
Otvárame Pisztoryho palác! 
Po rokoch sa od konca septembra sprístupní verejnosti bývalé Leninovo múzeum na Štefánikovej. 
Bude to vďaka podujatiu Dizajnvíkend, ktoré bude trvať od 28. septembra do 2. októbra. Čakajú 
na Vás skvelé kúsky od svetových dizajnérov. A kto chce palác vidieť ako prvý, môže sa pridať k 
dobrovoľníkom, ktorí budú palác upratovať v sobotu 10. septembra. 

Začne sa festival pre seniorov

Viac na str. 7-10
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Staré Mesto je líder v zverejňovaní zmlúv

Staré Mesto je najtranspa-
rentnejšou samosprávou na 
Slovensku v zverejňovaní 
zmlúv na internete. Vyplýva 
to z kontrolného prieskumu 
Transparency International 

Slovensko. Zverejňovanie 
zmlúv, faktúr a objednávok je 
pre samosprávy povinné od 
1. januára 2011. Staré Mesto z 
možných 100 bodov získalo 99 
bodov, najhoršia Nitra ich zís-
kala 8. Miestny úrad umožňu-
je občanom jednoducho nájsť 
zmluvy, usporiadať a vyhľadať 
ich podľa mena dodávateľa, či 

hodnoty, alebo ďalej spraco-
vávať v tabuľkovom editore.  
Mestská časť okrem spuste-
nia elektronického obecného 
rozhlasu, troch bezplatných 
wi-fi  zón v centre a možnosti 
platby kartou v pokladni na 
miestnom úrade uvažuje aj o 
ďalších novinkách.   (dot)

Najv iac nedo-
rozumení vzniká 
vtedy, keď chýbajú 
informácie. Preto 
som pred voľbami 
sľubovala otvore-
nosť, preto tiež 
držíte v ruke tieto 
noviny. Potešilo 
ma, že otvorenosť 

vo zverejňovaní zmlúv nás v rebríčku 
TIS vyniesla na prvé miesto spomedzi 
2800 obcí u nás. Skúsenosť mi však 
vraví, že napriek  snahe informovať o 
našich krokoch, mnohí Staromešťania 
nevedia, s čím všetkým sa môžu na náš 
úrad obrátiť. V ťažkých životných situ-
áciách hľadajú často pridrahé riešenia a 
netušia, že sme im pripravení pomôcť. 
Mám na mysli našu opatrovateľskú  
službu v zariadeniach alebo v domác-
nosti, či domov seniorov. Považujem 
za veľkú výzvu tieto služby rozširovať 
aj zlepšovať, ale tiež dať o nich vedieť. 
Verím, že mi v tom  pomôže Rada senio-
rov. Rada seniorov nie je len symbolické 
gesto. Mapuje potreby a formuluje vide-
nie najskúsenejšej generácie, jej členovia 
však tiež pomáhajú vo svojich komuni-
tách šíriť užitočné informácie. Aj vďaka 
konzultáciám s Radou seniorov pribúda 
od októbra do vejára našich služieb ob-
čanom prepravná služba Senior-auto. 
Zatiaľ v skúšobnej prevádzke, s cieľom 
za symbolickú cenu pomôcť staromest-
ským dôchodcom najmä v preprave k 
lekárovi. Som totiž presvedčená, že slovo 
„starostka“ neznamená iba mať mnoho 
starostí, ale aj postarať sa o tých, ktorí to 
skutočne potrebujú. 

Milí 
Staromešťania,

Koncom septembra, 29. 9. sa v 
Starom Meste začne Festival 
peknej jesene. Cieľom mesiac 
trvajúcej akcie je povzbudiť 
seniorov k aktivite a pripraviť 
pre nich užitočný a príjemný 

program. Počas celého októb-
ra sa budú konať prednášky, 
koncert, vernisáže, divadelné 
predstavenie, ale aj výlet do 
Marianky či šachový turnaj. 
Súčasťou bude aj Akadémia 

staromestského seniora s 
praktickými radami ohľadom 
práva, bezpečnosti a zdravot-
níctva. 
 (dot)

Ďalšia z aktivít, ktoré po-
môžu staromestským dô-
chodcom, bude aj nová pre-
pravná služba Senior-auto, 
ktorá sa skúšobne spustí od 
októbra. Seniori sa vďaka nej 

budú môcť za poplatok 2 eurá 
odviezť k lekárovi a naspäť. 
Potrebné bude nahlásiť sa na 
jazdu minimálne 24 hodín 
vopred na miestnom úrade. 
Kapacita auta bude obmedze-

ná na 7 miest, ráno sa nahlá-
sení seniori budú zvážať a v 
dohodnutom čase ich šofér 
zase bude môcť vyzdvihnúť 
a rozviezť domov. 
 (dot) 

Spustíme prepravnú službu k lekárovi
Viac na str. 11

Viac na str. 2

Staromestská samospráva sa 
stala víťazom rebríčka Transpa-
rency International Slovensko.

Na nádvorie Zichyho pa-
láca prišla diskutovať so 
Staromešťanmi herečka 
Iva Janžurová. Akcia Káva 
u Zichyho je súčasťou vy-
stúpení českých hercov v 
Starom Meste. V piatok 9. 
septembra príde na ná-
dvorie Naďa Urbánková. 
 Foto - DK

Špina? 
Neporiadok? 
Volajte 02/ 59 246 246
linkacistoty@staremesto.sk

Linka čistoty 



2 SPRAVODAJSTVO

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto ponúkla vo verejnej ob-
chodnej súťaži na predaj byty na 
Obchodnej ulici číslo 23 a číslo 
25. Na Obchodnej ulici číslo 23 
ponúklo Staré Mesto na predaj tri 
byty, o ktoré sa uchádzali štyria 
záujemcovia. Vyvolávacia cena 
bola 44 000 eur a v elektronickej 
aukcii bola najvyššia ponúknutá 
cena 172 000 eur, čo predstavuje 
nárast o 290,91 %. Na Obchodnej 
ulici číslo 25 ponúklo Staré Mesto 
na predaj šesť bytov, o ktoré sa 
uchádzali štyria záujemcovia. Vy-

volávacia cena bola 73 000 eur a v 
elektronickej aukcii bola najvyššia 

ponúknutá cena 209 300 eur, čo 
predstavuje nárast o 186,71 %. 

„Peniaze, ktoré Staré Mesto to-
uto aukciou získalo, chceme po-
užiť predovšetkým na prestavbu 
nebytových priestorov na bytové 
jednotky. Tie by sme potom mohli 
ponúknuť záujemcom o nájomné 
bývanie,“  povedala starostka Ro-
sová.
 Byty sa nachádzajú v objektoch, 
ktoré sú v havarijnom stave a 
nikto zo žiadateľov o pridelenie 
nájomného bytu neprejavil o ta-
kýto byt záujem. Bytové jednotky 
si pred predajom prezreli aj po-
slanci miestneho zastupiteľstva, 
ktorí o ich predaji rozhodli na 
júnovom zasadnutí. 

(th) 
FOTO - TH

Zničené byty sa vďaka aukcii predali lepšie
Elektronická aukcia v Starom 
Meste zvýšila ceny bytov až o 
290 percent.

Staré Mesto je o krok bližšie k tomu, aby jeho obyvatelia 
pri vybavovaní bežnej agendy nemuseli vyjsť z domu. 
Od septembra spúšťa miestny úrad novinku.
Okrem elektronického obecného rozhlasu už bude 
skúšobne fungovať aj elektronický úrad na úrovni re-
gistratúry a preberania pošty. To bude znamenať, že 
obyvateľ si bude môcť na internete odsledovať, ako sa 
rieši jeho podnet či žiadosť. To prinesie ďalší pokrok v 
transparentnosti činnosti samosprávy.
Elektronizovať sa však bude aj stavebný úrad. Ohlášky 
sa tak napríklad budú môcť posielať priamo z počítača 
doma, nebude už treba chodiť na úrad. Navyše prehľad-
ný systém zvýši mieru kontroly a ušetrí sa na papieri, 
pretože agenda sa bude vybavovať len elektronicky. 
  
 (dot)

Stavebný úrad 
čaká elektronizácia

KRÁTKO
� Pondelok so starostkou v mesiaci sep-
tember sa bude konať v pondelok 12. sep-
tembra od 16.00 do 18.00 v staromestskej 
sieni na Miestnom úrade. Starostka bude k 
dispozícii na konzultácie pre občanov.

� Dňa 1. októbra sa bude na území Starého 
Mesta konať bezplatný zber starých elek-
trospotrebičov. Záujemcovia o odvoz nech 
telefonujú na 02/59246333 alebo pošlite 
e-mail na janka.cillikova@staremesto.sk a 
nahláste typ a počet spotrebičov, ktoré po-
trebujete odviezť a Vaše meno, priezvisko, 
presnú adresu bydliska a telefonický kon-
takt. Nahlásiť sa treba do 28. septembra. 
V deň zberu bude nutné pred 8.00 ráno 
elektroodpad vyložiť pred vchod domu.  

� Mestská časť inštalovala nové koše na 
psie exkrementy a vytvorila nový priestor 
na venčenie psov na Poľnej ulici zo strany 
Ondrejského cintorína. Koše pribudli na: 

Ulici F. Kráľa, Vlčkovej, Novosvetskej, Šte-
fanovičovej, Nám. M. Benku, Socháňovej, 
Na Slavíne, na Povrazníckej, Hlbokej a na 
Panenskej. 

� Staré Mesto zintenzívnilo za prvý polrok 
2011 kontroly majiteľov psov, fajčiarov na 
zastávkach MHD a prevádzkovateľov zaria-
dení, ako dodržiavajú ohlásené záverečné 
hodiny. Do rozpočtu odviedli na pokutách 
48 750 eur. Za prvý polrok uložili policajti 
v spolupráci s inšpektormi Starého Mesta 
sankciu 251 majiteľom psov, pričom za celý 
minulý rok bolo za neplnenie zákonných 
povinností pokutovaných 184 majiteľov 
psov. Staromestská samospráva sa za-
merala aj na kontrolu záverečných hodín. 
Príslušníci mestskej polície riešili za prvý 
polrok 453 porušení. Za prvý polrok dosta-
lo pokutu 144 fajčiarov. Na porovnanie, za 
celý minulý rok ich bolo iba 12.   (dot)

Zničené byty mestská 
časť predala. Záujem o 
ne v minulosti neprejavilo 
ani združenie Právo na 
bývanie.

