
Milí Staromešťania,
v týchto dňoch sme 
začali vyznačovať 
novú rezidentskú par-
kovaciu zónu, hoci 
nám to trvalo dlhšie, 
ako očakávali  oby-
vatelia, ale i my sa-
motní. V okolí ulíc 
Lermontovova Fraňa 
Kráľa, ale i nad Pa-

lisádami a onedlho aj pod hlavnou stanicou, 
pribudnú miesta pre Staromešťanov. Práve toto 
sú ulice, odkiaľ dennodenne riešime neúnosnú 
situáciu s parkovaním, množstvo sťažností a 
podnety pre políciu. Sú to štvrte, kde obyvate-
lia platia dane rovnako ako my všetci a napriek 
tomu musia večer čo večer krúžiť v uličkách, 
aby mali kde nechať svoje auto. Verím, že sú 
zúfalí. 
O to menej chápem tých, čo sa verejne zastá-
vajú porušovateľov pravidiel. Takých, čo ne-
oprávnene zaberajú miesta Staromešťanom a 
invalidom. Parkujú drzo bez nálepiek a spolie-
hajú sa na to, že im to prejde. 
Radiť ľuďom, ako sa vyhnúť odťahu, je jed-
noduché – parkujte podľa pravidiel. Každá iná 
rada, napríklad aj - súdiť sa a tak sa vyhnúť 
poplatku za odtiahnutie - nemôže byť v záuj-
me Staromešťanov. Pritom, obyvateľom, nám, 
Staromešťanom, je jedno, či dotyční vodiči 
dostanú pokutu. Očakávame, že miesta, ktoré 
blokujú, sa uvoľnia! 
Ak súdy rozhodujú v neprospech tých, čo pra-
vidlá dodržiavajú a držia stranu tým, ktorí ich 
obchádzajú, je to v rozpore s duchom zákona. 
A ak zákon neumožňuje zmeniť to, čo je nemo-
rálne, treba zmeniť zákon.

Seniori, pozor!
Máte obavy z prefíkaných obchodníkov alebo podvodníkov, ktorí sa snažia obrať starých ľudí 
o peniaze? Máme pre Vás niekoľko dobrých rád! Čítajte a odložte si stranu 14!

Volíme si europoslancov
Voľby do Európskeho parla-
mentu sa uskutočnia v sobotu 
24. mája od 7.00 do 22.00. V 
Starom Meste bude 34 voleb-

ných okrskov. Zoznam voleb-
ných miestností nájdete na 
www.staremesto.sk. Zmena sa 
týka okrskov č. 16 a 17., oby-

vatelia, ktorí sem patria, nebu-
dú voliť na ZŠ Dubová, ale v 
Staromestskom centre kultúry 
na Gaštanovej 19.

Obnova dlažby na Michalskej 

Na obnovu záchodov pôjde 140-tisíc

Michalská ulica patrí k jednej 
z najfrekventovanejších ulíc v 
pešej zóne, no už dlhodobo je 
stav dlažby v nevyhovujúcom 
stave, na viacerých miestach 
úplne chýbajú kamene a 
podložie je nerovné. 
Staré Mesto sa preto rozhodlo 
pristúpiť k jej obnove. Keďže 

potrebné verejné obstarávania 
boli právoplatne ukončené v 
apríli, s prácami sa začína v 
máji. 
Obnova dlažby sa uskutoční v 
troch etapách, aby obmedzenia 
v čo najnižšej možnej miere 
zasiahli do chodu ulice. 
Rekonštrukcia by mala byť 

ukončená do dvoch mesiacov. 
Aj napriek istým obmedzeniam 
najmä pre vozidlá bude 
Michalská ulica po celý čas 
priechodná pre chodcov, 
bude zabezpečený prístup 
do objektov a bezpečnosť 
chodcov. 
(ao)

Staromestskí poslanci schváli-
li v mesiaci apríl zmenu roz-
počtu mestskej časti, podľa 
ktorej na obnovu verejných 

záchodov v Starom Meste 
pôjde ešte tento rok 140-tisíc 
eur. Mestská časť má v správe 
štvoro verejných toaliet – pred 

Redutou na Nám. E. Suchoňa, 
na Šafárikovom námestí, v 
Medickej a Grassalkovichovej 
záhrade. (dk)

Nové nízkopodlažné trolejbusy, ktoré budú jazdiť po Starom Meste, si mohli vyskúšať v 
rámci testovacej jazdy prví Staromešťania na besede so starostkou na Búdkovej ulici.

FOTO – RASŤO MIŠÍK

Nemáte sa ako dostať k lekárovi? 
Ste imobilný, na dôchodku?

Staromestská prepravná služba 
Volajte 02 / 59 246 343
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Máme najlepšieho informatika

KrátkoTelefónne búdky

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto už nie-
koľko rokov boduje so svojimi službami v 
rámci elektronizácie úradu, oceňovaná je 
webová stránka www.staremesto.sk či mo-
bilné aplikácie iObčan alebo Staré Mesto. 
Zaslúžili sa o to pracovníci informačného 
oddelenia miestneho úradu. Vedúci oddele-
nia Jaroslav Ježek si najnovšie na 18. kon-
ferencii Združenia informatikov samospráv 
Slovenska (ZISS) odniesol 1. miesto ako 
najlepší informatik samospráv Slovenska. 
Taktiež je najlepším informatikom v rámci 
Bratislavského kraja, tretie miesto obsadil 
ďalší pracovník miestneho úradu Martin 
Spál.
Staré Mesto je medzi samosprávami prie-
kopníkom v elektronizácii úradu a drží sa 

myšlienky otvoreného úradu. Svedčia o tom 
ocenenia ako Zlatý erb za najlepšiu elektro-
nickú stránku samospráv, spolu štyri ocene-
nia ITAPA (Informačné technológie a štátna 
správa) a ďalšie. Za tým všetkým však stoja 
zamestnanci úradu a o tom, že robia skvelú 
prácu, svedčí aj prvé miesto pre Jaroslava 
Ježeka ako najlepšieho informatika samo-
správ Slovenska.
Jaroslav Ježek už vlani obsadil 1. miesto 
medzi informatikmi Bratislavského kraja a 
3. miesto v rámci celého Slovenska. 
Najnovšie Staré Mesto ako prvé v rámci Slo-
venska zaviedlo, že obyvateľ môže s miest-
nym úradom komunikovať prostredníctvom 
internetu priamo cez dátovú schránku. 
(ao) FOTO - RASŤO MIŠÍK

- Na ZŠ Mudroňova a na ZŠ s 
MŠ Dr. M. Hodžu na Škarniclo-
vej sa budú modernizovať kotol-
ne. Tie dnešné sú v prevádzke 
už 20 rokov a sú v zlom stave. 
Navyše, sú neefektívne. Dodá-
vateľ modernizácie a dodávky 
tepla bude vybratý formou ve-
rejnej obchodnej súťaže, víťaz 
tiež zabezpečí výmenu okien na 
ZŠ Škarniclova – prvý stupeň 
v hodnote 84-tisíc eur. Mestská 
časť ani školy do modernizácie 
neinvestujú vlastné peniaze a 
technologické zariadenia kotolní 

po 10 rokoch budú prevedené do 
vlastníctva školy.
- Mestská časť v spolupráci s 
Nadáciou VÚB opäť pripravuje 
na júl denný detský tábor Poz-
naj Staré Mesto. Deti čaká opäť 
bohatý a zaujímavý program k 
histórii Starého Mesta. Viac info 
o termínoch a prehliadkach na: 
mkcg@mail.t-com.sk.
- V piatok 25. apríla odštarto-
vala kampaň Za rovné školstvo 
koncertom na Hlavnom námestí. 
Viac info o kampani na www.za-
rovneskolstvo.sk.

Telefónne búdky sú dlhodobo 
nefunkčné a väčšina v nich je v 
dezolátnom stave. Staromestskí 
poslanci preto schválili prená-
jom chodníka pod 8 búdkami 
spoločnosti FOX ONE, ktorá 
je vlastníkom búdok, za úče-
lom zriadenia multifunkčných 
informačných a internetových 
terminálov na ich mieste. Ľudia 
tu budú mať prístup k informá-
ciám a internetu, terminály budú 
spĺňať aj bezpečnostnú službu 
prostredníctvom napojenia na 
linku 112. Prevádzka, údržba a 

dodržiavanie čistoty a poriadku 
v ich okolí bude na náklady súk-
romnej spoločnosti. (ao)

Poznaj Staré Mesto
- 4. 5. o 14.00 Hlavné nám. – H. 
Navratilová: K pomníku SNP
- 18. 5. o 14.00 Hlavné nám.  – 
H. Navrátilová: Od Vydrickej 
brány po Laurinskú bránu
- 21. mája: 16.00 - Panská 15 - 
Z. Droppová: Balaasov palác, 
prehliadka s výkladom, na záver 
vyhliadka na mesto. Obmedzený 
počet účastníkov!
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Začíname značiť nové rezidentské parkovacie zóny 

Na Hviezdoslavovom sa prezentujú vinári KRÁTKO

Navrhnite osobnosť!

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto obnovuje tradíciu brati-
slavských viech. 
Na Hviezdoslavovo námestie 
prináša „Staromestskú viechu“. 
Návštevníci tu budú môcť každý 
týždeň ochutnať lahodný mok 

z iného vinárstva, dozvedieť sa 
viac o svete vín a oceniť zruč-
nosť našich, slovenských viná-
rov. 
Návštevníci tu budú mať mož-
nosť postupne spoznať vinárov 
z rôznych regiónov, ochutnať ich 
kvalitné produkty a dozvedieť sa 
viac o svete vín. Mnohí sloven-
skí vinári patria medzi svetovú 
špičku a cieľom Staromestskej 
viechy je oceniť ich prácu a zruč-
nosť. 
Stánok Staromestskej viechy 
bude na Hviezdoslavovom ná-
mestí otvorený od apríla do ok-
tóbra. Slávnostné otvorenie sa 
konalo v nedeľu, 13. apríla o 
12.30 na námestí. 
(ao)

KTO BUDE VO VIECHE

25.4.2014 – 01.05.2014 – TO-
KAJ CO * Tokajská vinohrad-
nícka oblasť
02.05.2014 – 08.05.2014 – VIN-
KOVA PEZINOK * Malokarpat-
ská vinohradnícka oblasť
09.05.2014 – 15.05.2014 – VVD 
DVORY * Južnoslovenská vino-
hradnícka oblasť
16.05.2014 – 22.05.2014 – Ro-
senthal Winery* Malokarpatská 
vinohradnícka oblasť
23.05.2014 – 29.05.2014 – RA-
DOŠINA * Nitrianská vinohrad-
nícka oblasť
30.05.2014 – 05.06.2014 – MA-
VÍN * Malokarpatská vinohrad-
nícka oblasť

- Staré Mesto rekonštruuje Poľnú 
ulicu od Karadžičovej po Mos-
kovskú. Na ulici budú z tohto 
dôvodu dopravné obmedzenia. 
Práce sa majú skončiť 23. mája. 
Poškodený dlažobný povrch sa 
vymenení za asfalt. Na rekon-
štrukciu povrchu komunikácie 
Poľná bolo vyhlásené verejné 
obstarávanie, najnižšiu ponuku 
predložila VIASPOL s.r.o. 
- Slovak Fashion Council or-
ganizuje 1. - 4. mája akciu Are 
you ready?, propagujúcu sloven-
ských návrhárov. Okrem konfe-
rencie sa uskutoční 1. Fashion 
Marš. Účasť prisľúbili aj známe 
osobnosti. Kontakt na Ventúrskej 
sa zmení na najväčší butik so slo-
venskou módou u nás. (r)

Mestská časť sa rozhodla  vytvo-
riť ocenenie, ktoré by umožnilo 
vzdať hold významným Staro-
mešťanom patričným spôsobom. 
Ocenenia sa budú udeľovať v 
troch kategóriách: Výročná cena 
Starého Mesta – Cena richtára 
Jakuba; Čestné občianstvo mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto 
a Pamätný list starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 
Cenu môže získať fyzická aj 

právnická osoba, ktorá sa vý-
znamne zaslúžila o rozvoj mest-
skej časti, udeľuje ju miestne 
zastupiteľstvo, návrh predkladá 
starostka. Návrh môže podať 
každý: mailom: starostka@sta-
remesto.sk; poštou: Kancelária 
starostky, Vajanského nábrežie 
3, 814 21, Bratislava; osobne: I. 
poschodie, Vajanského nábrežie 
3) s odôvodnením návrhu a sú-
hlasom nominovaného. (ao)

Staré Mesto začína s vyzna-
čovaním novej parkovacej 
rezidentskej zóny v okolí ulíc 
Lermontovova, Somolického 
a Fraňa Kráľa. 

