
Milí Staromešťania,
po prinavrátení parku 
na Belopotockého uli-
ci obyvateľom, mám 
ďalšiu dobrú správu 
spomedzi „založených 
spisov“.
Americká strana 
oznámila, že plot i 
protitankové zátarasy 
z Hviezdoslavovho 

námestia zmiznú. Veľvyslanectvo Spojených 
štátov amerických sa bude sťahovať a preto už 
bezpečnostné opatrenia v okolí budovy nebudú 
potrebné. 
Mnohých Bratislavčanov táto správa mimoriad-
ne potešila a na internete sa rozprúdila živá de-
bata. Dobre si pamätám, aké to bolo, keď sa plot 
začal stavať a aké vášnivé reakcie vzbudzoval. 
Je jasné, že plot i zátarasy boli akousi jazvou na 
mape Hviezdoslavovho námestia, v centre našej 
promenády. Preto sa chcem našim americkým 
priateľom za toto dobré rozhodnutie poďakovať. 
Vyšli v ústrety vôli obyvateľov tohto mesta a to 
je veľké gesto. Zároveň, ambasáda bude musieť 
predložiť projekt na svoje nové sídlo, a kým tak 
nespraví, mesto im pozemky s plotom už na dlh-
šie neprenajme. 
Teraz, keď už je jasný výsledok, môžem napí-
sať, že za týmto úspechom sú mesiace rokovaní. 
Žiaden z komunálnych politikov nemá čarovnú 
paličku a nevyrieši všetky problémy Bratislavy 
šmahom ruky. Hoci mnohé vyzerajú na prvý po-
hľad jednoducho. Plot na Hviezdku, ale i parčík 
na Belopotockého, sú však dobrým dôkazom, že 
bitky, ktoré mnohí pokladajú za vopred prehraté, 
môžu dopadnúť aj inak. A stojí za to sa im veno-
vať, bez toho, aby sme „vytrubovali“ do celého 
sveta vopred, na čom práve usilovne pracujeme a 
čo sa v dohľadnej dobe zmení k lepšiemu. 

Ako sa zmenilo Šafárikovo námestie za posledné roky? 
Pozrite si jedinečný fotoriport s textom odborníčky na zapájanie verejnosti do rozhodovania, 
konzultantky pre verejné priestory, Zory Pauliniovej. Nájdete ho na stranách 8 a 9.

Ambasáda sa odsťahuje
Veľvyslanectvo Spojených 
štátov amerických sa odsťa-
huje z Hviezdoslavovho ná-
mestia. Oznámila to americká 
strana. Do piatich až šiestich 
rokov si veľvyslanectvo po-

staví novú budovu.
Rozhodnutie padlo po kritike 
opatrení v okolí ambasády 
Starým Mestom a v súvislos-
ti s koncom nájmu okolitých 
pozemkov pre potreby Ame-

ričanov. Hlavné mesto v máji 
rokovalo o predĺžení nájmu na 
18 mesiacov. Sťahovanie veľ-
vyslanectva víta aj starostka 
Starého Mesta Táňa Rosová. 
Viac na 2. strane

Zavádzame novinky v upratovaní

Satinský bude mať ulicu 

Staré Mesto bude upratovať 
efektívnejšie. Pribudla   na-
príklad „čistiaca rota“, štrnásť 
zamestnancov Staromestskej 
a.s., ktorí denne reagujú na 
podnety obyvateľov.  „Teraz 

vieme flexibilnejšie reago-
vať a riešiť aktuálne problé-
my,“ povedala starostka Táňa 
Rosová.
Nové je aj čistiace auto, ktoré 
funguje na nabíjanie, je ekolo-

gické, tiché a dostane sa aj do 
tesných uličiek historického 
jadra. Staré Mesto tiež plánuje 
zmenu k lepšiemu ohľadom 
prerozdelenia ulíc s magistrá-
tom. Viac na 3. strane

Július Satinský bude mať v 
Starom Meste svoju ulicu. 
Nová ulica vznikne vďaka vý-
stavbe nemocnice sv. Micha-

la, ktorú stavia Ministerstvo 
vnútra SR. Viesť bude medzi 
nemocnicou od Cintorínskej 
smerom ku Klemensovej. Slú-

žiť bude peším a na zásobova-
nie nemocnice. 
Viac na 2. strane

Takéto autíčko bude po novom ekologicky a rýchlo upratovať pešiu zónu. Jazdiť začína už 
v týchto dňoch.

