aj v septembri.

Aj tento rok  sme pripravili kres-
lenie v uličkách centra Bratislavy – 
maľovanie v plenéri. 

Po druhýkrát sa pod dohľadom 
Kreatívneho klubu Luna uskutoč-
nia aj kreatívne dielne -  Kreafest.  
Na Kreafeste sa predstavia známe 
aj menej známe tvorivé techniky, 
ako maľovanie na textil a hodváb, 
servítkovanie, quilling, kawasaki, 

tkanie na kartóne, plstenie, palič-
kovanie, korálkovanie, výrobky z 
dreva a poverpolu .  

Projekt Viva Ulica, ktorý priná-
ša viac hudby do ulíc ponúkne na 
základe castingu jednotlivcov aj 
hotové formácie. Tí sa predstavia 
na viacerých upravených stanoviš-
tiach.

Počas celého leta bude na 
Hviezdoslavovom námestí sprí-
stupnená Maxišachovnica.  

Móda storočiami, taký je názov 
podujatia, ktorého cieľom je pú-
tavým spôsobom priblížiť obyva-
teľom a návštevníkom Bratislavy, 
ako sa vyvíjala móda od stredove-
ku až po súčasnú módu a do akej 
miery je súčasná móda ovplyvnená 
tou minulou.

Podujatie je zároveň slávnost-
ným ukončením staromestského 
kultúrneho leta. Jeho súčasťou 
bude prezentácia činností v Staro-
mestských centier kultúry a vzde-
lávania. 
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V mesiaci jún pripravil Dunajský fond 
množstvo podujatí v rámci festivalu 
Slovrat na Dunaji Na naše otázky 
odpovedal Juraj Tedla, programový 
manažér pre Slnovrat na Dunaji a 
grantové výzvy.

Prečo oslavujeme práve slnovrat na 
Dunaji?

Júnový slnovrat je tradične spájaný 
so začiatkom letného obdobia. Význam-
nú  úlohu pri jeho tradičných oslavách 
zohrávalo Slnko a prírodné živly - najmä 
oheň a voda.

Spomenuli ste oheň a vodu, my sa 
však asi budeme baviť viac o vode...

Voda, ktorú prináša na naše územie 
Dunaj, odjakživa priťahuje  záujem ľudí. 
Okolo rieky tak vzniká veľmi  pestrý svet 
zaujímavých aktivít. Iniciatíva „Slnovrat 
na Dunaji” ponúka príležitosť zažiť tento 
svet cez niekoľko desiatok podujatí počas 
celého júna.

Čím je Slnovrat na Dunaji iný?
„Objavte rieku” je hlavným mottom tre-

tieho ročníka iniciatívy. Verejnosť si aj 

tento rok môže vybrať z ponuky  zážitkov, 
či už  športových, náučných, rekreačných, 
environmentálnych alebo a umeleckých.

Na čo konkrétne sa môžu návštevníci 
tento rok tešiť?

Nasadnúť na kanoe alebo kajak, nasko-
čiť na paddleboard, previezť sa vyhliadko-
vou loďou, nazrieť do zázemia vodáckych 
klubov, zažiť hudbu, tanec a výtvarné 
umenie na nábreží, spoznať dunajských 
otužilcov, vyskúšať si vytrvalosť na be-
žeckých pretekoch, preskúmať prírodné 
zákutia a chránené územia, pozorovať di-
vokú zver, osláviť deň detí atrakciami pri 
vode a mnoho ďalšieho. Vybrať si môže 
každý z približne 40 podujatí. Tie sa budú 
konať nielen v Bratislave, ale po celom slo-
venskom toku Dunaja, rovnako i na Malom 
Dunaji. Pre návštevníkov ich pripravili ne-
ziskové organizácie, samosprávy ako aj ve-
rejné a súkromné podniky, ktoré pôsobia 
v blízkosti rieky a majú k nej vzťah. Verej-
ná prehliadka riečnych akcií je iniciatívou 
Stredoeurópskej nadácie a jej nadačného 
programu Dunajský fond, ktorým sa usi-
luje priniesť viac života a záujmu k rieke a 
skvalitniť verejný priestor popri nej.

Objaviť rieku počas Slnovratu na Dunaji
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