Časť z viac ako 40 ulíc, ktoré sa 
po novom dostali do novej re-
zidentskej parkovacej politiky, 
bude mať iný režim, ako ulice, 
ktoré dnes do týchto zón už pat-
ria. Kým napríklad na Zocho-
vej, Lermontovovej, Justičnej 
či Belopotockého dnes každý 
Staromešťan môže parkovať na 
„prekrížených“ boxoch s parko-
vacou nálepkou, na niektorých 
nových uliciach už nebudú boxy, 

ale len pásy, označujúce priestor, 
kde sa môže stáť. Vďaka tomu sa 

sem bude môcť zmestiť viac áut, 
keďže boxy mali presne určenú 

dĺžku a bolo jedno, či box zabe-
rie malé auto alebo veľké. 
Pásy ako vodorovné dopravné 
značenie zároveň budú doplnené 
zvislými značkami – zákazom 
zastavenia okrem držiteľov re-
zidenčných parkovacích boxov. 
Spolu s vyznačovaním pásov sa 
premaľuje aj časť boxov v sta-
rých rezidentských zónach, kto-
ré už nie je dobre vidno. 
S vyznačovaním čiar v novej 
rezidentskej parkovacej zóne 
začína mestská časť tento me-
siac v závislosti od počasia. To 
neprialo skoršiemu vyznačova-
niu, navyše sa nedávno menila aj 
vyhláška. 
(dk)

FOTO - D. KOLCUNOVÁ 

Predám samostatne stojaci dvojposchodový 
rodinný dom v Bratislave, v  oblasti medzi 
Slavínom a Bôrikom. Pozemok 810 m2, obytná 
plocha 230 m2. Tichá, slnečná, lokalita.
Možné rozčleniť na dve samostatné bytové 
jednotky. Dom je po rekonštrukcii, udržiavaná 
záhrada s trávnikom a ovocnými stromami. 
Vhodné pre firmu i rodinné bývanie. 
Cena emailom na lot1694@azet.sk.

INZERÁT: Predám dom

Učitelia si prevzali ocenenia
Pri príležitosti blížiaceho sa dňa 
učiteľov si v utorok 25. marc 
prevzali učitelia staromestských 
základných a materských škôl 
ocenenie za svoju dlhoročnú pe-
dagogickú prácu. Odovzdala im 
ho starostka mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto Táňa Rosová, 
vicestarosta Peter Osuský a pred-
seda Komisie pre vzdelávanie, 
mládež a šport miestneho zastu-
piteľstva Ivan Haverlík.
V Zichyho paláci si ocenenie 
za dlhoročnú pedagogickú prax 
ako aj za tvorivý prístup v pe-
dagogickej práci  prevzalo spolu 
dvadsaťtri učiteľov a učiteliek 

staromestskýách základných a 
materských škôl. Ocenení boli aj 

riaditeľky a riaditelia škôl.
„V našom živote si pamätáme 

možno päť, šesť ľudí, ktorých 
stretneme a zanechajú v nás sto-
pu. Určite je to aspoň v jednom 
prípade niektorý z našich učite-
ľov. Aj preto patrí obrovská vďa-
ka všetkým Vám, učiteľom, ktorí 
nielenže odovzdávajú vzdelanie 
a vedomosti svojim žiakom, ale 
odovzdávajú im najmä veľký 
kus svojho srdca,“ prihovorila sa 
učiteľom starostka mestskej časti 
Táňa Rosová.
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto je zriaďovateľom sied-
mich základných a osemnástich 
materských škôl. (ao)

FOTO – RASŤO MIŠÍK



Na Poľnej fungujú Farmárske trhy

Prešporkovo oslávilo 9 rokov

Osemnásť adopcií a jedny zásnuby

Týždeň pred Veľkou nocou sa 
na Poľnej ulici v Starom Meste 
po prvý raz uskutočnili Farmár-
ske trhy. Farmári a predajcovia 
z celého Slovenska sem zavítajú 
každý štvrtok. 
Návštevníci si vo viac ako 20 
stánkoch budú môcť kúpiť čer-
stvé a kvalitné mäsové či mlieč-
ne výrobky, vajíčka, pečivo a 
mnohé ďalšie.
Farmárske trhy budú otvorené 
od 8.00 do 18.00. 
Návštevníci tu nájdu čerstvé vý-
robky v kvalite od slovenských 
predajcov. Farmári budú ponú-
kať mäsové a mliečne výrobky, 

pečivo, med ale aj víno či bylin-
ky. 
Staré Mesto tu navyše v súvis-
losti s revitalizáciou trhoviska 
na Poľnej a konaním Farmár-
skych trhov zavádza nové do-
pravné riešenie. Poľná ulica sa 
stáva neprejazdnou, jedna polo-
vica, a to zo strany Ulice 29. au-
gusta, je určená pre trhovisko a 
Farmárske trhy, vstup je iba pre 
peších, cyklistov a zásobovacie 
autá trhovníkov. Na druhej po-
lovici vznikne dvanásť pozdĺž-
nych parkovacích miest, pričom 
vstup bude zo Sasinkovej ulice.
(ao)

Rodinné centrum Prešporkovo, 
za ktorého vznikom v priesto-
roch bývalej škôlky na Gröss-
lingovej ulici v roku 2005 stáli 

tri aktívne mamičky, oslávilo už 
svoje 9. narodeniny. V sobotu 
29. marca sa na narodeninovej 
oslave zišlo 30 rodín. Nechýbala 

patrónka Prešporkova, starostka 
Starého Mesta Táňa Rosová, ani 
tohtoročný šesťdesiatnik Pribi-
náčik. Prechádzkou čarovným 
lesom sprevádzali deti dobro-
voľníci z INEXu a hrala kapela 
Log in Progress.  
Rodinné centrum Prešporkovo 
funguje vďaka podpore samo-
správy, sponzorov a práce dob-
rovoľníkov. Každý mesiac pri-
náša program pre deti do šesť 
rokov a ich rodiny. Krúžky aj 
nepravidelné aktivity podporu-
jú aj mnohé známe tváre. Tento 
rok je veľmi nabitý. Okrem plá-

novaných renovácií dvorčeka a 
kúpeľne čaká Prešporkovo ešte 
jedna oslava. V septembri oslávi 
svoje 5. výročie tancovanie pre 
deti na ľudovú nôtu Minifolklór 
a Folklór v srdci. Už po 11. krát 
sa zapojilo Prešporkovo do ce-
loslovenského podujatia Únie 
materských centier Míľa pre 
mamu, ktoré sa bude konať 10. 
mája. Po prvý krát hostiť Noc li-
teratúry, ktorá bude 14. mája už 
po šiestykrát. Aktuálne aktivity 
centra a program na www.pres-
porkovo.sk. (r) 
FOTO - RASŤO MIŠÍK

V sobotu 5. apríla sa v bratislav-
skej Horárni v Horskom parku 
uskutočnilo jubilejné, desiate 
pokračovanie úspešnej akcie 
Nájdite sa!... so zvieratkom z 
útulku. A bol to deň plný dob-
rých správ. Svoj nový domov si 

na akcii, ktorú organizuje mest-
ská časť Bratislava-Staré Mesto, 
našlo až osemnásť psíkov. Naj-
väčším prekvapením však boli 
zásnuby, ktoré sa odohrali pria-
mo v Horskom parku. Moderátor 
podujatia Matúš Krnčok počas 

akcie požiadal o ruku svoju pria-
teľku Ninu. Akcie sa tento raz 
zúčastnilo 12 útulkov z celého 
Slovenska, najdlhšiu cestu mali 
„útulkáči“ až zo Strážskeho. Po-
čas dňa bol pripravený pestrý 
program, darčekom bolo stri-
hanie psíkov z útulku zadarmo, 
vďaka firme Dogstar – psie cen-
trum. Návštevníci sa so svojimi 
otázkami mohli obrátiť na vete-
rinára firmy Bayer, spoločnosť 
Royal Canin rozdala všetkým 
útulkom granule. Akciu prišli aj 
tentoraz podporiť známe tváre 
ako Eňa Vacvalová, Robo Papp, 
Jakub Petraník, Zuzana Vačková 
alebo Lenka Slaná. (ao)
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Slávnostné uvítanie detí do života v Starom Meste

Dvadsať za nami, dvadsať pred nami

„Na svete je veľa krásnych 
vecí. Nie je však väčšieho po-
kladu ako je ľudský život. Člo-
vek tvorí, ale zrodenie nového 
života je neporovnateľné s ni-
jakou inou hodnotou.“
Narodenie dieťatka je v každej 

rodine slávnostnou udalosťou, 
všetci sa úprimne tešia na jeho 
príchod. Mestská časť žije a 
rastie. Tempo, akým počet na-
šich občanov pribúda, nie je vy-
soké, o to väčšiu radosť máme z 
každého nového občana. Radosť 
sa ešte znásobuje, keď je našim 
novým občanom  novonarodené 
dieťatko. Občianske uvítanie do 
života je jednou z najkrajších a 
najvzácnejších chvíľ, ktoré si 
dlho uchovávame v pamäti. Teší-
me sa spolu s rodičmi zo zázra-
ku života a pre mestskú časť sa 
takto vytvára jeden z najdôleži-
tejších záväzkov, a to vytvárať 
podmienky pre kvalitný život, 
pre spokojné detstvo a naplnenie 
základného poslania mestskej 
časti voči občanovi - byť vždy 

nablízku, pozorne počúvať po-
trebám a pomáhať vo všetkom, 
čo je v jej silách. 
Verím, že tak ako doposiaľ, stále 
budeme schopní si svoje úlohy 
plniť a detstvo našich najmen-
ších občanov bude bezstarostné 
a krásne, také aké má detstvo 
naozaj byť. Popri sobášnych ob-
radoch mestská časť pamätá aj 
na najmenších obyvateľov. Na 
požiadanie rodičov, z ktorých 
by mal mať aspoň jeden trvalé 
bydlisko v mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto, pripraví 
slávnostné uvítanie novoroden-
ca do života. Nevšednú chvíľu 
v kruhu najbližších malému Sta-
romešťanovi bude pripomínať 
dar samosprávy - zlatý prívesok 
so znakom mestskej časti. Sláv-

nostný akt sa vykonáva indivi-
duálne v Obradnej sieni Zichy-
ho paláca na Ventúrskej ul. č. 
9 vždy v sobotu. Rodičia môžu 
pozvať najbližších, priateľov a 
známych, aby nevšednú chvíľu 
prežili spolu. Záujemcovia o uví-
tanie detí do života musia vypl-
niť prihlášku – je k dispozícii na 
webovej stránke mestskej časti a 
následne ju poslať na matriku – 
e-mailom matrika@staremesto.
sk, poštou do sídla Miestneho 
úradu mestskej časti Staré Mesto 
na Vajanského nábreží č. 3, 814 
21 Bratislava, prípadne ju do-
niesť osobne. Matrikárky s nimi 
následne dohodnú termín obradu.
Mário Ležovič, poslanec za 
KDH BA Staré-Mesto, predse-
da sociálnej komisie

POZVÁNKA
Vaši poslanci Barbora 

Oráčová a Slávo Frešo Vás 
pozývajú v sobotu 10. mája 

2014 od 14.00 hod. na májový 
guláš v pohostinstve Funus 
na ulici Prokopa Veľkého 1. 