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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Július Satinský bude mať svoju ulicu

Dámy z Lionsu Clubu opäť obdarovali Staré Mesto
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Americká ambasáda sa odsťahuje z námestia

Múzeum hodín je zatvorené

Staré Mesto pomôže Srbsku

Múzeum hodín v dome U dob-
rého pastiera na Židovskej je od 
20. mája zatvorené. Dôvodom je 
digitalizácia zbierkových pred-
metov v rámci projektu Digitál-
ne múzeum. „Do digitalizačného 

centra sa presunie takmer kom-
pletná zbierka vystavovaných 
predmetov v múzeu,“ vysvetlila 
Beáta Husová z Múzea mesta 
Bratislavy. Múzeum hodín otvo-
ria v druhej polovici júna. (r)

Staré Mesto ako partnerské 
mesto srbského Starého Gradu, 
časti hlavného mesta Belehradu, 
odošle do povodňou zničenej ob-
lasti humanitárnu pomoc. Mest-
ská časť nakúpi deky.  
Hoci Belehradu sa veľká voda 

vyhla, bezprostredné okolie je 
zaliate a hrozí vypuknutie epi-
démii. Najhoršie povodne za 
posledných 120 rokov postihli 
Srbsko i Bosnu a vyžiadali si pri-
bližne 50 obetí. Desaťtisíce ľudí 
je bez strechy nad hlavou. (r)

Veľvyslanectvo Spojených 
štátov amerických sa odsťa-
huje z Hviezdoslavovho ná-
mestia. Oznámila to americ-
ká strana.

Stalo sa tak po tom, čo Staré 
Mesto kritizovalo opatrenia, 
ktoré okolie ambasády chránia, 
ako napríklad plot či protitanko-
vé zátarasy v súvislosti so záni-
kom nájmu okolitých pozemkov. 
Mesto potom v máji rokovalo o 
predĺžení nájmu na 18 mesiacov.
Rozhodnutie presťahovať ame-
rické veľvyslanectvo víta aj 
starostka Starého Mesta Táňa 
Rosová. 
„Verím, že toto stanovisko re-

zortu americkej diplomacie je 
záväzné,“ povedala. Horizont 
piatich až šiestich rokov, ktoré 

uvádzajú Američania, však po-
važuje za vzdialený. „Akékoľ-
vek predĺženie lehoty nájmu po-

zemkov v bezprostrednom okolí 
budovy preto musí byť podmie-
nené konkrétnymi krokmi. vedú-
cimi k výstavbe budovy nového 
veľvyslanectva,“ zhodnotila. Na 
rokovaní mesta preto navrhla, 
aby bola americká diplomacia 
počas 18 mesiacov povinná pre-
ukázať vzťah k pozemku alebo 
k budove pre nové veľvyslanec-
tvo. „Pokiaľ pôjde o výstavbu 
novej budovy, aby bol povinný 
predložiť aj projekt a kroky ve-
dúce k stavebnému povoleniu,“ 
uviedla starostka mestskej čas-
ti Bratislaav-Staré Mesto Táňa 
Rosová.
(oa) 
FOTO – RASŤO MIŠÍK

Staromestské zastupiteľstvo 
schválilo, aby sa nová ulica, 
ktorá vznikne prepojením Cin-
torínskej a Dunajskej, volala po 
hercovi, komikovi a skvelom 
rozprávačovi, Júliusovi Satin-
skom. 
Stalo sa tak na májovom zasad-

nutí miestnych poslancov. Nová 
ulica v Starom Meste vznikne 
vďaka výstavbe nemocnice sv. 
Michala, ktorú stavia Minis-
terstvo vnútra SR, bude  sa na-
chádzať medzi nemocnicou od 
Cintorínskej smerom ku Kle-
mensovej. 

Ulica bude slúžiť peším a na 
zásobovanie nemocnice. Minis-
terstvo vnútra projektom vyšlo v 
ústrety mestskej časti, na vlastné 
náklady tiež presťahuje existujú-
cu trafostanicu na nové miesto, 
čím vznikne priestor na novú 
ulicu. 

Výstavba nemocnice sa zača-
la v septembri minulého roka, 
nemocnica by mala v modernej 
osemposchodovej budove so 
110 lôžkami otvoriť svoje brány 
o dva roky. Bude tu sídliť aj 50 
ambulancií s 30 odbornosťami.
(dot)

Je to už 13 rokov čo  padlo rozhodnutie  cha-
ritatívneho Lion ´s Clubu Dovina, venovať 
pozornosť   staromestským seniorom  býva-
júcim v Dome  seniorov na Podjavorinskej 
ulici. Ako každý rok, tak aj  tento, dámsky  
klub koncom mája bilancoval svoje aktivity. 
„Treba povedať, že  tento rok sa členkám 
klubu  mimoriadne darilo. Základné heslo 

celosvetového  Lion´s  hnutia WE SERVE – 
my slúžime   za ostatný rok  členky  naplnili  
a naďalej neustále plnia,“ povedala prezi-
dentka klubu Bohdana Machajová.
Šarmantné dámy -  v modrých zásterách 
s veľkým logom leva na prsiach môžete 
stretnúť na rôznych miestach – na akciách 
organizovaných  mestskou časťou Staré  
Mesto, ako Dobrých trhoch, Letných pro-
menádnych koncertoch, ako aj ostatnú  jeseň 
na storočnici  Modrého kostolíka. Predáva-
jú za symbolickú sumu nielen legendárne  
bratislavské rožky  s orechovou i makovou 
plnkou, ale aj iné dobroty, slané či  sladké,  
všetko doma vyrobené, voňavú kávičku, či 
osviežujúcu limonádu. 
Každý rok  dámy z klubu absolvujú  Vianoč-
né trhy a taktiež nechýbajú ani na celoslo-
venskej výstave kvetov Flóra. Práve vďaka 
úspechu na týchto podujatiach sa podarilo 
zhromaždiť finančné prostriedky ktoré boli  
rozdelené pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. 
Tento klubový  rok dámy zakúpili pre Dom 