OZNAM
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsa-
denie funkcie - vedúci oddelenia právneho a správnych činností. Kvalifikačné 
predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - Právnická fakulta, 
odborná prax min. 5 rokov, prax s riadením kolektívu, znalosť právnych pred-
pisov SR (najmä občianske právo, správne právo, obchodné právo), znalosť 
prípravy a tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívna čin-
nosť (vnútorná, vonkajšia), znalosť právnych predpisov na úrovni samosprávy, 
znalosť stavebného a katastrálneho zákona, zákona o majetku obci, zákona 
o hlavnom meste SR Bratislavy, záväzkovo - právne vzťahy, skúsenosti s 
účasťou a zastupovaním na pojednávaniach pred súdmi, notárskymi a exekú-
torskými úradmi, príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy, prax v oblasti 
štátnej správy alebo samosprávy vítaná. Ďalšie požiadavky:   samostatnosť, 
spoľahlivosť, flexibilita, prax s riadením kolektívu, manažérske schopnosti, 

organizačné a komunikačné schopnosti, ovládanie práce s PC. Zoznam 
požadovaných listín a dokladov: profesijný štruktúrovaný životopis, žiadosť 
o zaradenie do výberového konania, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 
mesiace), overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné 
vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhláse-
nie, že všetky údaje sú pravdivé, písomný súhlas so spracovaním osobných 
údajov podľa § 7 ods. I a 2 zákona č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných 
údajov. Termín na podanie písomnej žiadosti o zaradenie do výberového 
konania spolu s požadovanými dokladmi je do 02.09.2011. Prihlášku spolu 
s požadovanými dokladmi doručte osobne do podateľne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bra-
tislava, v zalepenej obálke s označením „VK vedúci oddelenia právneho a 
správnych činností - neotvárat“.
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Nový most by sa mohol vrátiť 
k názvu Most SNP
Nový most by sa mohol v budúc-
nosti vrátiť k svojmu pôvodnému 
názvu. Chce to starostka Staré-
ho Mesta Táňa Rosová. Snahu 
o zmenu mena oznámila počas 
osláv výročia SNP, ktoré sa konali 
v piatok 26. augusta 2011 na Ná-
mestí SNP.
Podľa jej názoru o povstaní dnes 
môžeme hovoriť pravdu aj vďaka 
udalostiam spred 20 rokov, ktoré 
sa odohrali práve na tomto námes-
tí. Ako povedala, povstanie bolo 
vzoprením sa čestných a statoč-
ných ľudí proti totalite a cudzej 
nadvláde. „Nie v mene strany, nie 
v mene ideológie, ale v mene naj-
vyšších ľudských hodnôt,“ myslí si 
starostka. Napriek tomu je však 

podľa nej Bratislava tomuto odka-
zu čosi dlžná. „Máme tu most, kto-
rý je pýchou aj bolesťou Bratislavy. 
Niesol názov SNP. Naši predchod-
covia v samospráve to však zmenili. 
V skutočnosti tým - hoci nechtiac 
-prijali ideologickú interpretáciu 
SNP. Som presvedčená, že toto je 
pravý čas, aby sme začali vážne 
diskutovať o zmene názvu Nového 
mosta na Most SNP. Verím, že keď 
sa tu stretneme pri príležitosti 70-
teho výročie povstania, bude bra-
tislavský Most SNP už všeobecne 
akceptovanou realitou,“ povedala 
v prejave Rosová. 
  
 (dot)

FOTO – WIKIPEDIA
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Linka č. 147, premávajúca z Ho-
džovho námestia na Kalváriu, 
bude fungovať aj naďalej. Návrh 
na jej zrušenie dal nedávno Do-
pravný podnik. Koncom augusta 
mesto oznámilo, že linka zosta-
ne bez zmien.  
Po oznámení zámeru obmedziť 
túto linku sa vedenie úradu spolu 
s viacerými miestnymi poslan-
cami sústredili na rokovania o 

jej zachovaní. Linka č. 147 bude 
premávať bez obmedzení.
Starostka Starého Mesta Táňa 
Rosová poďakovala za spoločnú 
snahu prednostovi staromest-
ského úradu Svenovi Šovčíkovi, 
ktorý ako poslanec vystupoval 
za záchranu minibusu na pôde 
Mestského zastupiteľstva, po-
slancovi mestskej časti a mesta 
Martinovi Borguľovi, ktorý sa 

za ňu zasadzoval ako člen do-
pravenej komisie Mestského za-
stupiteľstva a tiež člen dozornej 
rady Dopravného podniku, ďa-
lej predsedovi komisie dopravy 
Miestneho zastupiteľstva Slavo-
mírovi Frešovi, ktorý spracoval 
písomnú argumentáciu v pro-
spech linky 147, s ktorou sa Staré 
Mesto obrátilo na primátora Mi-
lana Ftáčnika, ale aj poslancom 

miestneho zastupiteľstva Marte 
Černej a Kamilovi Procházkovi, 
ktorí neustále apelovali v mene 
občanov.
Rosová ocenila snahu všetkých 
zainteresovaných bez ohľadu 
na politickú príslušnosť. „Tento 
skvelý výsledok je dôkazom, že 
spoločnými silami môžeme do-
siahnuť mnoho v prospech oby-
vateľov,“ povedala.  (dot)

Linka č. 147 do Horského parku zostane zachovaná

Zmenou názvu mosta po revolúcii sa prijala ideologická interpretácia povstania.

Pomôžte postaviť 
Pisztoryho palác na nohy

Koncom septembra bude 
Staré Mesto slávnostne otvá-
rať priestor Pisztoryho palá-
ca. Podujatie, vďaka ktorému 
palác po rokoch opäť otvorí 
svoje brány, bude Dizajn-
víkend. Pri tejto príležitos-

ti sa samospráva rozhodla 
zorganizovať dobrovoľnícke 
upratovanie priestorov. V 
paláci treba najmä poza-
metať, umyť dlážky a upra-
tať nádvorie. Upratovanie 
sa bude konať v sobotu 10. 
septembra.Záujemcovia sa 
môžu hlásiť na adrese do-
rota.krakova@staremesto.
sk alebo miroslava.pagaco-
va@staremesto.sk. Možné je 
prihlásiť sa aj telefonicky na 

čísle 0911 09 07 59. Uprato-
vanie sa začne o 9.00 ráno, 
vítaní sú všetci t í, ktorí 
chcú spraviť niečo pre Staré 
Mesto a byť pri tom, keď sa 
Pisztoryho palác opäť stane 
súčasťou spoločenského ži-
vota. Náradie na upratova-
nie zabezpečí miestny úrad. 
Viac o Pisztoryho paláci a 
Dizajnvíkende sa dočítate 
na stranách 7 – 10. 
  (dot)

Miestny úrad organizuje 
10. septembra dobrovoľ-
nícke upratovanie bývalé-
ho Leninovho múzea.

Tretí septembrový víkend bude v Bratislave 
patriť behu. Pobeží sa River Park Night Run, 
teda nočný beh Bratislavou. Štart je o 20.00 
spred River Parku, trať meria 8,7 kilometra. 
Trať 3. ročníka vedie ulicami historického 
centra, odkiaľ sa bežci dostanú do Petržalky 
cez most Apollo a vrátia sa naspäť k River 
Parku cez Nový most a Staré Mesto.
Samospráva Starého Mesta sa rozhodla 
zapojiť aj inak ako len ofi ciálne. Na pôde 
miestneho úradu vznikol päťčlenný tím, 
ktorý si trať odbehne, na čele so starostkou 
Táňou Rosovou. Spolu s ňou budú bežať 
Ján Komara a Vladimír Lauko z kancelárie 
prednostu a Radovan Choleva, poradca sta-
rostky. (dot)

Úrad pobeží



�  Poďme rovno k reálnym 
výsledkom. Rada seniorov 
vznikla koncom mája, za-
sadala už dvakrát. Čo sa 
doteraz udialo?

„Prvé stretnutie bolo koncom 
júna, to bolo také zoznamovacie. 
Po predstavení sa krátkym profe-
sijným životopisom sme schválili 
Štatút rady a priority. Navrhli sme 
ďalšie stretnutie navyše mimo 
harmonogram, čo svedčí o tom, 
že rada berie svoju úlohu vážne. 
To sa konalo začiatkom augusta. 
Tam každý člen Rady deklaroval 
svoje pole pôsobnosti – teda ob-
lasť, ktorej sa chce prioritne ve-
novať. Rada bude dostávať všetky 
koncepčné materiály mestskej 
časti pred ich defi nitívnym schvá-
lením poslancami, čo je dôležitý 
prísľub.“ 

� Aký mate z toho pocit? 
„Pani starostka s veľkou empatiou 
počúvala naše postrehy a reago-
vala. To sa mi zdalo dôležité, lebo 
počúvať nie je veľmi obvyklé u 
vedúcich pracovníkov. Brali sme 
to ako záruku dobrej spolupráce a 
komunikácie do budúcnosti.“  

� Má rada seniorov zmysel?
„Rada seniorov určite má zmy-
sel. Napríklad seniori majú šan-
cu sa na nás obracať so svojimi 
návrhmi. Je predpoklad, že ich 
skôr pochopíme a môžeme ich 
kratšou cestou prerokovať s pani 
starostkou.“    

�  Riešite už konkrétne prob-
lémy?

„Rada seniorov je len poradným 
orgánom a treba zdôrazniť, že 
nepolitickým. Stotožňujem sa 
však s argumentáciou, že máme 
tlmočiť hlas skupiny ľudí, ktorí sa 
dnes k slovu tak často nedostáva-
jú a to je škoda. Budeme zaujímať 

stanoviská k aktuálnym problé-
mom a očakáva sa od nás, že bu-
deme istou morálnou autoritou a 
garantom vo veciach dôležitých 
pre Staré Mesto. Zatiaľ na oboch 
rokovaniach vládla konštruktív-
na atmosféra, prejednávali sme už 
konkrétne záležitosti napríklad z 
oblasti architektúry – nábrežie. 
Chceme sa stretnúť s hlavnou 
architektkou mesta. Pán Greguš, 
akademický sochár a reštaurátor, 
mal konkrétne návrhy z oblasti 
kultúry, pán architekt Korec zase 
z oblasti urbanizmu.“

� Čo pre Vás znamená byť v 
Rade seniorov a byť jej pred-
sedníčkou? 
„Dlho som túto ponuku zvažova-
la. Napriek môjmu seniorskému 
veku stále pracujem ako lekárka 
a vysokoškolský pedagóg a nebo-
la som si istá, či ďalšie pracovné 
zaťaženie ešte zvládnem. Ale keď-
že ide o dobrú vec a po dlhšom 
rozhovore s kompetentnými o 
charaktere práce v rámci Rady se-
niorov, som sa rozhodla ponuku 

prijať a už dnes som presvedčená, 
že som spravila dobre. Už teraz sa 
na mňa obrátili seniori z oblasti 
Horského parku, ktorí bojujú za 
zachovanie autobusu číslo 147. K 
spolupráci sa už prihlásila knižni-
ca, združenie Občan, demokracia 
a zodpovednosť.“

�  Stále ste aktívnou lekár-
kou, čo v oblasti zdravot-
níctva a sociálnych vecí 
Staré Mesto najviac po-
trebuje?

„Nielen Staré Mesto, ale celé Slo-
vensko. Pridali sme ľuďom roky 
života, ale nie život rokom. Nie-
kedy mám pocit, že som účastná 
nejakej tragikomédie, ale som op-
timista a dúfam, že sa veci pohnú 
správnym smerom. Zdravotníctvo 
je problémom takmer všade na 
svete, ale miera „problémovosti“ 
je výrazne rozdielna. Konkrétne 
zo Starého Mesta: nemocnica s 
poliklinikou Bezručova. Doteraz 
nikto relevantne nepovedal, prečo 
ju bolo treba zrušiť. Stala sa tak 
doteraz nenapraviteľná chyba. 

Výborní lekári, ktorí tam pôso-
bili, sa rozpŕchli do celého mes-
ta a pacienti za nimi teraz musia 
cestovať. Ekonomika je samozrej-
me dôležitá vec, ale kto z toho má 
prospech? Pacienti určite nie.“ 

�  Od októbra spúšťa samo-
správa projekt prepravnej 
služby Senior-auta. Ako by 
mala podľa Vás fungovať?