Tešíme sa na Vás.

Všimli ste si? Naše Staré Mesto 
sa podobá na motýľa. Jedno 
krídlo ohraničuje oblúk Dosto-
jevského radu, Karadžičovej a 
Legionárskej ulice, strednú os 
predstavuje Štefánikova a druhé  
krídlo ohraničuje Pražská a Br-
nianska ulica, Mlynská dolina a 
Dunaj.  A práve toto „krídlo“ sa 
rozkladá nad mestom, na kop-
coch a svahoch. Je tu zaujímavá 
mestská krajina a nádherné mies-
ta, ktoré možno rátať k staro-
mestskému rodinnému striebru. 
Lákajú k vychádzkam, pobytom 
alebo objavovaniam. A to neho-
voríme o potenciáli tohto územia.

Jedno z  vzácnych miest tohto 
územia je Chránený areál Horský 
park s rovnomennou Horárňou. A 
práve tu sa odohral príbeh, kto-
rý hodno zaznamenať. Na záver 
dvadsaťročnice, behom ktorej 
tu verejnoprospešne  pôsobila 
Nadácia Horský park, požiadala 
táto občianska organizácia maji-
teľa objektu – mesto Bratislavu 
– o predĺženie prenájmu objek-
tu Horárne na ďalších 20 rokov. 
Mestské zastupiteľstvo rokovalo 
o tejto žiadosti začiatkom marca 
a vyhovelo jej. Z 34 prítomných 
poslancov bolo za – 34!
Poslancov presvedčili zrejme vý-
sledky, ktoré tu nadácia svojou 
každodennou prácou  za uplynu-
lých 20 rokov dosiahla. Samotná 
Horáreň s priľahlou záhradou 
sa zmenila na obľúbené, denne 
otvorené komunitné stredisko 
s veľkým kreatívnym detským 
ihriskom, potrebnou vybavenos-
ťou, servisom, s láskavým, praj-
ným a ústretovým prístupom, 
množstvom pravidelných i jed-
norazových kultúrnych, edukač-
ných, športových, detských i 
spoločenských programov. Les 
22 hektárového parku stal sa čis-
tým, denne dozorovaným, bez-
pečným územím Starého Mesta, 

v ktorom  aj škody spôsobované 
v parku extrémnymi výkyvmi 
počasia, odstraňujú bez prieťa-
hov ľudia z nadácie v operatív-
nej spolupráci s  profesionálnou 
firmou. Nadácia priniesla do par-
ku veľa prvkov drobnej architek-
túry, priebežné opravy a úpravy. 
Táto práca inšpiruje aj narasta-
júcu komunitu. Nadácia nie je 
napojená na žiadny rozpočet ve-
rejných zdrojov, preto je priazeň 
komunity dôležitá. Vďaka tomu 
všetkému Nadácia zabezpečuje 
a pomáha udržať územie parku 
v stave, ktorý vysoko prevyšuje 
prostriedky vynakladané magis-
trátom na jeho údržbu. 
Pre milovníkov čísel, aspoň nie-
koľko orientačných údajov: za 
uplynulú dvadsaťročnicu sa tu 
odpracovalo 156 570 hodín, z 
toho vyše 80 % dobrovoľnícky! 
A uvediem aj niekoľko väčších 
hmotných výstupov, ktoré sa v 
tom čase zrealizovali. Pri horárni 
pribudli rozsiahle dlažby z českej 
žuly a dva udržiavané parčíky. V 
parku pribudlo 26 lavíc, 3 histo-
rizujúce mostíky, 22 smetných 
košov, 7 masívnych vstupných 
brán, 6 komunikačných tabúľ, 20 
zábran znemožňujúcim jazdu bi-
cyklami mimo cesty, exteriérová 

telocvičňa, exteriérová Galéria 
Horský park a najnovšie edukač-
ný chodník s 5 tabuľami, 25 po-
zičnými tabuľkami a brožúrkou, 
ktorá podáva podrobnejšie infor-
mácie o parku a jeho romantic-
kom okolí. Čo nie je možné ani 
zrátať, ani vidieť, to je mnoho 
drobnej práce zmenšujúcej, ale-
bo odstraňujúcej následky eró-
zie. A samozrejme je tu denno-
denná práca zabezpečujúca stav 
a chod strediska Horáreň.
Do nasledujúcej dvadsaťročni-
ce nastupuje nadácia v dobrej 
fyzickej kondícii, s omladeným 
tímom, s mnohými konkrétnymi 
plánmi. A z čoho sa možno azda 
najviac tešiť, spolu s  narasta-
júcou komunitou priaznivcov 
láskavej komunikácie, parku a 
nadácie.
Ing. Kamil Procházka, posla-
nec a člen správnej rady Nadá-
cie Horský park

FOTO – ARCHÍV M.L.

FOTO – ARCHÍV K.P.



Pokračujeme v našej rubrike predstavova-
nia občianskych združení a iniciatív, pô-
sobiacich v Starom Meste. O aktivitách vo 
vnútrobloku na Povrazníckej sme sa roz-
právali s Dušanom Martinčokom z inicia-
tívy Susedia na dvore.

Kedy a prečo vznikla táto aktivita? 
„Náš dvor na okraji Starého Mesta je krásny. 
Na rozdiel od mnohých iných sa z neho ne-
stalo parkovisko, šumia tam stromy a decká 
vrieskajú na preliezkach. Na lavičke, na kto-
rej kedysi sedávala Krista Bendová, klebetia 
babičky. Pred tromi rokmi sa zopár obyva-
teľov z okolitých vchodov rozhodlo prelo-
miť atmosféru anonymity a spoznať svojich 

susedov. Dovtedy sme sa stretávali len na 
dusných domových schôdzach a nič sme o 
sebe nevedeli.  Tak sme zorganizovali Párty 
na dvore. Vylepili po dvore plagátiky, objed-
nali sushi a urobili sangriu. Susedia na dvore 
boli na svete.“
Koľko susedov je v nej zapojených?
„Na prvej párty sa stretlo približne pätnásť 
ľudí. Odvtedy sme urobili viac ako 18 pod-
ujatí, na niektoré prišlo 10 na iné až 80 ľudí. 
Tešíme sa, keď k nám prídu susedia z iných 
dvorov, priatelia i neznámi ľudia. Náš dvor je 
totiž otvorený. Nielen stavebne, ale aj vnú-
torným nastavením. Nemáme radi zbytočné 
ploty na zemi ani v hlavách. Berieme verej-
ný priestor so všetkým, čo k nemu patrí.“ 

Aké sú Vaše aktivity a aké sú plány?
„Baví nás provokovať náš dvor k novým 
podobám a skúšať, čo všetko sa dá. Skúšali 
sme Kino na dvore, Bazár, Debatu alebo Su-
sedský bookclub. Hrala sa u nás vážna hudba 
a tancoval scénický tanec. Naučili sme sa 
priestor dvora používať a jemne doň zasaho-
vať. Napríklad sme pestrofarebne obštriko-
vali staré stojany na bielizeň. Starý ošarpaný 
objekt zrazu získal novú podobu a opäť začal 
plniť svoju funkciu. Začiatkom mája (4. 5. o 
14.00) sa tešíme na veľmi populárny Bazár 
na dvore. Čaká nás tiež Restaurant day- pod-
ujatie, v rámci ktorého si každý môže dva-
krát do roka na rôznych miestach otvoriť na 
deň svoju reštauráciu. Asi najviac sa tešíme 
na osadenie búdky Ďakujem sused, malej 
verejnej knižnice, z ktorej si môže ktokoľ-
vek požičať knihu. Osadíme ju pri lavičke, 
na ktorej sedávala spomínaná K. Bendová.“ 
Ako prebieha financovanie aktivít?
„Väčšina našich aktivít funguje spontánne, 
ktokoľvek môže niečo priniesť, alebo inak 
pomôcť pri organizácii. Minulý rok sa nám 
podarilo získať od Orangeu grant  a na vy-
sadenie živého plota a jarnú brigádu sme do-
stali dotáciu od Starého Mesta. Ale Susedia 
na dvore sú o predovšetkým o dôvere a pre-
konávaní strachu z nepoznaného. Pred troma 
rokmi u nás na dvore nikto bielizeň nesušil. 
Dnes tam povieva skoro každý deň.“ (dot) 
FOTO - ARCHÍV D.M.
Svoje tipy na združenia, pôsobiace v Sta-
rom Meste, posielajte na adresu redakcie.