Seniorov na Podjavorinskej ulici nádherný 
vianočný stromček, odovzdali staromest-
skému klubu dôchodcov, konkrétne  učite-
ľom na Kýčerského ulici, rámy na okulia-
re. Okrem dievčatka, ktoré žije s mamou v 
hmotnej núdzi, ženy v zrelom veku, ktorá sa 
z plného zdravia z ničoho nič ocitla na inva-
lidnom vozíku,  sa najvyšší príspevok  klub 
rozhodol  poskytnúť opäť Domu Seniorov 
na Podjavorinskej ulici. Sociálna komisia 
miestneho  zastupiteľstva, s ktorou prezi-
dentka klubu Bohdana Machajová konzul-
tovala prostredníctvom MUDr.  Halky Le-
žovičovej,  odporučila  zakúpiť prístroj na 
liečenie dekubitov -  nevyhnutnej   pomôcky 
pri rehabilitácii obyvateľov Domu seniorov. 
Finančné prostriedky  na zakúpenie tohto 
konkrétneho prístroja a to 1 553 € boli odo-
vzdané  starostke  Táni Rosovej 1. apríla.
Najbližšie optimistické dámy v modrých zá-
sterách stretnete určite na Hviezdoslavovom 
námestí počas letných kultúrnych podujatí. 
(r) FOTO – ARCHÍV KLUBU

Starostka Táňa Rosová a Bohdana Machajová, 
prezidentka Lion´s klubu, a Zlatica Chebeňová, 
členka. FOTO – ARCHÍV KLUBU

Upratovanie bude efektívnejšie, Staré Mesto čistejšie
Mestská časť pripravila na nad-
chádzajúcu sezónu viacero novi-
niek v oblasti čistoty a poriadku. 
Opatreniami chce Staré Mesto 
zlepšiť výkony v uliciach centra 
mesta, ale najmä operatívnejšie 
reagovať v prípade potreby.
Od júna bude možné vídať v 
uliciach „zelené autíčko“. Ide o 
moderné tiché a ekologické vo-
zidlo menších rozmerov, ktoré je 
poháňané elektrinou.   
„Stroj nasadzujeme do ulíc Sta-
rého Mesta v tom najvhodnejšom 
čase, začína letná sezóna, ktorá 
znamená aj nárast ľudí v uliciach 
pešej zóny,“ povedala starost-
ka Starého Mesta Táňa Rosová. 
Auto obsluhujú dvaja šoféri a 
bude čistiť sedem dní v týždni 
pešiu zónu, ale i okolité ulice a 

nábrežie.  Na jedno nabíjanie vy-
drží upratovať osem hodín rých-
losťou 5-10 kilometrov za hodi-
nu, záber kief je 1,3 až 1,6 metra. 
Pribudne aj upratovačov. Štrnásť 
zamestnancov Staromestskej a.s. 
spoznáte podľa viest s logom 

mestskej časti. Každý deň vyrá-
žajú do ulíc Starého Mesta, upra-
tujú od 12.00 do 19.00 a v teréne 
sú vždy siedmi. „Ich úlohou je 
zabezpečiť poriadok na najprob-
lematickejších lokalitách v Sta-
rom Meste. Kým doteraz nám 

čistotu zabezpečovala iba firma 
na základe fixného rozpisu, teraz 
vieme flexibilnejšie reagovať.“  
Staré Mesto taktiež navrhuje 
efektívnejšie rozdeliť správu ulíc 
medzi mestskú časť a magistrát 
pre potreby upratovania. V sú-
časnosti je deľba veľmi nepre-
hľadná, jednu ulicu upratuje Sta-
ré Mesto a susediacu magistrát.
Poriadok a čistota patria k prio-
ritám, Staré Mesto podniká po-
stupne kroky na ich zlepšenie. 
Navýšilo počet veľkokapacit-
ných kontajnerov zo 70 na viac 
ako 110, posilnila postavenie 
inšpektorov verejného poriadku, 
ktorí za minulý rok udelili viac 
pokút ako mestská polícia za 
celú Bratislavu (s výnimkou do-
pravných priestupkov).(ao)

Rajská
konečná zastávka 
trolejbusov 202, 205

%10Zľava platí pri nákupe nad 10€

a predložení kupónu. Neplatí na akciový tovar.