„Myšlienka je to výborná, takto 
si predstavujem konkrétnu po-
moc starým ľuďom. Malo by to 
ale fungovať nielen ako odvoz k 
lekárovi, ale napríklad aj s mož-
nosťou nakúpiť si cestou. Aby tí 
ľudia nemali pocit, že sú vyčlene-
ní zo spoločnosti. Treba zabezpe-
čiť, aby to ľudia nezneužívali. V 
oblasti sociálnych vecí máme veľa 
schopných ľudí k dispozícii a ur-
čite nájdeme cestu, ako v Starom 
Meste začať spoluprácu s nimi, 
ako by sme ich schopnosti mohli 
dobre využiť.“

�  Staré Mesto je špecific-
ké práve tým, že tu žije 
najstaršia populácia. Byť 
dôchodcom dnes nie je 
jednoduché. Čo by ste po-
radili staromestským dô-
chodcom - aby sa udržia-
vali v dobrej psychickej a 
fyzickej kondícii?

„Nie sme celkom vo väčšine a mo-
dernizujeme sa. Nie je ojedinelé, 
že ľudia až v seniorskom veku ob-
javia seba samého. Realizujú svoje 
sny a záujmy. Preto sú univerzity 
tretieho veku stále obsadené, po-
čítačové kurzy tiež. Možno mladší 
ľudia aj zapochybujú, ale spokoj-
nosť seniorskej kategórie obyva-
teľov značne ovplyvní celkovú at-
mosféru v spoločnosti. Niekedy k 
ich uspokojeniu stačí dobré slovo, 
dobré sociálne zabezpečenie alebo 
len autobus číslo 147. V prospech 
vyrovnanej mysle je treba vyrov-
nať sa a zmieriť sa s minulosťou, 
žiť prítomnosťou a nad budúcnos-
ťou sa zbytočne netrápiť.“  

Dorota Kráková
FOTO – ARCHÍV M.P.

Tlmočíme hlas tých, 
ktorí sa dnes k slovu nedostávajú

4 ROZHOVOR

Predsedá Rade seniorov, poradnému orgánu starostky, ktorý vznikol v Starom Meste v máji. 
Hovorí, že dôchodcovia nie sú v Starom Meste ešte „v presile“ a sama sa vo svojom okolí 
angažuje za to, aby starší ľudia nesedeli doma, ale užívali si život s množstvom voľného času 
aktívne. O živote seniorov a o tom, čo Rada seniorov pre nich môže urobiť hovorí lekárka 
Marianna Príkazská.



Do horárne príde aj pes Klork zo seriálu

V Horárni Horský park bude v 
sobotu 24. septembra opäť vese-
lo. Otvorené dvere tu budú mať 
zvieracie útulky. Akciu organizu-
je mestská časť už tretíkrát. Cie-
ľom je pomôcť útulkom prezen-
tovať zvieratá medzi ľuďmi, aby 
tak mali vyššiu šancu dostať sa 
do rodiny. Na prvej akcii v marci 
sa adoptovali piati psíci, v júni to 
boli traja psy a päť mačiek. 
Akcia má fanúšikov aj medzi zná-
mymi osobnosťami, podporuje 
ju aj premiérka Iveta Radičová, 
ktorá si takmer z júnovej akcie 
odniesla šteniatko, ale aj model-
ka Lucia Hablovičová, herečka 
Kristína Farkašová a moderátor-
ka Hanka Gallová. Hablovičová 

na akcii bude aj tentokrát, podob-
ne ako naposledy bude modero-
vať predstavovanie zvierat. Spo-
lumoderátormi budú tiež známa 
milovníčka psov Eňa Vacvalová a 
moderátorka Andrea Vadkerti.
Hlavnou hviezdou programu však 
bude pes Klork, známy zo seriálu 
televízie Joj Panelák, kde hrá so 
svojím majiteľom, hercom Jura-
jom Slezáčkom. Okrem Klorka 
prídu aj vychovávatelia vodiacich 
psov z Výcvikovej školy Únie ne-
vidiacich a slabozrakých, veteri-
nár a bratislavskí výcvikári, ktorí 
vám dajú jednoduché rady, ako 
napríklad naučiť psíka, aby nežral 
jedlo od cudzích ľudí alebo aby 
prestal zavýjať. Prídu aj šťastní 
majitelia psíkov a mačičiek, ktorí 
si vďaka akcii v Horárni našli me-
dzi zvieratami v útulku priateľov 
na celý život.  (dot)

FOTO – DK
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Projekt záchrany legendárnej 
Viedenskej električky, ktorá 
pred sto rokmi premávala z Pre-
šporku do Viedne, sa začal. Ve-
rejná fi nančná zbierka odštarto-
vala a na konto už chodia prvé 
peniaze, informoval Roman De-
likát, manažér projektu.
Starý rušeň Ganz Eg 6 z roku 
1913 našiel Klub priateľov mest-
skej hromadnej a regionálnej 
dopravy v Rakúsku, kde je pri-
pravený na šrotovisko. Vozidlo 
bolo súčasťou Viedenskej elek-
tričky až do roku 1935. Rakúsky 

majiteľ ho dnes chce zošrotovať 
alebo predať, dopravní a his-
torickí nadšenci v spolupráci 
s Bratislavským okrášľovacím 
spolkom sa snažia o jeho odkú-
penie a obnovu.
„Oslovujeme sponzorov a fi r-
my,“ hovorí Delikát. Odha-
dované náklady na prepravu 
rušňa sú 11-tisíc eur. Starost-
ka Táňa Rosová už prisľúbila 
pomoc. Prispieť sa dá na účet 
635505694/0900 variabilný 
symbol 1914. (dot)

FOTO – ROMAN DELIKÁT

Stará lokomotíva hľadá sponzorov

Opäť môžete spoznávať Staré Mesto
Od polovice septembra sa vracia 
do ulíc historického centra mesta 
projekt Poznaj Staré Mesto. Jeho 
súčasťou sú populárne bezplatné 
prehliadky centra so sprievodky-
ňou Helenou Navrátilovou. 
Konať sa budú tak ako doteraz 

– každú druhú sobotu od 14.00. 
Zraz je na Hlavnom námestí pri 
fontáne. Pred prázdninami sa 
konali tri takéto prehliadky a zá-
ujemcov bolo stále viac.
Najbližšie sa prehliadka bude ko-
nať v sobotu 17. septembra o 14.00, 

témou budú bratislavské kaviarne 
a reštaurácie. Luxorka, Metropol-
ka, Štefánka alebo sú dnes takmer 
zabudnuté pojmy, hoci kedysi sa 
lesk a sláva týchto kaviarní plnila 
ich priestory najvýznamnejšími 
obyvateľmi mesta. 

V sobotu 1. októbra bude tematic-
ká prehliadka Hudobná Bratislava 
– géniovia v našom meste. Náv-
števníci sa dozvedia, ako to bolo v 
Prešporku s Mozartom, ale aj kto-
rý známy skladateľ tu odštartoval 
svoju kariéru. (dot)

Mestská časť na september 
opäť pripravuje akciu na po-
moc opusteným zvieratám. 
Vďaka inicatíve má dnes 
osem psíkov a päť mačiek 
lepší život.

V Horárni budú opäť psy a mačky. Na júno-
vej akcii bola aj premiérka Iveta Radičová.
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� Aké témy rieši komisia, kto-
rej ste predsedom?
„Komisia má funkciu poradnú - 
sem patria aj vyjadrenia a stano-
viská k zriaďovaniu a zrušovaniu 
materských a základných škôl, a 
taktiež navrhuje zástupcov do rád 
základných a materských škôl v 
Starom Meste. Iniciujeme podnety 
na rozvíjanie aktivít vzdelávania, 
telesnej kultúry a športu, na pod-
porovanie talentovanej mládeže, 
ale i na podmienky pre integráciu 
mentálne a telesne postihnutých 
detí. Priamo navrhujeme dotácie 
na podporu aktivít pre mládež, 
vzdelanie a šport. V neposlednom 
rade funguje kontrolne – plnenie 
uznesení a vybavovanie sťažností 
obyvateľov.“ 

� Aké sú priority komisie? 
„Každoročné zabezpečenie 
umiestnenia detí, predovšetkým 

občanov Starého Mesta, v mater-
ských a základných školách. V 
Starom Meste nemáme dostatok 
miest v materských školách v sú-
vislosti s demografi ckým vývo-
jom, preto nemôžeme vyhovieť 
všetkým žiadateľom, ktorí nie sú 
obyvateľmi Starého Mesta, ale 
je pre nich výhodnejšie mať deti 
umiestnené v škôlkach v Starom 
Meste, kde spravidla pracujú. 
Problémom je aj to, že väčšina ma-
terských škôl v Starom Meste je v 
objektoch, ktoré neboli postavené 
s týmto účelom a ich kapacity sú 
malé. Pretože naše škôlky napriek 
tomu majú vysokú úroveň starost-
livosti, je záujem mimostaromest-
ských rodičov vysoký. Podobná, aj 
keď nie natoľko zložitá situácia je 
aj na základných školách v Starom 
Meste. V súčasnosti vytvárame 
podmienky na zväčšenie kapa-
cít niektorých škôlok a hľadáme 

možnosti na vytvorenie aspoň 
jednej novej škôlky a pripravuje-
me organizačné opatrenia aj pre 
základné školy.“ 

�  Začína sa školský rok, ako 
sú staromestské školy naň 
pripravené?

„Rada seniorov určite má zmy-
sel. „Počas prázdnin sa podarilo 
urobiť technické opravy a úpra-
vy – najmä vybudovaním ďalších 
hygienických zariadení na väčšine 
materských škôl, pretože už platia 
zvýšené hygienické normy. Ak 

sme chceli zachovať ich kapacitu, 
bolo nevyhnutné rozšíriť takmer 
na dvojnásobok počty záchodíkov. 
Základné školy sú na nový škol-
ský rok pripravené. Problém však 
vznikol na ZŠ Jesenského. Podľa 
rozhodnutia súdu bola budova v 
rámci reštitúcií už na jar minulého 
roku vrátená cirkvi. To sme sa však 
v súvislosti s našou požiadavkou, 
aby bola budova ZŠ prevedená z 
mesta na mestskú časť, dozvedeli 
z magistrátu až nedávno. Cirkev 
zároveň rieši predaj budovy. Pre-
to neotvoríme v tejto škole prvú 
triedu, keďže bolo prihlásených 
iba 15 detí, z nich bolo iba niekoľ-
ko staromestských. Stretli sme sa 
s rodičmi a vysvetlili sme im si-
tuáciu, ponúkli sme im možnosť 
umiestniť dieťa na iných ZŠ v Sta-
rom Meste, čo akceptovali. Vyššie 
triedy budeme riešiť podľa situá-
cie, po prípadnom predaji budovy. 
Minimálne tento školský rok majú 
byť ešte ostatné triedy v pôvodnej 
budove. Zároveň však pripravuje-
me opatrenia pre prípad, ak by sa 
situácia skomplikovala.“ 

(dot)
FOTO – ARCHÍV I.H.

Začína sa školský rok, 
komisia riešila Jesenského
Na tomto mieste sa budeme pravidelne zhovárať postupne so 
všetkými miestnymi poslancami o ich víziách a programe. Po-
kračujeme Ivanom Haverlíkom, predsedom komisie pre vzde-
lávanie, mládež a šport a členom komisie pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu.