Je to oáza v Starom Meste. Tak 
titulujú záhradku medzi Gajovou 
a Grösslingovou ulicou, okoloi-
dúci i Staromešťania. Upravený 
trávnik, kvitnúce tulipány, lavič-
ka s posedením, búdka pre vtáči-
ky, sezónna vyzdoba a sú tu do-
konca kvetináče s bylinkami, z 
ktorých si každý obyvateľ domu 

môže prísť podľa potreby natr-
hať. Nečudo, že táto záhradka si 
už zahrala aj v seriáli Kriminál-
ka Staré Mesto a tiež v reklame.
„Pred rokmi sme si založili Spo-
ločenstvo vlastníkov, ale základ 
záhrady bol položený ešte skôr,“ 
hovorí za všetkých architekt Pe-
ter Styk. O záhradu sa starajú 

spolu. „Asi najväčší podiel má 
Štefan Sowka, pracujúci dô-
chodca. No bolo by nespravod-
livé, ak by sme nespomenuli aj 
ostatných, Ivan Korček, man-
želia Skladanovci, pani Tatiana 
Matušincová. Pred pár rokmi 
som podal svoju pomocnú ruku 
aj ja sám. Pre všetkých je to vy-
slovene hobby, relax, jednak pri 
práci a následne pri chvíľach, 
strávených v záhrade,“ hovorí. 
Suseda zabezpečuje vianočnú 
výzdobu smreku. „Čím je vyš-
ší, vyžaduje si viac ozdôb, ktoré 
spoločne dokupujeme. V roku 
2012 som s rodinou napiekol 
medovníky a urobil susedskú 
zbierku na ozdobenie stromčeka. 
Prispeli, až na málo výnimiek, 

všetci. Najviac si však cením 
príspevok starších. Na Dušičky 
sme zase pokusne vyrezali dve 
tekvice.“ 
A aké sú plány? Okrem zdo-
konaľovania sezónnej výzdo-
by, dlažby, susedského grilu, či 
hracích prvkov pre deti, by radi 
vyrobili „hotel pre chrobákov“. 
Ale pán Styk sníva napríklad aj 
o akcii, podobnej Dobrému trhu. 
„Záhradka zbližuje susedov, 
vždy sa tu niekto zastaví, prehodí 
pár slov, ponúkne svoju pomoc.“ 
Plány presahujú záhradu, suse-
dia by radi upravili napríklad aj 
prechod cez dvor. „Verím, že po-
zitívnym príkladom pritiahneme 
aj ostatných, mladších susedov,“ 
uzatvára architekt. (dk)

Viac parkovacích miest pre Staromešťanov

Rebarbora, rastlina lásky

Za čistejšie Staré Mesto

Na staromestských komunikáciach pribudnú tento mesiac ďalšie plo-
chy vyhradené pre rezidentské parkovanie. Znamená to, že na uliciach 
pribudnú parkovacie miesta v Starom Meste, ktoré budú vyhradené pre 

obyvateľov mestskej časti, teda pre Staromešťanov. O aktuálnych zme-
nách sme sa porozprávali s predsedom dopravnej komisie Slavomírom 
Frešom (SDKÚ-DS).

Rebarbora je jednou z naj-
zdravších druhov zeleniny. Je  
kyslá, spoznáte ju podľa červe-
nej stonky. Obsahuje kyselinu 
listovú, potrebnú pre našu krv, 

činnosť mozgu. Tiež obsahuje 
vápnik, vhodný pre ženy v me-
nopauze. Pomáha odvodňovať 
organizmus a je zdrojom vlák-
niny. Pretože obsahuje veľa  
kyseliny šťavelovej, treba ju 
konzumovať striedmo. Rebar-
bora sa považuje za rastlinu 
lásky. Vyskúšala som a naozaj 
funguje. Preto sa s Vami  po-
delím o recept na rebarborový 
koláč. Potrebujeme: 500-600g 

čerstvej rebarbory, cukor, 200g 
múky, 100g masla, 2 vajcia, 
70g prášk. cukru, soľ, vanil-
kový cukor, 125ml smotany na 
šľahanie, 3 žĺtky, 40g cukru. 
Z mäkkého masla, múky, cuk-
ru, vajíčok vypracujeme cesto, 
necháme 30 min. odpočívať. 
Formu vymastíme, vyložíme 
cestom a pečieme asi 20 min. 
pri 180° C. Necháme vychlad-
núť. Žĺtky vyšľaháme so smo-

tanou, cukrom a vanilkovým 
cukrom. Rebarboru ošúpeme, 
umyjeme a nakrájame. V hrnci 
rozpustíme 80g kryštálového 
cukru, pridáme trochu vody a 
rebarboru. Dusíme 4 – 5 minút. 
Scedíme a rebarboru rozložíme 
na korpus a prelejeme krémom. 
Pečieme pri 180°C asi 45 minút 
do zlatista. Dobrú chuť! 
PaedDr. Barbora Oráčová, 
PhD.

Jarné upratovanie je všade oko-
lo. V minulom roku som zor-
ganizoval upratovaciu akciu v 

spolupráci s ústavom pre výkon 
trestu, pri ktorej boli väzňami 
vyčistené všetky ulice. Túto 
jar som sa rozhodol zabezpečiť 
kontajner na veľkorozmerný 
odpad. Akcia Za čistejšie Sta-
ré Mesto prebieha od polovice 
apríla a bude sa konať aspoň 
do konca mája. Pre kontajner 
je naplánovaných 25 stanovísk, 
aby obsiahol všetky časti Sta-

rého Mesta. Na stanovisku je 
kontajner dva dni, cez noc od-
chádza s odpadom na skládku a 
na ďalší deň sa presúva. Oby-
vatelia teda majú možnosť zba-
viť sa neporiadku a skrášliť si 
okolie. Ide o potrebnú a zmys-
luplnú aktivitu. Svedčí o tom aj 
fakt, že počas prvého dňa bol 
kontajner naplnený. Rozpis je 
na mojej stránke www.borgula.

sk. Problém čistoty a poriadku 
je dlhodobý, samospráva si s 
ním nevie celkom dobre pora-
diť. Výsledok môžeme vidieť 
všade okolo nás – neporiadok 
a špina. Ako mestský a miestny 
poslanec sa tomu budem veno-
vať naďalej. Preto chcem na 
jeseň  opakovať akciu čistenia 
ulíc s ústavom pre výkon trestu. 
Martin Borguľa, poslanec 

Čo je rezidentské parkova-
nie?
„Ide o to, aby v častiach Sta-
rého Mesta, kde je kritický 
nedostatok parkovacích miest, 
bolo vyhradené parkovanie pre 
rezidentov. To znamená, že na 
takejto ploche budú môcť par-
kovať len tí, ktorí majú u nás tr-
valý pobyt. Cieľom je, aby keď 
Staromešťan príde domov, mal 
reálnu možnosť zaparkovať.“

Kde pribudnú také miesta?
„Rezidentskú zónu sme rozši-
rovali na základe dvoch krokov. 
Jedným bola analýza odbornej 
firmy. Druhým sú žiadosti ob-
čanov. Jednalo sa najmä o lo-
kality okolo Kuzmániho ulice a 
pod Hlavnou železničnou stani-
cou. Obe miesta sa stali akoby 
záchytným parkoviskom. Čiže 
ľudia prídu do Starého Mesta, 
na týchto uliciach odparkujú 
autá a potom idú pešo alebo 
MHD do práce. Pritom, záchyt-
né parkoviská by malo budovať 
mesto na okraji Bratislavy, a 
zabezpečiť ľudom rýchlu do-
pravu MHD do centra. Pod 
Hlavnou železničnou stanicou 
je ešte aj ďalší problém. Ľudia 
v uličkách zaparkujú a odídu 
vlakom aj na týždeň preč.“
Kedy sa zmeny zrealizujú?

„Pôvodný plán bol vo febru-
ári, hneď ako sa oteplí. Práce 
nám trochu zbrzdila zmena vy-
hlášky. Dobrou vecou je, že nie 
všade budeme musieť kresliť 
veľké boxy. Často sa nám stá-
valo, že v boxe ktorý má dĺžku 
5,5 metra, parkovalo malé auto, 
ktoré ho vyplnilo len z polovi-
ce. Tak vznikali veľké medzery 
vo vyznačených boxoch a par-
kovacia kapacita nebola vyu-
žitá naplno. Podľa novšej vy-
hlášky budeme môcť nakresliť 
len modrú čiaru, a šoféri zapar-
kujú do voľného miesta vedľa 
seba. Nevýhodou je, že zmeny 
sú tak nové, že aj s policajta-
mi skúmame, čo všetko sa dá. 
Staré Mesto je aj teraz lídrom 
v zavádzaní noviniek v parko-
vacom systéme. Preto sa chcem 
poďakovať predstaviteľom do-

pravného inšpektorátu.“
Má rezidentské parkovanie 
nevýhody?
„Aktuálne Starému Mestu chý-
ba pomoc od Hlavného mesta. 
Čakáme, aby mesto schváli-
lo svoju parkovaciu politiku. 
Tá by totiž nám, ako mestskej 
časti, umožnila zaviesť aj krát-
kodobé parkovanie. Uvediem 
to na príklade. Ak ste doma, a 
privezú Vám z obchodu novú 
skriňu, tak dodávka z nábytkár-
skej firmy nebude mať kde par-
kovať. Práve mestská parkova-
cia politika by nám umožnila 
vydať krátkodobý parkovací 
lístok aj v takýchto prípadoch. 
Budeme apelovať, aby túto par-
kovaciu politiku schválili, lebo 
toto odkladanie prináša problé-
my pre občanov Starého Mes-
ta.“ (dk)
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Susedia z Povrazníckej už na dvore sušia aj bielizeň

Záhrada, ktorá si už zahrala v reklame i seriáli
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Staromestský Modrý kostolík, 
čiže Kostol sv. Alžbety Uhorskej 
je asi najpopulárnejšia sakrálna 
stavba Bratislavy. Ukázala to 
aj bohatá návšteva obyvateľov 
Budapešti na otvorení našej vý-
stavy : Architekt Ödön Lechner : 
Bratislava - Budapešt v Sloven-
skom inštitúte v Budapešti, ktorá 
sa uskutočnila 18.marca na Rá-
kocziho ulici. Prišli zástupcovia 
našej partnerskej časti Budavár, 
záujemcovia o architektúru, mé-
diá – slovenská redakcia maďar-
skej televízie, novinári, ale čo 
nás najviac prekvapilo, že prišli 
a predstavili sa nám aj príbuzní 

slávneho uhorského architekta, 
ktorých potešila naša spomienka 
na ich pradeda, len o pár mesia-

cov skoro presne na 100. výročie 
jeho smrti. Do Budapešti sme 
doviezli aj dvojmetrovú 2D kó-
piu reliéfu Alžbety Bavorskej 
– Sisii od bratislavského sochá-
ra Alojza Riegeleho tiež z roku 
1913, ktorá sa skoro zázračne na 
centimetre presne zmestila do 
výkladu Slovenského inštitútu. 
Reakcia maďarských médií bola 
príjemná – samostatný článok v 
celomaďarských novinách Né-
pszabadság, či dokonca pozván-
ka v časopise Stílus&Lendület, 
ktorý sa distribuuje na všetky 
benzínové pumpy siete MOL. 
Riaditeľ Slovenského inštitútu, 

inak staromestský rodák,  Gábor 
Hushegyi priznal, že hoci sám 
bol v Modrom kostolíku pokrs-
tený a má k nemu svoj osobný 
vzťah, predsa ho až taká hojná 
návštevnosť výstavy príjemne 
prekvapila.Výstava sa kona-
la vďaka podpore Farnosti sv. 
Alžbety, spol. Pittel+Brausewe-
tter, Maďarskému inštitútu v 
Bratislave, Ministerstvu kultúry 
SR, Bratislavskému samospráv-
nemu kraju, Bratislava Tourist 
Board a najmä Medzinárodnému 
vyšehradskému fondu – Interna-
tional Visegrad Fund. 
Ernest Huska, vedúci odd.kultúry

Tesne pred Veľkonočnými sviatkami mala 
v divadle Astorka premiéra hry, ktorá je ná-

zvom mimoriadne aktuálna vzhľadom na 
dnešnú geopolitickú situáciu. Mrožekovu 

Lásku na Kryme sa rozhodol zinscenovať 
režisér Marián Amsler. 
Hra s milostným názvom však nebude len o 
láske – ak sa na lásku pozrieme Mrozkovým 
nenapodobiteľným zmyslom pre humor. A 
tak v množstve vtipných a paradoxných si-
tuácii môžeme len hádať, či poručík Sejkin 
miluje skutočne herečku Lily a nie učiteľ-
ku Tatianu, ktorá je ním posadnutá. A pre-
čo Lily miluje básnika Zachedrinského, ale 
vydá sa za podnikateľa Wolfa... A to sme len  
I. dejstve! 
Hrajú: Juraj Kemka, Zuzana Porubjaková, 
Peter Šimun, Matej Landl, Marta Sládečko-
vá / Anna Šišková, Marián Miezga, Zuzana 
Konečná, Zuzana Kronerová, Marián Labu-
da ml. 
(r)  
FOTO – CTIBOR BACHRATÝ