Pon. - Pia: 9.00 - 18.00  Sobota: 9.00 - 12.00  
Alexander Nagy: 0918 389 523

Krajčírstvo: Pondelok - Streda: 12.00 - 18.00    
Iveta Nagyová: 0905 665 363

zľava



Vedúca oddelenia dopravy: Ľudí prekvapíte, ak sa priznáte, 
že chodíte do práce bicyklom či hromadnou dopravou
Denne rieši podnety nespo-
kojných obyvateľov i návštev-
níkov mesta. Od rozkopávok 
na staromestských uliciach 
až po veľké rekonštrukcie, od 
cyklistov i chodcov, po moto-
ristov aj motorkárov. Má pod 
palcom vyznačovanie nových 
parkovacích miest pre Staro-
mešťanov, ktoré sa v súčasnos-
ti robí, a zároveň musí myslieť 
20 rokov dopredu. Na aktuál-
ne otázky odpovedala Tatiana 
Kratochvílová, vedúca odde-
lenia dopravy staromestského 
miestneho úradu.

Len nedávno ste sa stali vedú-
cou oddelenia dopravy, ako vy-
zerá Váš pracovný deň?
Vybavovanie množstva telefo-
nátov, mailov, porady a práca v 
teréne. Prakticky všetky podnety 
je treba preveriť v teréne, práve 
tam často prichádzame na možné 
riešenia podnetov.
Aké sú najčastejšie podnety, 
ktoré musíte riešiť?
Týkajú sa práve parkovania, ale 
našťastie, z pohľadu obidvoch 
strán. Nie sú to len nároky na 
parkovacie miesta, ale aj ná-
roky na priestor pre voľný po-
hyb chodcov, nároky na verej-
né spoločenské priestory. Keď 
som nastúpila, úrad práve riešil 
dokončenie trhoviska na Poľnej 
ulici. V rámci projektu trhovis-
ka padlo rozhodnutie o zmene 
organizácie dopravy - časť ulice 
sme vyznačili ako pešiu zónu s 
priestorom na trhovisko, zasle-
pili sme ju, bude tu vyznačený 
priestor pre cyklistov, ktorí túto 
trasu už prirodzene využívali. 
Na časti komunikácie zostane 
parkovanie. Vďaka starému stro-
moradiu, blízkosti Medickej zá-
hrady a Ondrejského cintorína tu 
vznikol nový príjemný mestský 
priestor. Uvádzam to ako príklad 
toho, že aj dopravný priestor sa 
dá riešiť s ohľadom na charakter 
okolitej zástavby. 
Parkovanie je v Starom Mes-
te jednou z najdôležitejších 

tém. Ako vyriešiť nedostatok 
miest?
Otázka je, čo je to nedostatok 
miest. Myslím si, že v prvom 
rade je potrebné riešiť regulá-
ciu automobilovej dopravy a 
stanovenie limitov parkovania 
je jedným z nástrojov takejto 
regulácie. Mnohí ľudia sú pre-
svedčení o tom, že majú mať 
nárok na parkovacie miesto pred 
svojim domom, pracoviskom a 
samozrejme zadarmo. Je bežné, 
že v rodine sú dve, aj tri autá. 
Parkovacia politika preto nemá 
byť len riešením týchto nárokov, 
ale má byť súčasťou dopravné-
ho systému, ktorý zohľadňuje 
nároky nielen účastníkov auto-
mobilovej dopravy. Mesto má 
byť spoločenský priestor, miesto 
na život, a doprava je „len“ jeho 
súčasťou.
Vychádzame v ústrety reziden-
tom, ale treba myslieť aj na 

návštevníkov, cyklistov, mo-
torkárov. Dá sa vôbec uspoko-
jiť aspoň časť z nich? 
Rozhodnutie mestskej časti Sta-
ré Mesto riešiť v prvom rade 
rezidentov sa začalo realizovať 
v oblasti Lermontovovej ulice. 
Prístup obyvateľov z tejto oblas-
ti je dobrým príkladom odlišné-
ho postoja k riešeniu parkovania. 
Pre mnohých obyvateľov týchto 
ulíc je samozrejmosťou, že si 
vybudovali parkovacie miesta na 
svojich pozemkoch, vo dvoroch, 
záhradách. Mnohí, ktorí takúto 
možnosť majú, takéto riešenie 
nepripúšťajú a považujú za sa-
mozrejmé to, že budú parkovať 
na ulici v blízkosti svojej adresy. 
Týka sa to aj firiem, ktoré v tejto 
oblasti sídlia. Všeobecne ale pla-
tí, že takýchto parkovacích miest 
nie je dostatok a za parkovanie 
v garážach sa platí. To by malo 
znamenať, že ľudia prejdú do 

hromadnej dopravy, alebo začnú 
používať alternatívu, napríklad 
bicykle, ktoré sú v Bratislave 
stále obľúbenejšie.
Máte dlhoročné skúsenosti, 
viete porovnať situáciu s iný-
mi mestami. Ako to riešia oni? 
Myslím, že situácia s parkova-
ním je v rôznych mestách na 
Slovensku podobná. Trend ob-
medzovania individuálnej do-
pravy v záujme vrátenia života 
do ulíc je správny, je však ťažké 
dosiahnuť ho. Bratislava má tú 
výhodu, že má slušne vybudova-
nú sieť mestskej hromadnej do-
pravy, potrebuje ju ale skvalitňo-
vať. A spopularizovať. Iste ste sa 
stretli s prekvapeným pohľadom 
pri „priznaní sa“, že do práce 
cestujeme autobusom alebo bi-
cyklom. Tak, ako je to bežné v 
iných mestách vo svete.
Dorota Kráková
FOTO - ARCHÍV