POZVÁNKA
Dňa 25. septembra o 19.00 sa bude na nábreží konať koncert pod názvom 
Stratené mesto. Organizátorom je Ladislav Snopko. Začiatok je o 18.00. Kon-
cert bude na parkovisku před Subclubom na nábreží arm. gen. L. Svobodu.

Vystúpia The Klezmatics, kapela z USA a Pressburger Klezmer Band. Súčas-
ťou programu o bratislavskej štvrti, ktorá sa stala minulosťou v 60. rokoch, sa 
bude premietať aj film Zuzany Piussi Rabín Stiefel. Vstup je voľný. 

O potravinovú pomoc možno žiadať na úrade
Do programu distribúcie potra-
vín (hladká múka, bezvaječné 
cestoviny) pre obzvlášť zrani-
teľné osoby sa zapája aj Staré 
Mesto. Distribúciu potravín 
bude koordinovať oddelenie 
sociálnych vecí miestneho úra-
du, Vajanského nábr. 3, 814 21 
Bratislava 1, tel. 02/59246393, 
394 č.dv. 021 b a 02/59246391, 
392, č.dv. 020 b. O potravinovú 
pomoc môžu žiadať poberatelia 
dávky v hmotnej núdzi a prí-
spevku k dávke, alebo ich blízki, 
nepracujúci dôchodcovia, ktorý 

majú dôchodok maximálne 305 
eur, osoby na hranici životného 
minima, deti v náhradnej ro-
dinnej starostlivosti, obyvatelia 
v zariadeniach pre seniorov a 
zariadeniach sociálnych služieb. 
Žiadateľ musí doniesť aktuálne 
potvrdenia o príjme - dôchodco-
via - výmer a poberatelia dávok 
hmotnej núdzi a osoby na hrani-
ci životného minima potvrdenie 
z ÚPSVaR. Cestoviny a múka sa 
dodávajú balené po 10 kilogra-
moch. 
 (red)
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www.dizajnvikend.sk

organizátor: hlavný partner: partneri: projekt podporili: mediálni partneri:

Pod záštitou starostky Táne Rosovej.

Andreas Engesvik � Daniel Rybakken � Cathrine Kullberg (NO), Walking Chair (AT), ENZO (AT),  
Écal selection (CH), Plytký Hlboký, To je vrchol!, Tri v jednom/Konsepti, PechaKucha Night Bratislava, 
Localicon, M_P_BA, Dizajnkafé, detská izba, pop-up dizajnshopy a oveľa viac.

 Dizajnvíkend 
   Bratislava 
  28. 9. – 2. 10. 2011
   otvára Pisztoryho palác

Štefánikova 25
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Pisztoryho palác začína žiť. Vďaka dizajnu

Bratislava zažije v poradí už tre-
tí ročník festivalu Dizajnvíkend. 
Jeho tvorcovia sa inšpirovali 
vo svetových metropolách zná-
mymi „Design weeks“. 
Aj Dizajnvíkend Bratislava chce 
prezentovať to najzaujímavejšie 
zo súčasnej dizajnérskej scény – 
originálnou formou – tentokrát 
spojením s noblesnými, aj keď 
časom poznamenanými histo-
rizujúcimi interiérmi. Po dvoch 
ročníkoch na čerstvom vzduchu 
(areál Ekoiuventy, nádvorie SNG) 
sa prvýkrát jeho program usídli 
„pod strechou“. Dizajnvíkend 
Bratislava 2011 je prvá akcia, pre 
ktorú sa opäť otvoria dlhodobo 
zatvorené priestory Pisztoryho 
paláca. 
Program otvoria vernisáže vý-
stav, prístupných až do nedele, 
napríklad dizajnérov z Nórska 
Andreasa Engesvika, Daniela 
Rybakkena a Catherine Kull-
berg, zo Švajčiarska sa predstaví 
výber z jednej z najprestížnejších 
škôl dizajnu ECAL Lausanne, z 
Rakúska prídu dizajnéri Wal-

king Chair (AT), súčasťou bude 
aj kurátorský výber toho najlep-
šieho zo súčasného slovenského 
dizajnu a experimentálny projekt 
Plytký Hlboký. 
Dizajnvíkend je otvorený aj gra-
fi ckému dizajnu. V jeho progra-
me je napríklad Typokabinet 
Pala Bálika, v ktorom predstavu-
je všetky autorské slovenské pís-
ma, ktoré vznikli v posledných 
rokoch. 
Vďaka partnerstvu s Museum-
sQuartier Viedeň sa na nádvorí 
paláca objavia aj známe „chillo-
ut“ moduly ENZO. A vedľa toho 
najsúčasnejšie mladé slovenské 
aj české dizajnérske značky, 
workshopy pre deti aj dospelých, 
okrúhly stôl s tvorcami interiérov 
z obdobia 60. rokov 20. storočia, 
Dizajnkafé, otvorené denne od 
10.00 do 22.00, koncerty, ale na-
príklad aj obľúbená prezentácia 
PechaKucha Night Bratislava.
 

(red)
FOTO - Olja Triaška 

Stefanović

Prvou akciou, ktorá sa po rokoch bude konať v paláci na Štefá-
nikovej, bude Dizajnvíkend. Predstaví špičkový dizajn, tvorcov 
interiérov a bude aj obľúbená prehliadka pod názvom Pecha-
Kucha Night. Palác lekárnika a Lenina začína slúžiť kultúre.

�  Čo? Prehliadka súčasného dizajnu Dizajnvíkend
�  Kde? Pisztoryho palác, bývalé Leninovo múzeum, Štefánikova 25
�  Kedy? 28. september - 2. október 2011 

28.9. (streda) 
Pisztoryho palác

�  otvorenie festivalu – Vernisáže: 
- Engesvik – Rybakken – Kull-
berg (NO), - To je vrchol! - ku-
rátorský náhľad na súčasnú slo-
venskú dizajnérsku scénu, - Écal 
selection (CH) - významná ško-
la dizajnu z Lausanne, - Plytký 
Hlboký - autorská kolekcia 
porcelánového riadu - Lehoc-
ká, Jančok, Šicko, Ondreička,  
- M_P_BA - Pavlína Morháčo-
vá, - inštalácie mladých sloven-
ských dizajnérských značiek, 
škôl a výrobcov. 

29.9. (štvrtok) 
Pisztoryho palác

�  PechaKucha Night Bratislava  
Volume 16 

Konsepti, Továrenská 10 

�  vernisáž výstavy „Tri v jednom“ 
- Sylvia Jokelová, Silvia Lovaso-
vá, Ľubica Segečová.

30.9. (piatok) 
Staré Mesto, Pisztoryho palác

�  komentované exkurzie po 
pôvodných retro-interiéroch 
Pisztoryho paláca

1.10. (sobota) 
Pisztoryho palác

�  komentovaná prehliadka paláca
�  Localicon / okrúhly oral history 

stôl s architektmi a dizajnérmi 
na tému autorskej tvorby inte-
riérov 60-tych rokov 20. storo-
čia na Slovensku

�  Localicon / premiéra krátkych 
fi lmov zo života stavieb sloven-
skej moderny

Nádvorie SNG, Rázusovo nábr. 2

�  Dizajnpult - inštalácia mladých 
slovenských dizajnérov (v part-
nerstve s festivalom BLAF)

2.10. (nedeľa) 
Pisztoryho palác

�  Localicon / workshop pre deti
�  Dizajnvíkend Bratislava Awards, 
�  slávnostné ukončenie festivalu 
Nádvorie SNG, Rázusovo nábr. 2

�  Dizajnpult - inštalácia mladých 
slovenských dizajnérov (v part-
nerstve s festivalom BLAF)

Zmena programu vyhradená

PROGRAM

Ba Bear, autorka: Silvia Lovasová.
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Palác, do ktorého sme povinne museli

Palác, ktorý dal postaviť Felix 
Pisztory, známy prešporský le-
kárnik, vznikol v roku 1890. 
Pisztory mal za palácom svoje 
bylinné záhrady s liečivými rast-
linami, siahali až pod Slavín. V 
tom čase bola dnešná Štefáni-
kova vychytená adresa – bol to 
bulvár, vedúci k novej železnič-
nej stanici. Tomu podliehal aj 

štýl zástavby – stavali si tu svoje 
vily a paláce bohatí mešťania a 
šľachta. Palác Felixa Pisztoryho 
aj podľa historika T. Ortvaya zo 
začiatku 20. storočia vynikal 
vkusom a luxusom.  
Na to, čím všetkým si budova v 
20. storočí prešla, sa zachovala 
aj s pôvodnou výzdobou veľmi 
dobre. Počas 2. svetovej vojny 

tu údajne bolo veľvyslanectvo 
Nemeckej ríše a od roku 1954 
Leninovo múzeum. Primárna 
výzdoba ostala skrytá – prekryli 
ju umelo zníženými sadrovými 
stropmi. Štuky a kazetové stropy 
nahradili propagandistické mot-
tá a fotografi e. Režim si nepotr-
pel ani na pamiatkarske zásahy 
– necitlivo napríklad vyriešil 
prekrytie výklenku na nádvorí 
sklobetónom. 

Našťastie, po zmene režimu reš-
taurátori objavili pod závesný-
mi stropmi pôvodnú nádheru 
vrátane pozlátených stropov, 
fresiek a alegorických výjavov. 
Dnes je palác v štádiu postupnej 
obnovy, zatiaľ sa opravovali len 
toalety v suteréne, spojazdnila 
sa elektrina, vzduchotechnika a 
vykurovanie.

(dot)
FOTO - DK

Spýtali sme sa starostky Starého 
Mesta Táne Rosovej:

„Rozhodli sme sa nečakať na to, 
že sa nejakým zázrakom dosta-
neme k státisícom eur, ktoré
palác potrebuje na komplexnú 
obnovu, alebo že to niekto spra-
ví za nás. Toto naše rodinné
striebro, nádherný palác a 
kultúrnu pamiatku, začíname 
postupne oživovať. Prvou las-
tovičkou bolo otvorenie paláca 

na Dni otvorenej samosprávy 
v apríli. O dva mesiace neskôr 
sme sa rozhodli pripojiť k akcii 
Nadácie Pontis a skupiny En-
gage a spoločne poupratovať 
priestory s 50 dobrovoľníkmi. 
Tento mesiac sa bude znova 
upratovať. Prísť môže ktokoľvek. 
Neoľutujete - buďte pri tom, ako 
Pisztoryho palác ožíva! Po Di-
zajnvíkende prídu ďalšie akcie a 
verím, že takto postupne palác 
postavíme na nohy.“ 

Čo bude s palácom ďalej?

Paľo Bálik, výtvarník a grafik

1.  Dnes hlavne 
o peniazoch, 
občas aj o en-
tuziazme.

2.  S Typokabine-
tom, mobilnou 
výstavou sú-
časnej tvorby 
písma u nás vo 
forme ozrutného sádzacieho 
nábytku.

3.  Ako pionier som tam mal ísť na 
povinnú exkurziu, ale mama 
mi napísala ospravedlnenku, 
tak nemôžem odpovedať.

 
Patrik Illo, vedúci Ateliéru skla 
na VŠVU

1.  Pre mňa je dizajn predo-
všetkým zrkadlenie času.

2.  Zúčastňujem 
sa na viacerých 
p r o j e k t o c h 
spolu s Vie-
rou Kleinovou 
a  Ma rcelom 
B e n č í k o m , 
„spolu-kuráto-
rujem“ výstavu To je vrchol, 
so svojimi študentmi budeme 
prezentovať semestrálne práce 
z oblasti dizajnu, ktoré vznik-
li v spolupráci so sklárňou 
RONA a.s. 