V stredu  14. 5. o 17.00 odštar-
tuje Noc literatúry. Cieľom je 
zoznámiť čitateľov s dielami 
európskych autorov na netradič-
ných s literatúrou bežne nespája-
ných miestach. Úryvky čítajú v 
pravidelných intervaloch známe 
osobnosti a návštevníci putujú 
medzi jednotlivými miestami. 
Noc literatúry sa tento rok koná 
v Bratislave medzi Šafárikovým 
námestím a Lazaretskou. Čítať 
budú napríklad Richard Stanke, 
Magda Vášáryová, Anna Šiško-
vá či Roman Pomajbo. (r)

Fakulta telesnej výchovy a špor-
tu UK organizuje od 7. júla do 
1. augusta v 4 týždňových tur-
nusoch športové podujatie pre 
deti od 6 do 14 rokov. V každom 
turnuse bude od 8.00 do 16.00 
prebiehať plávanie, kanoistika, 
gymnastika a športové hry či na-
príklad detský golf alebo streľba 
zo vzduchovky. Súčasťou bude i 
premietanie filmov, kreslenie na 
tému šport a beseda s osobnos-
ťou z oblasti športu. Prihlášky 
zasielajte do 15. júna. Viac info 
na www.fsport.uniba.sk. (r)

Modrý kostolík v Budapešti

Astorka prežíva Lásku na Kryme

Noc literatúry Športové prázdniny

Dni samosprávy Staré Mesto

Dni samosprávy Staré Mesto oslávilo mimoriadne bohatým 
programom. Najnavštevovanejší bol Dobrý trh na Jakubovom 
námestí.

Na nádvorí miestneho úradu na Medenej ulici deťom i dospe-
lým ukazovali svoje remeslo colníci v dobových uniformách. 
Najväčší záujem bolo o plombovanie tovaru kliešťami.

Kto chcel, popri hudobnom programe na nádvorí a aktivitách 
pre deti mohol ochutnať aj skvelý guláš.

Svoj stánok na trhu mal opäť aj náš Dobrý úrad. Okrem 
„úradných“ vecí ste tu mohli ochutnať dobré vínko a koláči-
ky z rúk našich senioriek z klubov Jednoty dôchodcov.

Veľký záujem bol o návštevu kancelárie starostky Táne 
Rosovej, ale aj o prehliadku starého trezoru, ktorý je na úra-
de z čias prvej republiky, keď slúžil banke. 

Staré Mesto vždy na Deň otvorených dverí organizuje aj 
dobrovoľnícke upratovanie. Okrem starostky sa zapojil aj 
vicestarosta Peter Osuský, upratovalo sa nábrežie. 

Údržba záhrad a dvorov.  
Čistiace a upratovacie služby.  

Aj pre bytové spoločenstvá.  
(kosenie, zavlažovanie, výrub, strihanie, 

výsadba, príprava pôdy a ošetrovanie 
zelene, čistenie a upratovanie...)  

Akcia: už od 25 Eur.  

Pri pravidelnej údržbe zľava.  

Tel.: 0915 869 003  
Email: revitalizaciaprostredia@gmail.com  

Kontaktujte nás a dohodnite si termín nezáväz-
nej obhliadky. 

FOTO – RASŤO MIŠÍK
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Vo vydavateľstve Marenčin PT práve vyšla 
ďalšia z kníh o histórii Bratislavy. Hotový 
poklad pre tých, čo sa zaujímajú o doteraz 
nepublikované fotografie starej Bratisla-
vy, zabudnuté miesta či už zbúrané stavby. 

O knihe Príbehy z dejín Bratislavy sme sa 
rozprávali s jej autorkou, pamiatkarkou 
Vierou Obuchovou, ktorá ju koncipovala 
ako zbierku 20 príbehov. Sú medzi nimi 
zaujímavosti o kráľovskej pokladnici či o 

zasadaní uhorského snemu v budove na 
Michalskej ulici, o Kalvárii, o Balassovom 
paláci bez krídel na Panskej ulici, o pre-
priahacích staniciach a zájazdných hostin-
coch, či o ľadovni v Podhradí. 

Ako ste vyberali jednotlivé príbehy? 
„Už 40 rokov pracujem ako historička na Mest-
skom ústave ochrany pamiatok v Bratislave a 
za ten čas som robila množstvo výskumov. V 
štyroch mojich knihách som spracovala vždy 
jednu tému, zostalo mi ešte veľa rôznorodých 
tém a z tých som 20  ponúkla p. Marenčino-
vi na vydanie. Chcela som, aby tam boli rôzne 
objekty. Aj prostredníctvom týchto príbehov, sa 
ukázalo, že Bratislava je mesto s neuveriteľnou 
históriou, pamiatkami a pamätihodnosťami.“
Máte príbeh, ktorý sa do knižky nezmestil? 
„Príbehov alebo spracovaných tém mám ešte 
veľa, takže ich asi niekedy spracujem v druhej 
knihe príbehov. Bratislavčania majú právo zís-
kať nové informácie o histórii svojho mesta, s 
množstvom doteraz nepublikovaných archív-
nych prameňov. Bolo by dobré, aby  sa takéto 
knihy o histórii, pamiatkach a pamätihodnos-
tiach mesta nachádzali v čo najviac rodinách, 
aby sme poznali o svojom meste čo najviac a 
vedeli byť na svoje mesto patrične hrdí.“
Kniha sa môže pýšiť prekrásnym obrazovým 
materiálom, odkiaľ ste čerpali?
„Som naozaj veľmi rada, že vydavateľ mi ne-
chal pri výbere týchto originálnych vzácnych 
archívnych, zväčša prvýkrát publikovaných, fo-
tografií, plánov a písomností voľnú ruku, že ich 
mohlo byť tak veľa a že mnohé z nich sú fareb-
né. Preto je v konečnom dôsledku ten obrazový 
materiál taký prekrásny. Pramene som získava-
la predovšetkým z Archívu mesta Bratislavy – 
pre mňa je táto inštitúcia „zlatá baňa“, a preto 
som knihu venovala aj jeho pracovníkom.“
Bratislava má úžasnú históriu, v mnohých 
oblastiach bola pokroková. Čo Vás najviac 
prekvapuje, keď čítate staré dokumenty?

„Vždy keď začínam nový výskum o menej zná-
mom objekte, mám pocit, že sa mi nepodarí nič 
zistiť. Ale v mnohých prípadoch, ako dokazujú 
aj príbehy v knihe, sa postupne začne skladať 
mozaika a prinesie pozoruhodné výsledky. Ak 
by sme hovorili o fyzike, chémii, nazvali by 
sme to vynálezy. Zisťujem, čo všetko sme v 
Bratislave mali alebo ešte máme, so cťou sme 
sa mohli  porovnávať s inými mestami. Je dô-
ležité si históriu a doklady jednotlivých období  
chrániť, aby nám niekto nepovedal - veď vy ste 
v Bratislave nemali v 19. storočí žiaden priemy-
sel, kde máte výrobné haly, komíny? Alebo ako 
to, že názov Carlton, ktorý vznikol tu, jeden čas 
v našom meste na hoteli vôbec nebol, ale v Pra-
he, Viedni či v Cannes by ste ho našli doteraz?“
Využívate pri výskume aj svedectvá žijúcich 
Prešpurákov?
„Spomienky pamätníkov, ich fotografie, súk-
romné písomnosti som využívala hneď od za-

čiatku, ako som nastúpila v auguste roku 1974 
na vtedajšiu Mestskú správu pamiatkovej sta-
rostlivosti a ochrany prírody. V tejto knihe to 
bolo najmä v troch príbehoch –  pri Petržalke 
a hostinskom Krištofekovi, ktorý je pochovaný 
na Ondrejskom cintoríne, pri príbehu o Dyna-
mitke a pri fotografovi Jánoškovi, ktorý bol 
počas 1. svetovej vojne v ruskom zajatí až na 
Sibíri. Bola som vďačná za ich nezištnú pomoc 
a preto traja páni V. Dian,  D. Ďurďovič a P. 
Kastel boli ďalší, ktorým som venovala knihu.“
Je ešte nejaké biele miesto na mape starej 
Bratislavy alebo v jej histórii, ktoré túžite 
objaviť?
„Takmer každý deň sa presviedčam, že zaují-
mavých informácií a prameňov k dejinám a pa-
miatkam Bratislavy je stále neúrekom. Len pred 
pár dňami pri pripravovaní nových panelov o 
kaplnke sv. Jakuba na nám. SNP k tohtoročným 
dňom Bratislavy som v Archíve mesta Bratisla-
vy našla listinu z roku 1422 písanú v latinčine, 
ktorá nebola doteraz v súvislosti s kaplnkou sv. 
Jakuba prezentovaná a publikovaná. Dennoden-
ná prax historičky - pamiatkarky prináša stále 
nové prekvapenia. Občas mi nedá spať to, že 
mám tých materiálov k dejinám a pamiatkam 
Bratislavy tak veľa, že ich nestíhnem vypubli-
kovať a podeliť sa o ne s čitateľmi.“ 
DOROTA KRÁKOVÁ

PhDr. Viera Obuchová, CSc. (1951), vyštudo-
vala históriu na FiF UK v Bratislave. Od roku 
1974 pracuje ako historička v Mestskom ústave 
ochrany pamiatok. Je autorkou a spoluautorkou 
publikácií: Ondrejský cintorín, Cintorín pri Ko-
zej bráne, Priemyselná Bratislava, Každodenný 
život a bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí.

Práca pamiatkarky prináša stále nové prekvapenia
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Debatiáda na ZŠ s MŠ Grösslingová

Na Železnú studienku priniesli jar žaby O Z N Á M E N I E

Debatiáda na základných ško-
lách je nová súťaž, ktorá je už 
úspešne etablovaná medzi stred-
nými školami. Ako jediná zo 
staromestských základných škôl 
sa naša ZŠ s MŠ Grösslingová 
zapojila do tejto súťaže. Naši 
žiaci sa s nadšením zúčastnili už 
predošlého kola.
Bolo nám cťou, že práve na na-
šej škole sa dňa 5.3.2014 usku-
točnilo druhé kolo Debatiády 
stredo-západného regiónu.  Sú-
ťaž prebehla úspešne a všetci 
zúčastnení, a to nielen súťažiaci, 
ale aj porota a diváci, zažili veľ-
mi pútavé, atraktívne debaty.