4 INTERVIEW 5SPRAVODAJSTVO

Opäť sa otvoria parky a záhrady

Staromestská viecha v júni

O čom sa hovorí 

Už 6. - 8. júna 2014, teda v čase, 
kedy naplno vynikne kvitnúca 
a svieža vegetácia záhrad, budú 
sprístupnené zapojené parky a 
záhrady na Slovensku, aby upo-
zornili verejnosť na krásu zele-
ných plôch, ich kvalitu, potrebu 
ich ochrany a zveľaďovania.
Po prvýkrát sa táto myšlienka 
realizovala už v roku 1998 v 
Londýne a úspešne sa šírila do 
ostatných krajín Európy. Organi-
zátorom podujatia na Slovensku 
je Národný Trust n. o. , ktorý 
podujatie pripravuje za pomo-
ci Hl. mesta SR Bratislavy, MK 
SR a veľkého množstva ďalších 
významných partnerov (v roku 
2014 – viac ako 40 partnerov 
podujatia). 
Hlavným cieľom podujatia je 
atraktívnou formou predstaviť 
návštevníkom hodnoty najmä 
historických parkov a záhrad 

Slovenska ako aj prácu ľudí, kto-
rí sa na tvorbe a údržbe týchto lo-
kalít podieľajú či podieľali v mi-
nulosti. Organizátori a partneri 
podujatia chcú pozitívnymi prí-
kladmi viesť ľudí a najmä mla-
dú generáciu k aktívnej ochrane 
hodnôt zelených plôch. 

Kto sa v minulosti zúčastnil tejto 
akcie vie, že ju sprevádzajú rôz-
ne atraktívne a zaujímavé sprie-
vodné podujatia zamerané na 
zvýšenie povedomia obyvateľov 
o problematike zelene. Nebude 
to inak ani tentoraz. V roku 2014 
sa v Bratislave do podujatia za-

pája rekordných 24 lokalít.
V sobotu 7. júna je na lokalitách 
Kochova záhrada, Prűger-Wall-
nerova a Vodárenská komunitná 
záhrada pre všetkých záujemcov 
pripravená aj dobrovoľnícka bri-
gáda na ich zveľadenie. Do akcie 
je tento rok prvý krát zapojené 
aj Námestie slobody. Organizá-
tori podujatia chcú poukázať na 
obrovský potenciál tejto plochy 
v centre mesta ako plochy pre 
vytvorenie kvalitného mestské-
ho parku. V nedeľu 8.júna 2014 
bude túto myšlienku môcť pod-
poriť aj verejnosť, zakúpením  
a zasadením si vlastného kvetu 
Priateľa parkov a záhrad. Súčas-
ťou programu na tejto lokalite 
je aj diskusia s autorom fontány 
Družba s akademickým sochá-
rom J. Hovorkom. Viac na www.
vikendotvorenychzahrad.sk. 
(r)

6.6.2014 – 12.6.2014 – Vinanza Vráble 
* Nitrianska vinohradnícka oblasť 

13.6.2014 – 19.6.2014 –  CHOWANIEC a 
KRAJČÍROVIČ & Svätojurské vína 
* Malokarpatská vinohradnícka oblasť

20.6.2014 – 26.6.2014 – DOMIN KUŠICKÝ 
VEĽKÝ KRTÍŠ 
* Stredoslovenská vinohradnícka oblasť 

 27.6.2014 – 03.7.2014 – ZÁPRAŽNÝ VINOSADY 
* Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

Aj v júni pokračuje projekt Sta-
romestskej viechy na Hviezdo-
slavovom námestí, ktorá je otvo-
rená od apríla. Ide o stánok, ktorý 
môže každý týždeň na svoju pre-
zentáciu a ochutnávku využiť iný 
vinár alebo vinárska firma. 
Stánok bude otvorený do jese-
ne. „Vinárstvo má v Bratislave 
veľmi dlhú tradíciu a my sa sna-
žíme, aby sa na ňu nezabudlo. 
Vlani sme usporiadali prvý roč-
ník Staromestského vínneho trhu 

na Šafárikovom námestí, ktorý 
sa stretol s veľkým úspechom. 
Teraz sme na Hviezdoslavovo 
námestie priniesli Staromestskú 
viechu a verím, že si nájde svo-
jich priaznivcov. Ľudia tu môžu 
nielen ochutnať kvalitné vínka, 
ale taktiež lepšie spoznať pro-
dukty našich výrobcov, ktorí vo 
svete patria medzi elitu,“ po-
vedala starostka mestskej čas-
ti Bratislava-Staré Mesto Táňa 
Rosová.  (ao)

- Starostka Starého Mesta Táňa 
Rosová riešila v uplynulom me-
siaci vznikajúcu petíciu proti zru-
šeniu škôlky na Ferienčíkovej. 
Išlo o nepochopiteľné nedoro-
zumenie. „Škôlka, samozrejme, 
nezaniká, ani sa ju samospráva 
nechystá sťahovať či zlučovať s 
inými, práve naopak, do budúc-
nosti plánujeme investíciu do te-
locvične a na nasledujúci rok pri-
jímame deti,“ vysvetlila. Škôlku 
navštevuje 38 detí.  