3.  Bol som sa pozrieť v paláci. 
Výborné miesto na prehliadku 
aktuálneho dizajnu.

Marián Laššák, interiérový di-
zajnér 

1.  Je to ťažké presne špecifi ko-
vať. Je mnoho príkladov nie 

práve „špičkového“ dizajnu 
na špičkových prehliadkach a 
naopak. Možno je to práve o 
tej súťaživosti 
a schopnosti 
presadiť sa.

2.  Prídem s výbe-
rom nábytkov 
a doplnkov - 
súčasťou mojej 
nedávnej di-
zertačnej práce. 

3.  Ako spoluzakladateľ skupiny 
ComuniStar môžem povedať 
áno. Paradoxne sa už nepre-
zentujeme spolu, v bývalom 
Leninovom múzeu by to bolo 
ideálne.

Bety Majerníková, výtvarníčka, 
šperkárka

1.  Dalo by sa tu nájsť všetko, keď-

že dizajn je 
všade okolo. 
Najdôležitej-
šie kritérium 
je podľa mňa 
kvalita nápadu 
a prevedenia. 
Účel a vtip sú 
už záležitosti preferencie spot-
rebiteľa.

2.  Každú vec vyrábam vlastnými 
rukami. Predstavím tu svoju 
novú kolekciu Pozemské zá-
hrady. Kombinujem v nej „níz-
ke“ materiály ako plast a guma 
a drahé kovy a kamene.

3.  Veľmi sa na to teším. Dúfam, 
že sa nám konečne začne dariť 
ťažiť z podobných priestorov, 
ktoré majú kvalitu, svoj príbeh 
a zaujímavú minulosť. To je sú-
časný trend.

1. O čom je dnes špičkový dizajn? O nápade alebo o hľadaní harmónie krásy a účelnosti? O kreativite alebo 
o súťaži? � 2. S čím prídete na Dizajnvíkend vy? � 3. Pisztoryho palác sa otvorí verejnosti práve vďaka 
Dizajnvíkendu. Bývalé Leninovo múzeum a moderný dizajn – je to pre vás inšpiratívne spojenie?ANKETA

Palác, do ktorého sme povinne museli
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Zatiaľčo v mnohých krajinách sveta sa ľudia 

v mestách spontánne organizujú a stretá-

vajú v rámci svojich ulíc a susedstiev, u nás 

sú veľké mestá ešte stále skôr synonymom 

anonymity ako života uprostred priateľského 

spoločenstva susedov a dobrých známych 

z opačného konca ulice. Tento ľudský rozmer 

by však bratislavskému Starému Mestu už 

v septembri mohla dodať akcia s názvom 

Dobrý trh na Panenskej. V spolupráci s miest-

nym úradom mestskej časti a pod záštitou 

starostky Táne Rosovej ju organizuje občian-

ske združenie PUNKT. 

V stredu 15. septembra sa Panenská 

ulica premení na pulzujúce centrum sused-

skej komunity. V časti s odklonenou dopravou 

vyrastú takmer dve desiatky stánkov,  

miestni podnikatelia otvoria prevádzky 

a pouliční muzikanti sa postarajú o auten-

tickú kulisu.

Z návštevníkov si na svoje prídu milovníci 

dobrého jedla: v jednotlivých stánkoch bude 

k dispozícii všetko od bio ovocia a zeleniny, 

cez fair trade kávu, kvalitné syry, tradičné 

holandské wafličky, orientálnu kuchyňu 

a sushi, až po víno z vinárstva v Zemianskych 

sadoch a ďalšie poctivé dobroty. Popri kultúre 

žalúdka budú k dispozícii knižky z Artfóra, 

starožitnosti, bižutériu, unikátne dizajnové 

výrobky z recyklovaných materiálov, detské 

inteligentné hračky, alebo zábavné tričká 

z Kompotu. 

Ak na Dobrý trh prídete na bicykli, 

zdarma vám ho opravia ľudia z Cyklo kuchyne, 

budete si môcť požičať kolobežku, poprípade 

vyhrať týždňový pobyt v Nemecku v súťaži 

Goetheho inštitútu. Večer bude Dobrý trh 

pokračovať afterpárty v kaviarni Next apache 

a koncertom v turistickom hosteli, ktorý je 

tiež súčasťou Panenskej ulice. 

Vítaní sú samozrejme všetci, nielen 

obyvatelia Panenskej ulice a okolia. Pre drži-

teľov kariet “MÚ BA Staré Mesto” poskytne 

parkovisko Arios na Konventnej.

  Organizátori, spoločne s partnermi 

dúfajú, že prvý Dobrý trh na Panenskej bude 

začiatkom príjemnej mestskej tradície a inšpi-

ruje vznik podobných podujatí aj v ostatných 

lokalitách Bratislavy.

Program  

10.00  Aktivity pre deti v centre Krok  

(deti vo veku 3–15 rokov)

11.00  Vieme vyrobiť elektrinu z bicyklov  

– cyklogenerátor

12.00  Obedové menu pripraví Moshi Moshi  

– sushi, Soupa, Hostel Backpackers 

a Wafličky

14.00  Vieme vyrobiť elektrinu z bicyklov  

– cyklogenerátor

14.30  Koncert Milá spoločnosť v priestoroch  

Bižutérie

15.30 Ohňová show, Darshana Yoga Studio

16.30  Detský balet a yoga po práci  

– vstup voľný, Darshana Yoga Studio

17.00 Afterparty v kaviarni Next Apache

21.00 Koncert v reštaurácii Hostel Backpackers

www.dobrytrh.sk

Artforum – Viktor Suchý 

knihy, cd, pohľadnice

Bižutéria – Edit Bútorová 

koncert Milá spoločnosť

Next Apache – Ben Pascoe

antikvariát, program pre deti 

Darshana Yoga Studio – Andrea Galbová 

 ohňová show, voľný vstup na yogu, ballet 

pre deti

MGT metorvý textil – Galina Zeleňanská 

latky, doplnky 

Backpackers Hostel  

obedové menu 

Moshi Moshi / Soupa

sushi a polievky 

Kompot – Žonko 

dizajn a obchod  

Zmena programu vyhradená.Organizátor: Hlavný partner: Partneri:

Pod záštitou starostky 
Táne Rosovej

PO PRVÝ KRÁT V BRATISLAVE
ŠTVRTOK 15. SEPTEMBRA!
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Miestny úrad pripravil pre sta-
romestských dôchodcov špeciál-
ny aktivizačný program Festi-
val peknej jesene, ktorý sa bude 
konať počas októbra. Október je 
desiaty mesiac, aj preto je to 10 
hlavných kultúrnych, vzdeláva-
cích, sociálnych a zdravotníckych  
akcií. „Boli by sme radi,  aby ich 
návštevníci neboli len pasívnymi 
poslucháčmi, ale aby si tí, čo chcú 
našli miesto účastníka až spolu-
pracovníka,“ povedala vedúca od-
delenia sociálnych vecí na miest-
nom úrade Marta Mikulková.
Festival peknej jesene otvorí sta-
rostka Táňa Rosová 4. októbra o 
15.00 hod. na akcii Akadémia sta-
romestského seniora. Jednotlivé 
témy prednášok budú zamerané 
na oblasti zdravotníctva, ochrany 
a bezpečnosti a taktiež na právne 
predpisy.  

Mestská časť Staré Mesto v sú-
časnosti zabezpečuje činnosť  
Klubov dôchodcov, prispieva na 
stravovanie, poskytuje jednorazo-
vé fi nančné príspevky a sociálne 
poradenstvo. Osobitnú starost-
livosť venuje seniorom, ktorí sú 
znevýhodnení zdravotným sta-
vom, alebo vysokým vekom a to 
poskytovaním sociálnych služieb 
v domácnosti žiadateľa a v den-
nom pobyte. „Z dôvodu rozsiah-
lych zmien v oblasti legislatívy 
sme v spolupráci s Občianskym 
združením Občan, demokracia a 
zodpovednosť sme pripravili troj-
dielny kurz právnej sebaobrany 
špecializovanej pre seniorov,“ ho-
vorí Mikulková.
Mestská časť v júni 2011 založila 
Radu seniorov, poradný orgán, 
ktorý bude starostke nápomocný 
pri rozhodovaní o aktuálnych a 

zásadných problémoch mestskej 
časti. Počas júla Rada zasadla už 
druhýkrát. 
 Staré Mesto očakáva, že októb-
rový Festival peknej jesene začne 
novú a úspešnú staromestskú tra-
díciu. Bližšie informácie o jednot-

livých akciách Vám poskytneme 
na telefónnom čísle: 02/59246391, 
alebo osobne na oddelení sociál-
nych vecí na Miestnom úrade.

(red)
ILUSTRAČNÉ FOTO – 

BLOG.JHSI.COM

Staré Mesto chystá Festival peknej jesene

Dôchodcovia v Mosoni
Mesto Mosonmagyaróvár je ob-
ľúbenou turistickou destináciou 
vďaka termálnym a liečebným 
kúpeľom. Tunajšia liečivá voda 
patrí medzi päť najúčinnejších v 
Európe. História mesta siaha až 
do rímskej doby. Od Bratislavy 
je vzdialené len 30 kilometrov a 
preto sa stalo cieľom výletu Sta-
romešťanov.

Mestská časť pripravila pre senio-
rov jednodenný výlet autobusom. 
Aj napriek zamračenému poča-
siu sa v júli prešli po malebných 
uličkách mesta, ktoré vzniklo 
spojením dvoch miest – Moson a 
Magyaróvár. Na Deákovom ná-
mestí si pozreli palác Habsbur-
govcov v staroviedenskom štýle, 
panský mlyn a pivovar. Ozdo-

bou námestia je baroková socha 
sv. Jána Nepomuckého z r. 1744 
ako pamiatka na korunováciu 
M. Terézie. Staré rodinné vilky 
s peknými záhradami potešili 
Staromešťanov, ktorí sa prešli po 
ulici Lucsony. Kolorit mestečka 
podčiarkuje zelená promenáda 
na brehu rieky Lajty. 
Po prechádzke sa výletníci presu-

nuli do kúpeľov z roku 1969. Kú-
pele majú 6 vonkajších bazénov, 
1 bazén pre bábätká, 1 pre deti a 
plavcom slúži bazén s dĺžkou 33 
metrov. Na rehabilitáciu sú urče-
né 2 bazény. Všetkých prekvapi-
lo pekné prostredie a príjemný, 
ochotný personál.