Súťaž pozostáva z viacerých de-
bát (každý tím sa zúčastní šty-
roch), pri ktorej debatéri musia 
dodržať jasné a presne stanove-
né podmienky debatovania. Učia 
sa tak zručnosti kultivovane pre-

sadzovať svoje názory a zároveň 
na argumenty konkurenčného 
tímu vhodne reagovať, ale ich 
aj akceptovať. Téza je vopred 
pridelená, aj improvizovaná, na 
dve debaty sa žiaci musia vo-

pred pripraviť a dve debaty sú 
na tzv. improvizovanú tému, 
ktorú sa dozvedia 20 minút vo-
pred. Príkladom pútavej tézy je 
„vegetariánstvo“. Porota zvykne 
rozdeliť tímy na súhlasný a ne-
súhlasný tím. Na základe toho 
cielene používajú súhlasné alebo 
nesúhlasné argumenty. Debata 
má presne stanovenú štruktúru. 
Záverom je konštruktívne vy-
hodnotenie. Je to súťaž, ktorá 
rozvíja umenie kultivovane de-
batovať, ale i kritické myslenie 
žiakov, čo je nesmierne cenné 
pre ďalší život. Martina Koleko-
vá, tajomníčka školy

Každoročne sa v jarných mesia-
coch na Železnej studienke opa-
kuje tá istá udalosť – migrácia 
žiab z lesa do rybníka. V tomto 
období sťahovania žiab do vody 
dochádza k hromadnému usmr-
covaniu a veľké množstvo žiab 
končí pod kolesami áut. Preto 

ochranári každý rok organizu-
jú akciu Pomoc ropuchám pri 
jarných migráciách. Celú ak-
ciu majú pevne v rukách hlavní 
organizátori Blanka a Roman 
Lehotskí, ktorí túto tradíciu udr-
žiavajú 29 rokov. V sobotu 15. 
marca sa uskutočnila prvá fáza 
– stavanie zábran v úseku 1. a 
3. rybníka. Na stavbe zábran sa 
podieľali aj deti zo záujmového 
útvaru História a súčasnosť Bra-
tislavy z našej školy. Deti, ktoré 
majú skúsenosti s pracovnými 
nástrojmi, sa chopili sekier, aby 

pripravili kolíky. O necelý týž-
deň sme sa na Železnú studienku 
vrátili. V piatok 21. marca sme 
uskutočnili druhú fázu – prená-
šanie ropúch. Žabky sme zbiera-
li do vedier a postupne prenášali 
do vody, aby tak splnili svoje 
poslanie – naklásť vajíčka a dať 
život novej generácii. Preniesli 
sme 1 362 ropúch, z toho 692 
samčekov a 335 párov. Ropuchy 
sú nesmierne užitočné, živia sa 
hmyzom. 
Marcela Duchková, ZŠ s MŠ M. 
R. Štefánika, Grösslingova

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov mestská časť Bratisla-
va-Staré Mesto vyhlasuje v ý b e r o v é   
k o n a n i e na obsadenie funkcie riadi-
teľa MŠ Ferienčíkova 12 v Bratislave, 
(bez právnej subjektivity) s predpo-
kladaným nástupom 01.07.2014 a MŠ 
Heydukova 25 v Bratislave, (bez práv-
nej subjektivity) s predpokladaným ná-
stupom 01.09.2014. Viac info na www.
staremesto.sk. Prihlášky s požadovaný-
mi dokladmi zaslať do 07.05.2014 na 
adresu: Miestny úrad BA-Staré Mesto, 
oddelenie školstva, Vajanského nábr. 
3, 814 21 Bratislava, alebo osobne v 
podateľni úradu v zatvorenej obálke. 
Na obálku uviesť heslo „Výberové ko-
nanie MŠ, Heydukova – neotvárať!“ 
Termín čas a miesto výberového kona-
nia bude oznámené písomne každému 
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov  mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje vý-
berové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa nasledujúcich základných 
škôl s predpokladaným nástupom 
01.07.2014: Základná škola, Dubová 
01, 811 04 Bratislava, Základná ško-
la, Hlboká cesta 04, 811 04 Bratislava, 
Základná škola s materskou školou Mi-
lana Hodžu, Škarniclova 1, 811 09 Bra-
tislava. Viac info na www.staremesto.
sk. Písomnú žiadosť s požadovanými 
dokladmi doručte do 07.05.2014 na 
adresu: Miestny úrad BA-Staré Mesto, 
oddelenie školstva, Vajanského nábr. 3, 
814 21 Bratislava alebo osobne v po-
dateľni úradu v zatvorenej obálke. Na 
obálku uviesť heslo „Výberové kona-
nie ZŠ Dubová – neotvárať!“ Termín 
a miesto výberového konania bude  
oznámený písomne najmenej 7 dní 
pred jeho uskutočnením.

FOTO – A. TREBATICKÝ
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Michal Ajvaz (CZ)
autorské stretnutie

Taras Prochasko (UA)
autorské stretnutie

Ziemowit Szczerek (PL)
& Maroš Krajňák (SK)

diskusia

Tomáš Klepoch
& Palo Čejka (SK)

workshop

Robo Roth (SK)
číta z Hlbokomorských 

rozprávok 

Nebodaj (SK)
koncert

Kreatívne
ráno

Béla Bartók
a drevený princ 

Dejiny komiksu 
na Slovensku 

Vydavatelia v 18. 
storočí a dnes 

Kľúčové diela slovenskej
literatúry pre deti 

Varíme s Pyré podľa receptov 
z krásnej literatúry 

Výstava knižných 
ilustrácií 



Mestská časť ponúka svojim obyvateľom, 
ktorí už nemajú dostatok síl na varenie 
alebo návštevu reštauračných zariadení 
službu donáška obedov. Tá sa realizuje 
prostredníctvom opatrovateľskej služby. 

To znamená, že záujemca (senior - obyva-
teľ Starého Mesta) musí na miestnom úrade, 
na oddelení sociálnych vecí podať žiadosť o 
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. 
Doložiť treba tiež vyjadrenie lekára o zdra-
votnom stave žiadateľa. Potrebné tlačivá sú 
k dispozícii na odd. soc. vecí (počas strán-
kových dní – pondelok a streda od 8:00 do 
17:00) a sú tiež zverejnené na našej interne-
tovej stránke. Žiadosť potom posúdi posud-
kový lekár a sociálny pracovník na Referáte 
posudkovej činnosti úradu. Žiadateľovi je 
následne v zákonnej lehote vydané Rozhod-

nutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu 
službu. Na základe týchto dokumentov môže 

v sídle opatrovateľskej služby na Záhrebskej 
9 požiadať o zahájenie služby. Donáška obe-
dov klientovi sa robí buď formou dovozu a 
výmeny obedára za čistý obedár z predchá-
dzajúceho dovozu medzi dvermi, alebo tak, 
že opatrovateľka obed zároveň klientovi 
podá a umyje obedár. Za dovoz s podaním sa 
platí 2,25 eura, za dovoz len 1,12 eura. 
Rozvoz dnes robia dve autá opatrovateľskej 
služby, týka sa asi 65 klientov. Dovoz s po-
daním v rámci terénnej opatrovateľskej služ-
by si objednáva v súčasnosti 120 klientov. 
Klient by tiež mal oznámiť diétu, ak je nut-
né nejakú dodržiavať. Rozvoz aj podávanie 
obedov je možné si objednať napríklad len 
určité dni v týždni (napríklad dvakrát týž-
denne) alebo v konkrétnych dátumoch, ktoré 
si určí klient. Jedlo poskytuje zmluvná jedá-
leň či reštauračné zariadenie. (dk)

Naše klimatické pásmo je cha-
rakteristické striedaním štyroch 
ročných období. Striedanie je 
väčšinou pozvoľné, takže zdravý 
organizmus sa im ľahko prispô-
sobuje. Jedno z ročných období 
– jar, je však veľmi často sprevá-
dzaná subjektívne nepríjemným 
pocitom,  tzv. jarnou únavou.  Je 
to komplexný stav celého orga-
nizmu, nie je to ochorenie orgá-
nové. Výraznejšie to  pociťujú 
staršie osoby, s chronickými 
ochoreniami, rekonvalescenti. 

Príznaky jarnej únavy sú 
všeobecne známe – subjektívny 
pocit fyzickej a psychickej vy-
čerpanosti,  bolesť hlavy, závra-
te, ospalosť, zlá nálada, podráž-
denosť. Vyčerpaný organizmus 
je náchylnejší k infekčným 
ochoreniam, alergickým reakci-
ám, ochoreniam dýchacích ciest 
a často sa opäť prihlásia prízna-
ky vredovej choroby žalúdka a 
dvanástnika.  Za hlavnú príčinu 
považujeme nedostatok telesné-
ho pohybu počas zimných mesia-
cov, naše telo zlenivelo. K pocitu 
únavy však výrazne prispieva aj 
strava, ktorá je v zimnom obdo-
bí energeticky výdatnejšia. Nao-
pak, spotreba ovocia a zeleniny 
je v zimnom období obmedzená. 
Rezervné kapacity vitamínov, 
ktoré sa zapájajú do imunitných 
procesov, sú maximálne 2-6 týž-
dňov. Ak nie je zabezpečený ich 
trvalý a dostatočný prísun, klesá 
imunita, organizmus má menšiu 

schopnosť odolávať infekciám,  
pocit únavy stúpa.  
Ako teda bojovať proti jarnej 
únave? Predovšetkým úpravou  
životosprávy  a výživy. Dosta-
tok spánku, ranná rozcvička pri 
otvorenom okne, každodenný a 
dostatočný pobyt na čerstvom 
vzduchu. Intenzitu prispôsobíme 
zdravotnému stavu a veku. Vý-
znam má aj dostatok  psychic-
kého relaxu a otužovanie tela. 
Mimoriadny význam má úprava 
výživy.  V strave musíme  dopl-
niť chýbajúce ochranné živiny. 
Zdrojom sú  zeleninové šaláty, 
ovocie, čerstvé bylinky, ktoré 
obsahujú účinné látky.  V obsahu 
zdraviu prospešných ochranných 
živín je neprekonateľná kyslá 
kapusta. Nemusíme vždy sia-
hať po dovozových, exotických  
druhoch ovocia a zeleniny. Na-
príklad miska kyslej kapusty v 
surovom stave denne nám dosta-
točne doplní chýbajúci vitamín 

C, vlákninu a mnohé probio-
tické baktérie s vysoko ochran-
ným efektom. Ochranné látky 
organizmu dodajú aj celozrnné 
obilniny, strukoviny, orechy a 
semienka olejnatých plodín, 
rastlinné oleje. Mäso stačí kon-
zumovať 2x v týždni, dôležitá 
je aj jeho úprava, kde preferu-
jeme dusenie a varenie. Mäsové 
a údenárske výrobky maximál-
ne obmedzujeme. Naopak, 1-2 
krát  za týždeň konzumujeme 
ryby, ktoré obsahujú pozitívne 
pôsobiace omega3 mastné kyse-
liny, nezabúdame na nízkotučné 
kyslomliečne výrobky s probio-
tickými kultúrami. Dodržiavať 
treba pitný režim. Ideálnym ná-
pojom je voda, nízkomineralizo-
vané a nízkosýtené vody, ovocné 
a bylinkové čaje, zelený čaj. Ale 
hlavne - nalaďte sa na optimis-
tickú strunu, veď prichádza jar. 
Poznáte niečo krajšie? 
MUDr. Alžbeta Báderová