- Aktivisti za zachovanie trho-
viska na Žilinskej ulici dostali 
v uplynulom mesiaci pozvanie 
od starostky Táne Rosovej na 
pracovné stretnutie. Keďže poze-
mok, na ktorom trh existuje, už 
roky patrí súkromnej osobe, pre-
vádzkovateľovi trhoviska, a ten 
má záujem pozemok predať na 
výstavbu, dlhodobo hrozí zánik 
trhu. Po viacerých pokusoch sa-
mosprávy (rokovanie s vedením 
RTVS o zámene za pozemok pri 

rozhlase, či pokus o rokovanie s 
vlastníkom pozemku na Šanco-
vej), sa starostka aktívne snaží 
o dohodu s majiteľom pozemku. 
Cieľom je, aby tu trh zostal. Sta-
rostka nevylučuje ani možnosť, 
že by sa samospráva do projektu 
vložila i finančne. 
- Vzhľadom na medializované 
informácie, týkajúce sa odťa-
hov, ktoré boli v uplynulých týž-
dňoch vhadzované obyvateľom 
do schránok, Staré Mesto chce 

uviesť informácie na pravú mie-
ru. Odťahy má na starosti Sta-
romestská, as. Mestská časť jej 
zriadením napĺňa literu zákona. 
Zákon totiž hovorí, že odťahy má 
realizovať obec alebo právnická 
osoba obcou na to zriadená. Na 
technické zabezpečenie služby 
zrealizovala obchodnú súťaž. 
Náklady na súdne spory a vymá-
hanie neuhradených pohľadávok 
stáli ročne 60- až 80-tisíc eur. To 
sú financie, ktoré teraz ušetríme.



V našej rubrike o pôsobení občianskych 
združení a iniciatív na území Starého Mes-
ta pokračujeme aj v mesiaci jún. Združenie 
Kontakt založili manželia Dana Kleinert, 
módna návrhárka, a Oliver Kleinert, archi-
tekt. Na otázky odpovedala Dana Kleinert.

Kedy vzniklo OZ?
OZ urban KONTAKT vzniklo v roku 2012.
Aký bol dôvod jeho vzniku, s akým cieľom 
vzniklo?
Jeho vznik bol vlastne logickým dôsledkom 
snaženia veľkej skupiny ľudí v našom oko-
lí, odborníkov vo svojich oblastiach, archi-
tektov, kreatívcov, umelcov, ale i napríklad 
právnikov, ktorí dlhodobo vidia problém 
využívania verejného priestoru v našich 
mestách. Dizajnéri sa zase nemajú kde od-
prezentovať tak, aby si to mohli dlhodobo 
finančne dovoliť a zároveň, aby ich diela 
kupovala nielen úzka skupina ľudí, ale aj na-
príklad turisti, pre ktorých je lokálny dizajn 
to, čo im vryje spomienku na dané miesto. 
Chýbajú nám miesta na normálny život v 
meste bez ohľadu na akékoľvek obmedzenie 
- mentálne, vekové, finančné, profesijné.
Čo sa združeniu podarilo? 
Už rok funguje na rohu Ventúrskej a Zelenej 

kreatívne centrum Kontakt. Za ten čas sme 
spravili - alebo sa zapojili - do asi stovky 
akcií, napríklad pravidelné jazzové ateliéry, 
akustické koncerty, dizajnérske showroomy, 
umelecké výstavy, detské divadielka, čítač-

ky kníh, množstvo vzdelávacích podujatí, 
workshopov, diskusií, prezentácií, chari-
tatívnych akcii a podobne. Je toho naozaj 
veľké množstvo a my vidíme reálne výsled-
ky nielen vo vytvorení miesta, kde sa cítia 
ľudia dobre, kam sa pravidelne vracajú, ale 
i v tom, že sa nám podarilo reálne oživiť 
kus Starého Mesta. Ďalej Kontakt prišiel s 
lodnými kontajnermi aj na festival Pohoda, 
kde sme opäť podporili lokálnych umelcov, 
odevných dizajnérov, ale aj iných ľudí, ak-
tívne sa zapájajúcich do občianskeho života.
Čo plánujete?
Najčerstvejšie plánujeme výrazne postúpiť v 
projekte KONTAKT na Šafárikovom námes-
tí. Recyklované lodné kontajnery tam už sto-
ja od zimy a projekt organicky rastie. Bude 
tam galéria, pop-up koncept, urban fashion 
značky, detské ihrisko, čitáreň, ale i lokálne 
bistro s kvalitnou jednoduchou ponukou. Do 
budúcna tam plánujeme veľa aktivít, ktoré 
námestiu prinesú ľudí a radosť. Tento kon-
cept sa stane zároveň aj miestom, kde si náv-
števníci mesta môžu pozrieť aj iné veci ako 
„len“ pamiatky a Bratislava sa tak zaradí zas 
o čosi bližšie k moderným európskym met-
ropolám, pre ktoré sú takéto projekty bežnou 
praxou. (dot) FOTO – RASŤO MIŠÍK