Marta Mikulková, vedúca odd. 
sociálnych vecí MiÚ

29.09. –  Občan, demokracia, zodpovednosť (prednáška) - Ul. 29. au-
gusta 38 - 9.30 - prihlásení účastníci 

30.09. –  Výlet na pútnické miesto a biofarma - Marianka, Stupava  - 8.00 
- prihlásení  účastníci 

1. – 31. 10. –  Bezplatný zápis seniorov nad 60 r. – Staromestská knižnica
3. 10. –  Vernisáž výstavy Krása staroby, staroba v kráse (ručné práce) 

– Pobočka Staromestskej knižnice Panenská – o 13.00
04.10. –  Akadémia staromestského seniora - Zichyho palác - 15.00 - 

vstup voľný 
05.10. –  Občan, demokracia, zodpovednosť (prednáška) - Ul. 29. au-

gusta 38 - 9.30 - prihlásení účastníci 
07.10. –  Vernisáž výstavy P. Michalidesa - Klub dôchodcov Záhrebská 

9 - 14.00 - vstup voľný 
11.10. –  Koncert a recitácia k Mesiacu úcty k starším (J. Sarvaš a Ov-

sepianovci) - Zrkadlová sieň - 17.00 - prihlásení účastníci 
12.10. –  premietanie filmu Lidice - kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám. - 

15.30 - vstup voľný.
13.10. –  Šachový turnaj seniorov - Klub dôchodcov  Radlinského 51 a 

Hviezdoslavovo nám. - 9.00 a 13.00 - vstup voľný
17.10. –  Otvorenie knižnice pre seniorov v Zariadení pre seniorov - Pod-

javorinská 6 - 15.00 - klienti zariadenia 
19.10. –  Záhorácke divadlo: Zmrňený čért - Školská 14 - 15.00 - prihlá-

sení 
20.10. –  Schôdza Jednoty dôchodcov BA I. - Zichyho palác - 14.00 - 

členovia JDS 
25.10. –  Kytička vďaky: Stretnutie jubilantov - Zichyho palác - 14.30 -  

pozvaní jubilanti 
25. 10.  –  Deti seniorom - vystúpenie MŠ Tabakova  - Klub dôchodcov 

Záhrebská – 14.00.
26.10. –  Občan, demokracia, zodpovednosť (prednáška) - Ul. 29. au-

gusta 38 - 9.30 - prihlásení účastníci 
27.10. –  Výstava - Alternatívna slovenská grafika - Galéria C. Majerníka, 

Zichyho palác - 14.00 - vstup voľný

Program festivalu
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Začína platiť nový zákon, týkajúci 
sa nájomcov v reštituovaných domoch
Od 15. septembra 2011 nadobú-
da účinnosť zákon o ukončení a 
spôsobe usporiadania niektorých 
nájomných vzťahov k bytom a o 
doplnení zákona NRSR č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších 
prepisov, ktorý upravuje právne 
vzťahy pri ukončení niektorých 
nájomných vzťahov k bytom a 
podmienky poskytnutia bytovej 
náhrady.
Jedná sa o tých občanov, ktorí bý-
vajú v zreštituovaných domoch a 
platia majiteľovi nehnuteľnosti 
regulovaný nájom.
Uvedený zákon je veľmi podrob-
ný, vyberám z neho pre obča-
nov to úplne najvýstižnejšie, ale 
predpokladám, že občania, kto-
rých sa to bytostne týka, sa s ním 
podrobne oboznámia.   Zákono-
dárca tým mal na mysli a riešil 
domy alebo časti domov vo vlast-
níctve fyzických osôb, ich dedi-
čov alebo iných osôb, ktoré tieto 
byty od nich alebo ich právnych 
nástupcov nadobudli a v ktorých 
nájom vznikol podľa §871 ods. 
1 Občianskeho zákonníka a ku 
dňu účinnosti tohto zákona trvá. 
Zákon sa teda vzťahuje na nájom-
cu, spoločne posudzované osoby, 
žijúce v domácnosti s nájomcom 
v byte podľa vyššie uvedeného 
odseku - napríklad jeho potom-
kovia, rodičia, súrodenci, zať, 
nevesta, ktorí ku dňu účinnosti 
tohto zákona žijú s nájomcom v 
domácnosti aspoň tri roky, počas 
ktorých tam boli prihlásené na 
trvalý pobyt alebo na prechodný 
pobyt a nemajú vlastný byt ani 
iný byt v nájme alebo sa starajú 
spoločne o domácnosť alebo sú 
na nájomcu odkázaní výživou a 

nemajú vlastný byt ani iný byt v 
nájme. 
V bytoch, ktorých nájom bytu 
skončí podľa tohto zákona, môže 
prenajímateľ jednostranne zvýšiť 
dohodnuté mesačné nájomné raz 
ročne, najskôr s účinnosťou od 15. 
septembra, a to tak, že v rokoch 
2011 o 20% z výšky nájomného 
vypočítaného ku dňu nadobud-
nutia účinnosti tohto zákona a v 
rokoch 2012 až 2015 každoročne 
o 20% z výšky nájomného vypo-
čítaného v prechádzajúcom roku. 
Oznámenie o zvýšení nájomné-
ho musí prenajímateľ doručiť ná-
jomcovi do vlastných rúk. Ozná-
menie musí obsahovať výpočet 
výšky nájomného podľa ods.1. 
Povinnosť platiť zvýšené nájom-

né vzniká dňom, ktorý je uvede-
ný v oznámení o jednostrannom 
zvýšení nájomného, najskôr však 
prvým dňom mesiaca nasledujú-
ceho po uplynutí dvoch mesiacov 
od jeho doručenia nájomcovi. V 
tejto lehote je nájomca oprávne-
ný podať žalobu na súd o určenie 
neplatnosti zvýšenia nájomného, 
inak toto právo zanikne.
Ak sa nájom skončí podľa tohto 
zákona, nárok na bytovú náhra-
du má len nájomca bytu podľa § 
2 ods.1 príslušného zákona, ktorý 
požiada o bytovú náhradu podľa 
§7 (ďalej iba „žiadateľ) a ktorý je 
v materiálnej núdzi. Materiálnou 
bytovou núdzou je stav, keď ná-
jomca a ani žiadna z posudzo-
vaných osôb nemá vlastný byt, 

ani nevlastní majetok v hodnote 
rovnajúcej sa alebo vyššej ako je 
úroveň trhovej ceny  bytovej ná-
hrady podľa odseku 4  v mieste a 
v čase vzniku nároku na jej po-
skytnutie. Úrovňou trhovej ceny 
je súčin podlahovej plochy bytu 
v m2 a ceny za 1 m2 podlahovej 
plochy bytu zverenej za príslušný 
štvrťrok a príslušný kraj  Národ-
nou bankou Slovenska. 
Vlastný byt chápe zákon ako byt 
vo výlučnom vlastníctve alebo 
spoluvlastníctve, bez vecného 
bremena doživotného užívania 
inými osobami, bez nájmu na  
dobu určitú. Vlastný byt nie je ani 
taký, v ktorom vzniklo podielové 
spoluvlastníctvo s inými osobami 
alebo nájom najmenej šesť mesia-
cov pred 15. septembrom 2011 a 
nájom na dobu určitú zanikne 
najskôr 31. decembra 2016. 
Vlastným bytom je tiež bytová 
náhrada podľa odseku 6 alebo aj 
taký byt, ktorý sa nachádza na 
území obce alebo v územnom ob-
vode okresu, v ktorom sa nachá-
dza byt uvedený v § 2 ods.1, ktorý 
má nájomca v nájme, v mestských 
častiach Bratislavy a Košíc, ak sa 
nachádza v katastrálnom území 
týchto miest. Pod bytovou náhra-
dou sa chápe náhradný nájomný 
byt podľa osobitného predpisu, 
nachádzajúci sa v tej istej obci ako 
vypratávaný byt. 
Nakoľko je priestor v novinách  
ohraničený, bolo mojím záujmom 
zo zákona vytiahnuť to najdôle-
žitejšie, v prípade záujmu obča-
nov sa môžeme k uvedenej téme 
a problému vrátiť.

JUDr. Eva Marianyiová
ILUSTRAČNÉ FOTO - DK

Staromestskí seniori majú 
možnosť opäť zúčastniť sa na 
1-dňovom výlete Györu. Cesta 
autobusom trvá 2 hodiny. Pre 
účastníkov je pripravená pre-
hliadka starobylého kúpeľné-
ho mesta. Po prehliadke centra 

navštívia aj termálne kúpele 
Rába Quelle. Výlet sa bude ko-
nať 14. septembra, poplatok je 5 
eur. Bližšie informácie poskytu-
je J. Tóthová z Miestneho úradu 
Bratislava – Staré Mesto na tel. 
č.: 59 246 391. Každý účastník 

musí mať Európsky zdravotný 
preukaz zo svojej zdravotnej 
poisťovne. Staromestskí senio-
ri sa môžu hlásiť aj na výlet na 
pútnické miesto do Marianky 
a na biofarmu v Stupave. Konať 
sa bude 30. septembra. Spoluú-

časť záujemcov je 3 eurá. Hlásiť 
sa možno telefonicky na čísle 59 
246 391 alebo osobne na Miest-
nom úrade Bratislava – Staré 
Mesto, Vajanského náb. 3 u pani 
Jaroslavy Tóthovej z oddelenia 
sociálnych vecí. (red)

HLÁSTE SA NA VÝLETY
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Úžasne šarmantná, pokorná, ale 
na druhej strane veľmi energic-
ká a stále rovnako zábavná ako 
kedysi – Iva Janžurová v auguste 
navštívila Bratislavu a odohrala 
tu dve predstavenia.
Staromestské kultúrne leto v 
spolupráci s českým Studiom dva 
sem dotiahli komédiu, kde skve-
lá česká herečka, ktorá nedávno 
oslávila 70-tku, hrá so svojím 
manželom Stanislavom Remun-
dom. 
Hru o starnúcich manželoch Vrá-
tíš se ke mě po kolenou odohrali 
toto leto v Starom Meste spolu 
dvakrát. Za svoj výkon zožali 
standing ovations. „Chceme sa 
Vám veľmi pekne poďakovať za 
vrelé privítanie. Toto predstavenie 
hráme už 25 rokov, začínali sme 
so šiestimi postavami, ale keď nás 

volali do Ameriky, museli sme 
nejaké postavy vyškrtať. Neskôr 
sme pre iný zájazd znova hru pre-
pisovali a teraz ju hráme už len 
my dvaja,“ pobavila po predsta-
vení s kyticami v rukách česká 
herečka. Ako povedala, po dlh-
šom čase si stihla aj obzrieť mesto 
a vo vynikajúcej nálade prišla na 
popoludňajšiu debatu s divákmi 
na nádvorí Zichyho paláca. Šan-
cu stretnúť sa s Ivou Janžurovou 
osobne a položiť jej otázku si ne-
nechalo ujsť asi sto ľudí. V rozho-
vore s divákmi napríklad priznala 
svoje tajné herecké začiatky – ako 
rodičom prezradila, že ide študo-
vať herectvo, až keď už všetko 
bolo na papieri. „Otec hrával s 
ochotníkmi, ale maminka bola 
presvedčená o tom, že dámy, kto-
ré sú herečkami, nemôžu viesť 

usporiadaný život.“
Ako povedala, pre ňu bolo od det-
stva najväčším umením niekoho 
rozosmiať, čo sa jej neskôr vďa-
ka množstvu postáv v známych 
komédiách aj bezkonkurenčne 
darilo. Málokto však vie, že Iva 
Janžurová bola hviezdou komé-

dií a estrád aj preto, že režim sa 
ju snažil pre jej politické názory 
odstaviť. To sa mu však nakoniec 
nepodarilo a z Janžurovej sa stala 
jedna z najpopulárnejších here-
čiek.