Som v dôchodkovom veku a od-
mietam si ho užívať len doma 
so všetkými dlhoročnými skúse-
nosťami, ktoré som prežila ako 
učiteľka i riaditeľka materskej 
školy vo svojom aktívnom pra-
covnom živote. Chcem sa o ne 
podeliť a to i teraz, keď opäť 
pracujem a  kedy si konečne bez 
stresu z povinností riadiaceho 
zamestnanca môžem užívať a 
zdokonaľovať svoje skúsenosti 
a  nápaditosti v práci s deťmi. 
U detí sa stretávam s rôznym 
stupňom vedomostí, zručností i 
talentu. Snažím sa ich korigovať 
a rozvíjať najmä ich fantáziu a 
predstavivosť. Deti často moti-
vujem už v ranom kruhu rozho-
vorom na voľnú tému, aby som 
zistila, čo ich najviac zaujíma 
a čo je v ich predstave pojem 
radosť. Takto sa nám spoločne 
podarilo vytvoriť z cestovín, od-
padového a rôzneho  materiálu 
množstvo chrobáčikov, motý-
ľov a iných drobností, z ktorých 
mali všetci radosť. A  všetko, čo 
bolo na kope  a čo si deti povy-
berali  sa menilo na  zvieratká a 

rôzne figúrky. Vytvorili sme tak 
z papierového kartónu darčeky v 
podobe dievčatka a chlapčeka, 
ktoré sme vyzdobili textilom. Na 
zadnú časť sme  prilepili štipec 
na bielizeň a darček na prichy-
tenie spisov, alebo  novín, bol 
na svete. Prázdne mištičky od 
jogurtov sme oblepili farebný-
mi servítkami, previazali maš-
ličkou a košíček na gombíky, či 
spinky bol hotový. Inokedy sme 
z modelovacej hmoty vytvorili 

brošne a oživili ich prilepenými 
korálikmi. Z cestovín sme vy-
tvorili náhrdelníky a náramky. 
Deti prejavili radosť a spokoj-
nosť že všetko, čo ich napadlo 
mohli sami uskutočniť a to, čo 
vytvorili, mohli  darovať. 
Počas mojej práce s deťmi, hoci 
som už na dôchodku, som sa 
stretla s ústretovosťou a pomo-
cou zo strany rodičov  – priná-
šali rôzny materiál a potešil ma 
ich záujem o dianie v MŠ a o 

všetko nové, čo si deti vyskúša-
li. Povzbudzujúca bola skutoč-
nosť, keď počas víkendu deti s 
rodičmi skúšali zhotoviť niečo i 
pre mňa a s láskou mi to darova-
li. Najkrajší zážitok som mala z 
ochoty detí počas maľovania ob-
rázkov na oknách v triede. Počas  
maľovania som deťom rozpráva-
la vmyslené príbehy, ktoré  dopĺ-
ňali svojou fantáziou. Podávali a 
umývali mi štetce, navrhovali 
akú postavičku treba domaľovať 
a akou farbou. Nadšenie detí z 
finálneho výsledku bolo nesku-
točne radostné, pretože sa sami 
podieľali na  jeho vzniku.
A tak každý deň, keď vstávam 
ráno do práce, rozmýšľam, ako 
by som čo najviac spestrila de-
ťom ich pobyt v materskej ško-
le, čo vytvoriť a zdokonaliť, aby 
boli šťastné. Mám radosť, keď 
ma privítajú objatím a pokri-
kom a to ma vždy naštartuje do 
ďalšej práce.  Cením si, že som 
ešte osožná v bežnej pracovnej 
realite.
Lýdia Korčeková, učiteľka MŠ 
Javorinská

V tomto období  kritického po-
hľadu na zdravotníctvo príjem-
ne zarezonovala aktivita v am-
bulancii praktického lekára  na 
Bradlianskej ulici. Začiatkom 
apríla sa priestranná čakáreň za-
plnila hosťami – prevažne  pa-
cientmi, medzi ktorými boli na-
príklad aj manželia Feldekovci. 

Dôvodom bola vernisáž výstavy 
fotografií Staromešťaniek Ter-
ky Davidovej a Maje Strakovej. 
Autorky prezentovali fotografie 
z ich mesačného pobytu v Aus-
trálii. Vernisáž spríjemnila živá 
hudba Staromešťana Milana 
Belana a jeho skupiny, zhodou 
okolností menovca majiteľa or-

dinácie,  ktorý má k umeniu blíz-
ko - je synom národnej umel-
kyne M. Medveckej. V týchto 
priestoroch sa výstavy konajú 
opakovane. Popri očakávanej 
zdravotnej pomoci  tak pacien-
ti trávia čas v príjemnej atmo-
sfére, ktorú okrem milej sestrič-
ky Aničky Mičkovej umocňuje 
umenie (nečakaný bonus). Mňa 
navyše potešilo, že takmer všetci 
hlavní aktéri sú seniori. Svedčí 
to o tom, že vek nie je tým naj-
významnejším limitom aktivity, 
ba niekedy práve dôchodcovia 
sa môžu venovať záľubám.                                 
Doc. MUDr.Marianna Príkaz-
ská,PhD., predsedníčka Rady 
seniorov

V Starom Meste funguje systém, 
ktorý umožňuje napríklad senio-
rom zasielanie SMS správa či 
e-mailov s vybraným obsahom,  
napríklad o seniorských témach, 
vďaka službe Hlásnik. Každý 
si vo svojich nastaveniach určí, 
ktoré správy a akým spôsobom 
chce prijímať. K príjmu správ sa 
môže každý záujemca zaregis-
trovať cez stránku Starého Mesta 
(klikne na položku e-Gov Hlás-
nik) a zvolí si informačné kanály 
a spôsob prijímania správ (SMS 
na mobil, e-mailom). Pokiaľ ešte 
nemá vytvorené elektronické 
„konto“, súčasťou registrácie je 
aj registrácia na službe e-ID. (r)

7. máj – Meteora (ČR, GR), dráma 
o láske k človeku a láske k Bohu, 
o 11.00 (vstupné pre seniorov 1€)
21. máj – Lyrik (SR), dokument, 
živ. príbeh historika J. Mlynárika, 
o 11.00 (vstupné pre seniorov 1€)

28. máj – Felvídek, Horná zem 
(SR), animovaný dokument o vy-
sťahovaných po 2. sv. vojne), o 
11.00 (vstupné pre seniorov – 1€)
Kompletný program na www.fil-
meurope.sk

VIII. ročník Otvorených pivníc na 
sv. Urbana, ktorý sa bude konať 
23. a 24. mája, Vám ponúkne vína 
v 140 pivniciach od Devína cez 
Raču, Svätý Jur, Pezinok, Modru 
až po Trnavu. Otvorené pivnice 

môžete navštíviť v 32 obciach a 
mestách Malokarpatského regió-
nu. Čakajú Vás vína ročníka 2013, 
ktoré vysoko bodovali na domá-
cich aj zahraničných súťažiach. 
Info: www.mvc.sk.
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Nevládzete si variť? Pomôžeme vámLýdia Korčeková: Teším sa, že som osožná v práci
V našej rubrike Senior dávame pravidelne priestor príbehom našich obyvateľov na dô-
chodku, ktorí svojim životom alebo prístupom k životu môžu byť motiváciou pre ostat-
ných. V tomto čísle uverejňujeme príspevok pani Lydky Korčekovej, ktorá o svojej práci v 
škôlke na Javorinskej ulici píše tak pôsobivo, že si získala náš obdiv.

Kino Film Europe pre seniorov Otvorené pivnice na sv. Urbana 

Poradňa zdravia: Jarná únava – fáma či skutočnosť

Trocha kultúry v čakárni u lekára Chcete byť
informovaní?

FOTO – WWW.CS.WIKIPEDIA.ORG

Pani Lýdia pri práci s deťmi. FOTO - ARCHÍV MŠ



29. 4. – 10. 5. MUDr. PAVOL BORECKÝ, 
výstava fotografií, Galéria F7, Františkán-
ske nám. 7

1. 5., 19.00 h MIZANTROP, Divadlo Íve-
ry, Školská 14

3. 5., 19.00 h DOMOV, EROS, VIERA, di-
vadlo, zoskupenie Med a prach, Školská 14

4. 5., 19.00 h  BRATISLAVSKÁ KOMOR-
NÁ GITARA, Jan Jakub Bokun – klarinet, 
Jakub Kościuszko – gitara, Zichyho palác, 
Ventúrska 9

5. 5., 19.00 h DÉJÀ VU, divadlo TICHO a 
spol, Školská 14

5. 5., 19.30 h BALETKY, HACKERI, 
HOMLESÁCI & MANAŽÉRI (Papier 
znesie všetko), Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske nám. 7

6. 5., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT 
(Nejem, nežijem, nemilujem), Divadlo 
GUnaGU, Františkánske nám. 7

7. 5., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT 
(Nejem, nežijem, nemilujem), Divadlo 
GUnaGU, Františkánske nám. 7

8. 5., 19.00 h 3 X KOĽAJNICE, Divadlo 
Ívery, Školská 14

9. 5., 19.00 h JURAJ DURA TURTEV, 
RAMI SHAAFI (Anglicko) A HOSTIA, 
divadlo TICHO a spol., koncert alikvótne-
ho a hrdelného spevu, Školská 14

12. – 16. 5., 9. 00 – 13.00 h INTERNET 
a e-mail pre seniorov, počítačový kurz pre 
začiatočníkov, Staromestská knižnica, po-
bočka Panenská 1

12. 5., 14.00 h DETI MAMÁM, posede-
nie, účinkujú: žiaci ZŠ, vstup pre členov 
KS G19.

12. 5., 19.00 h DOMOV, EROS, VIERA, 
divadlo, zoskupenie Med a prach, Školská 
14 

12. 5., 19.30 h KILL HILL (Pochovajte ma 
s mojimi rolexkami), Divadlo GUnaGU, 
Františkánske nám. 7

13. 5., 13.30 h DEŇ MATIEK, spoločen-
ské posedenie, účinkujú: žiaci ZŠ, vstup 
pre členov ZZPO I.