Hoci je skrytá pred zrakmi oko-
loidúcich, záhradka na Zochovej 
ulici 16, vo dvore veľkého byto-
vého domu, očarí každého ná-
hodného návštevníka. Nachádza 
sa v jeho vnútrobloku a už dlhé 
roky robí radosť jeho obyvate-
ľom už pri pohľade z okna. Kve-
tinové záhony, kríky a stromče-
ky dopĺňa lavička pre oddych.
O záhradku sa starajú všetci. 
„O zeleň v tomto átriu sa starajú 

priamo tu bývajúci naši susedia 
z vlastnej iniciatívy a nezištne. 
Dokonca sami z vlastných zdro-
jov každoročne dopĺňajú zeleň 
o ďalšie rastliny, aby bol tento 
priestor plne využitý,“ hovorí 
za správcu tohto domu architekt 
Ľubomír Lapšanský, ktorý je zá-
roveň jeho obyvateľom.
Spoločenstvo vlastníkov bytov 
prispieva len v rámci údržby 
občasným kosením menších 

trávnatých častí tejto okrasnej 
zelene.
Záhradka je tu už veľmi dlho. 
„Náš dom má už vyše 80 rokov a 
pamätníci hovoria, že táto zeleň 
tu je už veľmi dávno, možno od 
začiatku jeho existencie,“ hovorí 
architekt.
Upravená je však aj predzáhrad-
ka, ktorú vidno aj z ulice. Ke-
dysi tu dokonca rástli aj exotické 
rastliny a dreviny, ako napríklad 
figovník či citrusy. O tie sa sčasti 
staral a stará akademický maliar 
vo svojom voľnom čase, robí tak 
už dlhé roky. 
Obyvatelia Zochovej sa tešia tiež 
zo vzrastlého ihličnanu, ktorý sa 
každý advent mení na vianočný 
stromček a farebnými svetlami 
navodzuje atmosféru blížiacich 
sa sviatkov. 
A aké sú plány „Radi by sme 
boli, keby aj noví obyvatelia 
domu získavali podobný vzťah 
k tomuto priestoru a preberali 

štafetu starostlivosti o túto ze-
leň od starších spoluobyvate-
ľov domu tak, ako sa to celkom 
prirodzene a spontánne deje už 
roky,“ povedal architekt Lapšan-
ský.
DOROTA KRÁKOVÁ
FOTO - AUTORKA

Starostlivosť o seniorov je adresná

Nové problémy - staré riešenia

Poľná už zrekonštruovaná, nasledovať bude Májkova

Tak si tu žijeme so svojimi kažo-
dennými radosťami i starosťami, 
staráme sa o svoje živobytie, o 
vyriešenie svojich problémov, o 
uspokojenie svojich túžob, ha-
síme, čo nás páli a nehasíme čo 

nás nepáli.  Okrem toho žijeme v 
strese a vysokom životnom tem-
pe, hovoria nám dookola médiá. 
Nemáme čas. Čas má nás. 
Zahlcuje nás povinnosťami a ter-
mínmi, dopraje nám možno tu i 
tam radôstku,  ale zavaľuje nás 
neúprosne novinkami, ktoré nás 
nijako netešia. Alergie. Grafity. 
Rozmlátené verejné priestory. 
Ukradnuté kanály. Rozpálené, 
alebo zatopené mestá. Dopravné 
zápchy. Žiadne, alebo drahé par-
kovanie. Psie útoky a pozostatky. 
Klimatické zmeny. Sú tu a budú 
sa zhoršovať. Požijeme si ešte tro-
chu a potom už bude aj tak všetko 
jedno? Zanadávame, ak sa nás to 

práve dotkne a ponáhľame sa ďa-
lej. Kam vlastne? Sme mentálne 
na lopatkách? Nechávame to na 
iných? Na koho vlastne?
Vyberme z toho dlhého  zoznamu 
aspoň časť položiek. A aspoň ná-
znakovo ich preskúmajme. Naprí-
klad koše: Je skľučujúce, keď sa v 
lokálnych novinách dočítame, že 
„vandali zase povytŕhali, rozbili, 
prípadne ukradli a do vody na-
hádzali smetné koše a na ich vý-
menu sme minulý rok vynaložili 
toľko a toľko peňazí“. Prečo tam 
dávajú úradníci znovu a znovu  
tie isté koše? Existujú koše, ktoré 
sa nedajú zdemolovať, ukradnúť. 
Alebo parkové lavice: sú také, 