Dorota Kráková
FOTO - DK

Janžurová očarila divákov. 
Diskutovala pri káve
Na nádvorí Zichyho paláca počas prázdnin diskutovala česká 
hviezda Iva Janžurová. Do Bratislavy prišla zahrať predstave-
nie v rámci Staromestského kultúrneho leta.

„Všetci dospelí boli najprv deť-
mi. Len máloktorý z nich sa na 
to pamätá,“ hovorí Antoine de
Saint-Exupery. Balet SND čaká 
16. septembra premiéra Malého 
princa na motívy nezabudnuteľ-
nej knihy tohto autora. Tanečné 
divadlo pre deti a dospelých zhu-
dobnil Michal Pavlíček.  Malý 
princ je najslávnejší rozprávko-

vý príbeh modernej literatúry. V 
knihe je mnoho metafor a pri-
rovnaní, rozpráva príbeh pilota, 
samotného autora, ktorý stros-
kotá na Sahare a tam sa
stretáva s Malým princom, ktorý 
prišiel z ďalekej planétky. Kniha 
bola preložená do viac ako 180 
jazykov a predalo sa jej viac ako 
80 miliónov výtlačkov.  (dot)

SND: Premiéra Malého princa
Koncom septembra do Brati-
slavy opäť prídu české herecké 
hviezdy. Divadlo Ateliér Baby-
lon na Kolárskej 3 herca Maro-
ša Kramára (v priestoroch, kde 
predtým sídlilo divadlo West) 
zakladá tradíciu hosťovačiek od 
našich západných susedov.
Posledný septembrový víkend 
otvorí 26. septembra o 19.00 

komédia o láske v dobe fi nanč-
nej krízy pod názvom Souk-
romý skandál. Hrajú Kryštof 
Hádek, Eva Holubová, Maroš 
Kramár a ďalší. V utorok a v 
stredu 27. a 28. septembra sa 
bude hrať tragikomédia o mu-
žoch pre ženy pod názvom Vše 
o mužích. Začiatok je o 19.00.
  (dot)

Ateliér Babylon: České hviezdy

Po poslednom hlasovaní v Mest-
skom zastupiteľstve viacerí zod-
povední prejavili radosť nad tým, 
že verejnosť v boji o PKO zvíťazi-
la. Za verejnosť sa považujem aj 
ja a ja si myslím, že dnešný stav 
je prehrou - magistrátu a poslan-
cov, prehrou developerov, prehrou 
občana a aj bratislavskej kultúry. 
Hoci chápem populistický postoj 

politikov, nechápem nadšenie a 
postoj architektov vrátane niekto-
rých odborníkov. 
Dá sa PKO zachovať v súčasnom 
stave? Áno, za cenu, že bude pô-
sobiť ako smutný obraz minulos-
ti, smerujúci k ruine. To, že PKO 
nestačí zachovať, ale je potrebné 
s ním niečo urobiť, som povedal 
pred 3 rokmi a poniektorí aktivisti 

mi to dodnes zazlievajú. V akom 
rozsahu a aké náklady si rekon-
štrukcia vyžiada nik nevie. Preto 
je rozhodovanie o PKO bez štúdie  
nezodpovedné. Finančná situácia 
mesta nie je ľahká, ale nemala by 
byť rozhodujúca pre budúcnosť 
PKO. Diskutabilná výmena po-
zemkov ponúkaná mestom o kus 
ďalej nie je riešením. Odhliadnuc 

od toho, že pozemky mestu ne-
patria, cennejšou hodnotou nie 
je zastaraná estrádna hala, ale 
nábrežie v celej dĺžke a jeho verej-
ný charakter. Dúfam, že priatelia 
aktivisti budú zaň bojovať s rov-
nakou vervou, s akou bojovali za 
budovy. Kvalita verejného priesto-
ru nábrežia musí byť prioritou.
 Prof. Štefan Šlachta, architekt

Šlachta: PKO dnes - prehra všetkých POLEMIKA
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DIVADLÁ
Divadlo Nová scéna– Kollárovo 
nám.

�   8. - 10. 9., 19.00 – Hello Dolly, slávny 
americký muzikál so živým orches-
trom. Hrajú: I. Chýlková, J. Carda 
/ J. Dulava, S. Babčáková a ď. Leto 
hereckých osobností – Staromestské 
kultúrne leto. Vstupné od 14 eur.

Nádvorie Zichyho paláca

�   9. 9., 16.00 - Káva u Zichyho s Naďou 
Urbánkovou. Sprievodné diskusné 
podujatie Leta hereckých osobností – 
Staromestské kultúrne leto. Vstupné 
3 eur a 5 eur

Divadlo Gunagu – Františkánske 
nám.7

�   24. 9., 19.30 – V. Klimáček: Veľká ki-
lovačka na námestí Billa Gatesa (pre-
miéra). Hrajú: R. Pomajbo, Z. Mauréry, 
Z. Šebová, R. Ryníková a ď. 

�   26. 9. 19.30 – Odtiaľ – potiaľ, kome-
diálna talk-show  Viktora Horjána.

�   27. 9., 18.00 – Diskusia časopisu 
.týždeň. Vstup voľný!

�   29. 9. , 19.30 – V. Klimáček: Veľká 
kilovačka na námestí Billa Gatesa. 

�   30. 9., 19.30 - V. Klimáček: Veľká ki-
lovačka na námestí Billa Gatesa.

Predaj vstupeniek: pondelok – štvrtok, 
17.00 h – 19.30 h a hodinu pred pred-
stavením. Vstupné: 11 €, 10 €, 9€, 8 €, 
7 €, 6 €, 4€. 

KONCERTY
Nádvorie Zichyho paláca

�    21. 9., 9.00 a 10.30 – Výchovné kon-
certy pre 5. ročník ZŠ – Putovanie 
za tancom. V spolupráci s Nadáciou 
VÚB

Zichyho palác

�   21. 9., 18.00 – Tri oriešky pre Richar-
da Rikkona. Koncert známeho klavi-
ristu plný krásnych melódií klasických 
i muzikálových, predvedených s bri-
lantnou technikou hry a neobyčajnou 
hĺbkou emočného umeleckého výra-
zu. Hostia: najtalentovanejší žiaci ZUŠ 
Miloša Ruppeldta 

�   27. 9., 18.00  - Tri oriešky pre Richar-
da Rikkona. Hostia: najtalentovanejší 
žiaci ZUŠ Júliusa Kowalského.

�   29. 9., 18.00. Gala mladých umelcov 
u Zichyho. Krisztina Gyöpös – klavír, 
Dávid Hnat – gitara, Hudobný salón. 
Vstupné: 2 /1 €  

Hviezdoslavovo nám.

�   28. 9., 18.00: Lilli of the West a pria-
telia (BG). Bluegrass koncert Jezuitský 

kostol Najsv. Spasiteľa, Františkánske 
námestie 4.

�   30. 9., 20.15: Stíšenie v Starom Meste 
(Taizé). Stretnutie pri slove a modlit-
bách so spevmi z Taizé.

VÝSTAVY 
A PODUJATIA
Pisztoryho palác - Štefánikova 
25

�   28. 9. – 2. 10.: DIZAJNVÍKEND BRA-
TISLAVA 2011:

...dizajn, výstavy, prednášky, diskusie, 
workshopy, exkurzie a ešte oveľa viac!

Hviezdoslavovo námestie

�   7. 9. – 25. 9.: Foto roka 2011. Medziná-
rodná výstava fotografií, ktorú vyhlásila 
Nadácia VÚB v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto

Zichyho palác

�   12. 9., 17.00 – vernisáž: Ranné ostro-
vy/Exhibition – Morning Islands – Lar-
ge Formats, Sklenené sochy – objekty/
glass sculptures, Václav Vaculovič – 
Marek Trizuljak. Hudobný hosť: pianist-
ka Elena Letňanová. Pondelok – sobo-
ta, 14.00  - 18.00. Do 30. 9. 2011.

�   22. 9., 19.00  - prednáška: Posvätné 
stavby starovekého Egypta. Sakrálna 
architektúra ako zrkadlo univerzálnych 
zákonov. Pyramída, chrám, človek. 
Spoluusporiadateľ: Nová Akropolis – 
Kultúrna asociácia. Vstupné: 2/1 €

Galéria Z, Zichyho palác

�   7. 9., 18.00 – vernisáž: Miroslav Cipár: 
Pamäť čiary. Kurátorka: Eva Trojanová. 
Do 23. 10. 2011. Otvorené pondelok - 
sobota, 13.00  - 18.00.

Galéria Cypriána Majerníka, Ven-
túrska 9

�   23. 9., 18.00 – vernisáž: Alternatívna 
slovenská grafika. Kurátorka: PhDr. Ale-
na Vrbanová. Do 5. 11. 2011. Otvorené: 
utorok – sobota, 14.00  - 18.00 h

Galéria FAICA, Františkánske ná-
mestie

�   25. 8. - 22. 10. Oskar Dawicki (PL). 
Kurátor: Omar Mirza

CENTRUM ŠKOLSKÁ 14
Výstava Fotospomienky na sezó-
nu 2010/2011 

�  od 1. 9. do 30. 9. 2011. Otvorené: pon-
delok – piatok od 9.00 do 20.00.

Etikoterapia

�   13. 9., 18.00. Samoliečenie pozna-
ním pravdy o sebe samom. Trápia vás 
zdravotné problémy, radi by ste spo-

znali ich skutočné príčiny? Etikotera-
pia človeka lieči, podporuje, pomáha 
v procese sebauzdravovania a vedo-
mého duchovného rastu tých, ktorí sa 
rozhodli prevziať zodpovednosť za svoj 
život a rozhodli sa uzdraviť sami. Po 
úvodnej prednáške je možné sa pri-
hlásiť na seminár Aplikovaná etikote-
rapia v rozsahu 20 hodín. Lektor: Mgr. 
Vladimír Červenák. Vstupné: 3€

Podujatia v spolupráci s TICHO a 
spol. 

�   30. 9., 11.00 – verejná generálka: Sto-
py snov. Hrajú: klienti a pedagógovia 
DSS Prima a Patrícia Jarjabková – Ga-
rajová, Dáša  Rúfusová. Réžia: kolektív 
a Viki Janoušková. Vstup voľný!

�   1. 10., 18.00 – premiéra: Stopy snov. 
5/3 €. Predaj vstupeniek – hodinu 
pred predstavením

Predpredaj vstupeniek – www.ticketpor-
tal.sk. Rezervácie na čísle 02/52496822, 
tichoaspol@gmail.com. 

Divadlo Ívery

�   22. 9., 19.00: Oscar Wilde: Celkom 
vážne. Réžia: Jana Krčmářová

�   29. 9., 19.00: Slavomir Mrožek: Ra-
dostná udalosť. Réžia: Jana Krčmářo-
vá. Vstupné 1  €

Kluby, krúžky a kurzy

�   Fotoklub B & W

�   Dramatický krúžok pre mladšie i 
staršie deti

�   Detské baletné štúdio

�   Angličtina, nemčina, francúzština, 
španielčina, taliančina, ruština, švéd-
čina, gréčtina, japončina

�   Ranné pohybové: taiji-chen, joga. Ve-
černé: joga, karate pre deti, kondičné 
cvičenie pre ženy, pilakalajoga, brušné 
tance, cvičenie na chrbticu.