13. 5., 19.30 h MODELKY II (Krása neni 
šetko), Divadlo GUnaGU, Františkánske 
nám. 7
13. 5. – 31. 5. KAROL ANTAL, výstava, 
výber z tvorby, Galéria F7, Františkánske 
nám. 7

14. 5., 16.30 h ĽUBA LAUFFOVÁ - feno-
mén tvorivej fotografie 60. - 90. rokov mi-
nulého storočia, beseda so spisovateľkou 
Elenou Lichou – Zábranskou, Staromest-
ská knižnica, pobočka Panenská 1

14. 5., 19.00 h OD LIEČENIA K UZDRA-
VENIU TELA I DUŠE, diskusný večer z 

cyklu Kto som, odkiaľ a kam idem, aké 
mám možnosti?, Školská 14

14. 5., 19.30 h MODELKY II (Krása neni 
šetko), Divadlo GUnaGU, Františkánske 
nám. 7

15. 5., 19.00 h KEBY TISÍC KLARINE-
TOV, Divadlo Ívery, Školská 14

15. 5., 19.30 h MUTANTI (Posledný val-
čík v hoteli Kriváň), Divadlo GUnaGU, 
Františkánske nám. 7

16. 5., 9.00 h KVIETOK PRE MAMU, te-
matický program, účinkujú deti MŠ Lien-
ka, vstup na pozvánky

16. 5., 14.00 h PIATKOVÝ KLUB, Máj – 
lásky čas, spoločenské stretnutie pre skôr 
narodených, Gaštanová 19

16. 5., 19.00 h ADRIENA BARTOŠOVÁ 
A ŠTUDENTI VŠMU, divadlo TICHO a 
spol, Školská 14

16. 5., 19.30 h KILL HILL (Pochovajte ma 
s mojimi rolexkami), Divadlo GUnaGU, 
Františkánske nám. 7

17. 5., 19.30 h TELENOVELA (je krásne 
byť bohatý), Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske nám.7

18. 5., 19.30 h SHARON STONE LET 
ME GO, Divadlo GUnaGU, Františkánske 
nám. 7

19. 5., 14.00 h HISTÓRIA BRATISLAVY, 
prednáška spojená s besedou, lektor: Mgr. 
Vladimír Tomčík, vstup pre členov KS 
G19

19. 5., 17.30 h MESAČNÉ UZLY, astrolo-
gická prednáška, lektor: Marcela Laifero-
vá, Gaštanová 19

20. 5., 9.00 a 10.15 h VÝCHOVNÝ KON-
CERT pre 1. ročník ZŠ, putovanie za zbo-
rovou piesňou, Zichyho palác, Ventúrska 9

20. 5., 18.30 h ETIKOTERAPIA V BEŽ-
NOM ŽIVOTE, diskusný večer , Školská 
14

20. 5., 19.30 h PITBULL (Hra o Sloven-
sko), Divadlo GUnaGU, Františkánske 
nám.7
21. 5., 19.00 h VŠADE TÁ RIEKA...!, di-
vadlo TICHO a spol., Školská 14

22. 5., 9.00 a 10.15 h VÝCHOVNÝ KON-
CERT pre 8. ročník ZŠ, putovanie za dy-
chovými nástrojmi, Zichyho palác, Ven-
túrska 9

22. 5., 18.00 h KONCERT SÚBORU 
AKORDEON, Zichyho palác, Ventúrska 9

22. 5., 19.00 h ZARADIŤ SA, Divadlo 
Ívery, Školská 14

22. 5., 19.30 h ČAKANIE NA GOTTA 
(Godot nikdy neprišiel, ale iní prichádzajú 
stále), Divadlo GUnaGU, Františkánske 

nám. 7

24. 5., 19.30 h DÍLERI (Všetko je na pre-
daj), Divadlo GUnaGU, Františkánske 
nám. 7

25. 5., 16.15 h OTVOR SVOJ HLAS, hla-
sový workshop, vedie: hlasová pedagogič-
ka Anka Repková, Školská 14

26. 5., 15.00 – 18.00 h MÁJOVÁ TANEČ-
NÁ ZÁBAVA pre seniorov v Hoteli Car-
lton, do tanca hrá: Saturn, tanečný hosť: 
Detské baletné štúdio, vstupné: 2 €, pred-
predaj, rezervácia a predaj vstupeniek na 
tel. č.: 0911 238 714

26. 5., 19.00 h OSTROV, divadlo TICHO a 
spol, Školská 14

26. 5., 19.30 h IN DA HOUSE (žúrka v 
Londýne), Divadlo GUnaGU, Františkán-
ske nám. 7

27. 5., 18.00 h JAPONSKÁ DVORSKÁ 
HUDBA GAGAKU, koncert a workshop, 

Zichyho palác, Ventúrska 9

28. 5., 17.00 h SLÁVNOSTNÝ VEČER 
venovaný významnému evanjelickému 
vzdelancovi, filológovi a teoretikovi kul-
túry Jánovi Lajčiakovi, Zichyho palác, 
Ventúrska 9

28. 5., 18.00 h AVE MARIA, koncert, Mu-
sica con Grazia /Graz, Rakúsko/ a Kated-
rálny zbor sv. Martina, Dóm Sv. Martina

28. 5., 19.00 h DOMOV, EROS, VIERA, 
divadlo, zoskupenie Med a prach, Školská 
14

29. 5., 19.00 h MIZANTROP, Divadlo Íve-
ry, Školská 14

30. 5., 9.00 h DEŇ PLNÝ HIER, zábavný 
program, vstup pre MŠ Lienka

30. 5., 19.30 h SADO (Láska v Európe), 
Divadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7
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Kultúrny program na mesiac máj
Vážení čitatelia,
takmer každým dňom sme v mé-
diách svedkami správ, týkajú-
cich sa podvodov na senioroch, 
ktorí v snahe pomôcť alebo ušet-
riť uveria osvedčeným trikom. 
Bohužiaľ, oklamaní dôchod-
covia sú všade okolo nás. Preto 
sme v spolupráci s Prezídiom 
policajného zboru SR pripravili 
návod, ktorý si môžete vystrih-
núť a mať ho vždy poruke.  
Vaše Staromestské noviny

PREDAJ TOVARU, PONUKY 
NA VÝLETY A VEČERE
- Dostali ste pozvánku na prezen-
tačnú akciu, bezplatnú večeru, či 
neodolateľný výlet, kde získava-
te darček zadarmo. Alebo Vám 
niekto cez podomový predaj po-
núka hrnce, kozmetiku v zľave.
- Poraďte sa s príbuznými, naprí-
klad pri bežnom telefonáte s ro-
dinou spomeňte pozvánku! Pre-
verte si organizátora na internete 
alebo na Slovenskej obchodnej 
inšpekcii, spýtajte sa susedov. 
- Nekupujte tovar len preto, že je 
zľavnený. Nie je nič ľahšie, ako 
„prifarbiť“ ponuku a na fotogra-
fiu dať iný, lepší tovar. 
- Nevpúšťajte neznáme osoby do 
bytu.
- Majte na pamäti, že tovar, ktorý 
Vám ponúkajú, môže byť nekva-
litný, nefunkčný. 
- Neodovzdávajte svoje doklady 
organizátorom, ani na okamih. 
Vaše doklady nemá právo skú-
mať nik okrem polície. Ak je pre-
dajca neodbytný, povedzte, že to 
ide aj inak a údaje mu nadiktujte. 
- Ak ste rozhodnutý si niečo kú-
piť, pozorne si prečítajte zmluvu, 
i podmienky písané drobným pís-
mom. Máte čas, nič Vás nesúri. 
Preto si radšej prospekty vezmite 
domov a v pokoji si ich preštu-
dujte. Ak sa Vás aj napriek tomu 
predajca snaží prehovoriť, vyho-
vorte sa napr. na zlé okuliare.
- Ak si niečo kúpite, vždy trvajte 
na vystavení potvrdenia.
- V žiadnom prípade nesúhlaste s 
odvozom do banky či domov za 
účelom vyplatenia zálohy. Takto 
sa seriózne obchody nerobia.  

- Nepodpisujte nič bez prečítania.
- Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je 
obmedzovaná Vaša osobná slobo-
da, bráňte sa, alebo volajte 158.
 - Majte na pamäti, že od zmlu-
vy môžete bez udania dôvodu 
do 7 dní odstúpiť, potrebujete 
však potvrdenie o zaplatení alebo 
zmluvu o úvere. Odstúpenie od 
zmluvy pošlite predajcovi dopo-
ručene a tovar poistite, peniaze 
Vám musia vrátiť do 15 dní od 
odstúpenia od zmluvy. Vzory o 
odstúpení uzatvorených zmlúv sú 
na www.forumseniorov.sk. 
  
TELEFONÁT S PROSBOU O 
PENIAZE
- Cudzia osoba Vám zavolá,  
predstaví sa ako Váš príbuzný 
(napr.  vnuk, dcéra) alebo ako za-
mestnanec arcidiecézy, farnosti a 
žiada o finančnú pomoc. Neskôr 
Vám opäť zavolá, že pre peniaze 
nemôže prísť a poprosí Vás, aby 
ste peniaze odovzdali jeho sekre-
tárke, či inej osobe.   

- Čo najskôr si overte, či naozaj 
volal Váš príbuzný alebo pracov-
ník poverenej organizácie.
- Nikdy nedávajte peniaze osobe, 
ktorú nepoznáte, ani keď Vám 
tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný. 
Buďte pripravení na vymyslené 
príbehy o nehode, pobyte v ne-
mocnici, sú to časté triky.

OSLOVIA VÁS NA ULICI
- Niekto Vás osloví na ulici, že 
nie je tunajší, milo Vás poprosí, 
aby ste mu ukázali cestu do ne-
mocnice, následne Vás poprosí, 
aby ste mu požičali peniaze na 
zaplatenie operácie pre jeho zná-
meho alebo príbuzného. Ako zá-
lohu Vám ponúkne peniaze v inej 
mene. Prípadne Vás osloví niekto 
menom, odvoláva sa na spoloč-
ných známych, na známych z 
miesta bydliska Vašich rodičov, 
tvári sa, že ich pozná/poznal. 
- Nikdy nepristupujte na takú-
to požiadavku, nesadajte do ich 
auta, nevpúšťajte ich do bytu.  

Hoci to pôsobí dôveryhodne. Nie 
je nič ľahšie, ako si všimnúť, z 
akých dverí vychádzate, popýtať 
sa susedov a niečo si o Vás alebo 
Vašej rodine zistiť.  
- Pamätajte, že zdravotná pomoc 
sa poskytuje každému bezplatne. 

PRIŠLI VÁM ODOVZDAŤ 
VÝHRU
- Cudzia osoba Vám zazvoní pri 
dverách,  predstaví sa ako pra-
covník istej spoločnosti a tvrdí, 
že Vám prišiel odovzdať výhru 
alebo Vám niekto telefonicky 
oznámi, že ste sa stali výhercom. 
- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby 
do svojich príbytkov, nerozprá-
vajte sa s nimi,  neprejavte záu-
jem o vyplatenie výhry, nevybe-
rajte peniaze pred nimi. 
- Žiadna spoločnosť nevypláca 
peňažné výhry v hotovosti alebo 
prostredníctvom telefonátov.  
- Cez telefón nikdy neposkytujte 
žiadne údaje. Ospravedlňte sa s 
tým, že práve varíte, máte návšte-
vu, nemôžete teraz hovoriť. 

VYÚČTOVANIE PLYNU, 
VODY, ELEKTRINY, KON-
TROLA SPOTREBY
- Niekto Vám zvoní pri dverách a 
prestaví sa ako pracovník plynár-
ní, elektrární, vodární. Prišiel od-
písať stav plynomeru, vodomeru  
alebo Vám prišiel vyplatiť pre-
platok či inkasovať nedoplatok.
- Nevpúšťajte takéto osoby do 
svojich príbytkov, pokiaľ si nie 
ste istí, že ide o skutočných za-
mestnancov spoločností. Snažte 
sa overiť túto skutočnosť u ich 
zamestnávateľa. Požiadajte su-
seda či príbuzného, aby bol pri 
vstupe takejto osoby do bytu. 
Nebojte sa povedať nie, ak ide 
naozaj o pracovníka plynární ale-
bo elektrární, zrejme bude chodiť 
ešte raz v inom termíne. 
- Vyúčtovanie musíte najprv do-
stať písomne od Vášho správcu. 
- Majte na pamäti, že odpočty sa 
robia z verejne dostupného mies-
ta a preplatky či nedoplatky sa 
nikdy neinkasujú v hotovosti. 
FOTO - wellcommons.com, 
abilityaware.com

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov 
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