Zápis do kurzov a záujmovo umeleckých 
krúžkov je v pondelok, streda, piatok: 

10.00 – 17.00, utorok a štvrtok: 13.00 
– 18.00. Prestávka: 12.00 – 13.00. Viac 
informácií: na tel. 02/52496868, na 
www.staremesto/navstevnik-kultura/
kurzy; alebo na maili beata.greksako-
va@staremesto.sk.

CENTRUM GAŠTANOVÁ 19
�   6. 9., 18.00 – Etikoterapia. Lektor: 

Mgr. Vladimír Červenák. Vstupné: 3  
€

�   7. 9., 13.00 – Civilizačné ochorenia. 
Prednáška. Vstup pre členov Združe-
nia zdravotne postihnutých občanov 
III.

�   13. 9., 13.30  - Choroby v staršom 
veku. Prednáška. Vstup pre členov 
Združenia zdravotne postihnutých 
občanov III.

Stretnutia s Etikoterapiou

�   každú stredu od 21. 9., a každý  
štvrtok - o 17.00. Cyklický otvorený 
workshop. 

Pár minút pre seba

�   každý pondelok, 15.00. Cvičenie pre 
členov Klubov dôchodcov, Združenia 
zdravotne postihnutých občanov a 
Jednoty dôchodcov Slovenska 07.

Joga v dennom živote

�   každý štvrtok, 9.30. Relaxačné cviče-
nie. Vedie: Viera Diešková

Kurzy

Pondelok – gitara, joga, astrológia, uto-
rok - tai-chi chuan, pilates, gitara, streda 
– pilates, gitara, body balance, zumba, 
etikoterapia, štvrtok - gitara, tai-chi chu-
an, cvičenie pre dámy, pilates, etikotera-
pia. Zápis do kurzov prebieha v mesiaci 
september 2011. Informácie na: mkcg@
mail.t-com.sk

Staromestské Kultúrne leto sa 
mohlo uskutočniť vďaka 

spoločnosti Tipos.



15

Staromestské noviny, vydáva MČ Bratislava – Staré Mesto. Vajanského náb. 3, 814 21 Bratislava. Redaktor: Dorota Kráková, email: dorota.krakova@staremesto.sk, tel: 0911 09 07 59. Náklad 25 000 
výtlačkov. Distribuuje MČ Staré Mesto. Registrované na MK SR pod ev. č. 3945/09.

Tajničku posielajte na adresu Vajanského náb. 3, 814 21, Bratislava, heslo Staromestské noviny, do 28. septembra. Vyhrať môžete lístky do SND, Divadla Gunagu, Divadla Astorky a Ateliéru Babylon.
Výhercami z minulej súťaže sú Daniela Klinová, Mária Vavrová a Libert Blažíček.

Do trafi ky pribehne 
chlapík a zakričí: 
„Zápalky!”„Nekričte na 
mňa, nie som hluchá!”

       (odpoveď je v tajničke krížovky)

Pomôcky: 
Alto, kalan, 
Bol, Noha, 

dekurz,kola, 
aorta, ort,

Sladkovodná 
nedravá 

ryba

Mužské 
meno Hora Značka 

kozmetiky
Český 
básnik

Umelec 
maľujúci 
obrazy

Otĺkol Stredoafric-
ký strom

Morská 
vydra

Lahodný 
nápoj

2. časť 
tajničky

Alebo (bás.)
Chodba v 

bani

Cestovný 
doklad

Zbavoval 
fúzov

Ženské 
meno

Na, po an-
glicky
Dobre 

(z angl.)

Kazila
Holandský 

maliar

Autor:
Jozef Blaho

Tak, po 
nemecky Trhovkyňa Omotaj Meno Emílie

Rozorávaj
Mesto 

v Angole

Udieraj
Hra na ša-
chovnici

Tam
Meno 

Elemíra

Anglické 
plošné miery

3. časť 
tajničky

Máličko 
(hovor.)

Dolu (prísl.)
Úder v boxe

Otrok (bás.)
Horské jazero

Poľoval

Vyžarovalo 
teplo

Redakčná 
rada (skr.)

Česká pred-
ložka

Teraz (čast.)

1. časť 
tajničky

Priebeh 
choroby 

(lek.)

Obchodná 
akadémia Srdcovnica Ako?

KRÍŽOVKA / TV CENTRUM

Tiráž

PONDELOK: 10:00 Noviny, 10:30 

Duchovné slovo, 10:35 Profil, 10:55 

Kultúra, 11:30 Infovideotext, 14:00 

Noviny, 14:30 Infovideotext, 16:00 No-

viny, 16:30 Infovideotext, 18:00 Novi-

ny, 18:30 Infovideotext, 19:30 Noviny, 

20:00 Duchovné slovo, 20:05 Kultúra, 

20:40 Varíme s chuťou, 20:45 Dvd box, 

21:10 R* večerného vysielania, Infovi-

deotext. 

UTOROK: 10:00 Noviny, 10:30 Du-

chovné slovo, 10:35 Kultúra, 11:10 

Varíme s chuťou, 11:15 Dvd box, 11:40 

Infovideotext, 14:00 Noviny, 14:30 In-

fovideotext, 16:00 Noviny, 16:30 Info-

videotext, 18:00 Noviny, 18:30 Infovi-

deotext, 19:30 Noviny, 20:00 Duchovné 

slovo, 20:05 Dvd box, 20:30 Varíme s 

chuťou, 20:35 Téma, 21:35 R* večerné-

ho vysielania, Infovideotext. 

STREDA: 10:00 Noviny, 10:30 Du-

chovné, slovo, 10:35 Dvd box, 11:00 

Varíme s chuťou, 11:05 Téma, 12:05 

Infovideotext, 14:00 Noviny, 14:30 

Infovideotext, 16:00 Noviny, 16:30 In-

fovideotext, 18:00 Noviny, 18:30 Infovi-

deotext, 19:30 Noviny, 20:00 Duchovné 

slovo, 20:05 Film, 21:35 Kultúra, 22:10 

Varíme s chuťou, 22:15 R* večerného 

vysielania, Infovideotext. 

ŠTVRTOK: 10:00 Noviny, 10:30 Du-

chovné slovo, 10:35 Kultúra, 11:10 

Varíme s chuťou, 11:15 Infovideotext, 

14:00 Noviny, 14:30 Infovideotext, 

16:00 Noviny, 16:30 Infovideotext, 

18:00 Noviny, 18:30 Infovideotext, 

19:30 Noviny, 20:00 Duchovné slovo, 

20:05 Profil, 20:25 Dvd box, 20:50 

Varíme s chuťou, 20:55 R* večerného 

vysielania, Infovideotext. 

PIATOK: 10:00 Noviny, 10:30 Duchov-

né slovo, 10:35 Profil, 10:55 Dvd box, 

11:20 Varíme s chuťou, 11:25 Infovi-

deotext, 14:00 Noviny, 14:30 Infovideo-

text, 16:00 Noviny, 16:30 Infovideotext, 

18:00 Noviny, 18:30 Infovideotext, 

19:30 Noviny, 20:00 Duchovné slovo, 

20:05 Téma, 21:05 Dvd box, 21:30 

Varíme s chuťou, 21:35 R* večerného 

vysielania, Infovideotext. 

SOBOTA: 10:00 Noviny, 10:30 Film 

pre deti, 12:00 Varíme s chuťou, 12:05 

Téma, 13:05 Infovideotext, 14:00 No-

viny, 14:30 Infovideotext, 16:00 Novi-

ny, 16:30 Infovideotext, 18:00 Noviny, 

18:30 Infovideotext, 19:30 Noviny, 

20:00 Duchovné slovo, 20:05 Film, 

21:35 Profil,  21:55 Kultúra, 22:30 R* 

večerného vysielania, Infovideotext.

NEDEĽA: 10:00 Noviny, 10:30 Film, 

pre deti, 12:00 Varíme s chuťou, 12:05 

Dvd box, 12:30 Infovideotext, 14:00 

Noviny, 14:30 Infovideotext, 16:00 No-

viny, 16:30 Infovideotext, 18:00 Novi-

ny, 18:30 Infovideotext, 19:30 Noviny, 

20:00 Duchovné slovo, 20:05 Film, 

21:35 Profil, 21:55 Kultúra, 22:30 R* 

večerného vysielania, Infovideotext.

Program TV Centrum
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PROGRAM
2. – 30. 

september  

2. september

Bienále ilustrácií Bratislava, Dom ume-
nia Nám. SNP.

VERNISÁŽ  
17.00

7. september

Medzinárodná výstava fotografi í, Hviez-
doslavovo nám. 

VÝSTAVA  

8. september

Hello Dolly, muzikál so živým orches-
trom. Hrajú: Ivana Chýlková, J. Carda a 
ď. Leto hereckých osobností. Nová scé-
na. Od 14 €.

DIVADLO  
19.00

9. september

Káva u Zichyho s Naďou Urbánkovou, 
16.00, Nádvorie Zichyho paláca, 5/3 €.

PODUJATIE
16.00

10. september

Hello Dolly, muzikál so živým orches-
trom. Leto hereckých osobností Praha 
– Bratislava. Nová scéna. Od 14 €.

DIVADLO
19.00

11. september

Peter Shaff er: Amadeus. Historická bu-
dova SND, od 3,50 €.

DIVADLO
18.00

12. september

Hommage á Giuseppe Verdi. Historická 
budova SND. 

OPERA
19.00

15. september

Susedské trhy, Panenská ulica. Dizajn, 
handmade, výrobky. 

PODUJATIE
10.00 – 16.00

17. september

Night Run – nočný beh. Štart z River 
Parku.

PODUJATIE
20.00

19. september

A. de Saint-Exupery – Michal Pavlíček: 
Malý princ. Nová budova SND.

BALET
11.00

21. september

Babka na rebríku - Beseda s ilustrátor-
kou Katarínou Ilkovičovou v rámci BIB 
2011. Dom umenia Nám. SNP.

PODUJATIE
10.00

22. september

Oscar Wilde: Celkom vážne. Divadlo 
Ívery, Školská 14. 1€

DIVADLO
19.00

24.september

Nájdite sa – deň otvorených dverí pre 
útulky s možnosťou adopcie zvierat a 
celodenným programom. Horáreň hor-
ský park. 

PODUJATIE
10.00 – 16.00

25. september

Stratené mesto. Th e Klezmatics. Parko-
visko na nábreží arm. gen. L. Svobodu. 
Vstup voľný.

KONCERT
18.00

26.september

Soukromý skandál. Hrajú: Kryštof Há-
dek, Eva Holubová, Maroš Kramár. Ate-
liér Babylon – Kolárska 3. Od 14 €. 

DIVADLO
19.00

27. september

Vše o mužích. Hrajú: Maroš Kramár, 
Filip Blažek, Michal Slaný. Ateliér Ba-
bylon – Kolárska 3. Od 14 €. 

DIVADLO
19.00

28.september

Otvorenie 3. ročníka festivalu Dizajn-
víkend v sprístupnených priestoroch 
Pisztoryho paláca, Štefánikova 25.  

PODUJATIE

29.september

Gala mladých umelcov u Zichyho. 
Krisztina Gyöpös – klavír, Dávid Hnat 
– gitara. Zichyho palác. 2/1 €.

KONCERT
18.00

30.september

Veľká kilovačka na námestí Billa Gatesa. 
Nová hra V. Klimáčka. Hrajú: R. Pomaj-
bo, Z. Mauréry, Z. Šebová, R. Ryníková 
a ďalší.

DIVADLO
19.30