ktoré sa nedajú zdevastovať. Sú to 
drahšie riešenia? Neverte. Záleží 
na tom, či sa ráta za rok alebo za 
dva, tri roky. Alebo kanálové po-
klopy. Ak sú betónové, tak „sa“ 
nekradnú. Ak sú liatinové, tiež ich 
neukradnú, ak ich vodárne priva-
ria. Nie je predsa problém, aby 
každé vodárenské servisné auto 
malo elektroagregát a malú zvá-
račku. Treba taký kanál otvoriť? 
Jednoducho – karbofrézkou prepí-
liť zvary a potom otvoriť tak ako 
doteraz.
Pokračovanie príspevku náj-
dete v júlovom čísle Staromest-
ských novín
Ing. Kamil Procházka 

Miestne zastupiteľstvo Starého 
Mesta schválilo opravu Poľnej 

a Májkovej ulice. Rekonštrukcia 
Poľnej bola nedávno dokončená. 
Od Karadžičovej po križovatku s 
Moskovskou sa konečne dlažba 
vymenila za asfaltový povrch.
Za obnovu týchto ulíc som v Ko-
misii dopravy zastupiteľstva bo-
joval tri roky. Tieto dve ulice boli 
totiž posledné v Starom Meste, 
kde sa nachádzali „kocky“, znač-
ne poškodené. Po dlhých troch 
rokoch a  presviedčaní poslancov 
o nutnosti vymeniť dlažbu, sa mi 

podarilo dostať rekonštrukcie    
do rozpočtu. Poľná ulica sa zača-
la meniť k lepšiemu už v apríli, 
keď tu bola obnovená činnosť 
trhoviska. Na Poľnej si teda zasa 
môžeme kúpiť čerstvú zeleninu a 
v rámci Farmárskych trhov, ktoré 
každý štvrtok dopĺňajú ponuku 
trhovníkov, aj ďalšie domáce vý-
robky. Mám radosť, že revitali-
zácia zasahuje aj blízku Medickú 
záhradu. Budova pri vchode, kto-
rá sa využívala len ako sklad, sa 

mení na kaviareň s posedením na 
terase. V Medickej by sa čoskoro 
mali zrekonštruovať aj chodní-
ky a vybudovať bežecká dráha. 
Na to bolo v mestskom rozpočte 
schválených 60 000 eur v rámci 
mojich poslaneckých priorít. Ako 
poslanca a obyvateľa Starého 
Mesta ma teší, že sa podarilo uro-
biť veľa pre obnovu Poľnej ulice 
a Medickej záhrady, ktoré pat-
ria k najobľúbenejším miestam. 
Martin Borguľa, poslanec 

Komplexná starostlivosť o se-
niorov je jednou z priorít soci-
álnej politiky Starého Mesta. 
Na jeho území žije vyše 40 000 
obyvateľov, z čoho 28% senio-
rov – medzi nimi sú ľudia nad 
65 rokov i nad 85 rokov.

Staromestská samospráva je naj-
bližšie k občanovi každého veku 
a môže rýchlo reagovať a adres-
ne mu pomôcť. 
Okrem domova pre seniorov, 
opatrovateľskej služby, denného 
stacionára či pomoci pri stra-
vovaní podporujeme aj aktivity 
seniorov v kluboch dôchodcov, 
poskytujeme bezplatné a zľavne-
né vstupné na podujatia, výlety. 
Zapájame ich do spoločenského 
života, aby sa najmä osamelo 
žijúci necítili opustení. Vážim 
si srdečnú atmosféru na stretnutí 
so seniormi, životné skúsenos-
ti a múdrosť, ktoré odovzdali 
mojej generácii, svojim deťom 
a vnúčatám. Senior  ako odbera-

teľ sociálnych služieb má svoje 
potreby, pocity i názory, ktoré je 
dobré poznať. Zariadenia sa stá-
vajú akýmsi druhým domovom, 
v ktorom seniori žijú rok, dva, 
často oveľa dlhšie a preto by sa 
mali zaujímať o názory svojich 
klientov napr. na samotné za-
riadenie, či a čo sa im tam páči, 
taktiež či sa im páči okolie, či 
sú spokojní so starostlivosťou a 
môžu navrhnúť zmeny k lepšie-
mu. 
Zameriavame sa na znevýhod-
nené skupiny a pomoc s ich ne-
ľahkým osudom. Vďaka vlastnej 
rodine viem, čo znamená súdrž-
nosť a spolupatričnosť. Takisto 
viem, čo znamená pomoc a sta-

rostlivosť o starších. Preto sa 
snažíme zavádzať služby, a to 
nielen pre seniorov, ktoré zlep-
šia kvalitu života. Staré Mesto 
zriadilo prepravnú službu, ktorú 
môžu využívať Staromešťania 
k lekárovi. Ďalej sa snažíme o 
zriadenie oddychových zón, ako 
parky (ktorých veľa v mestskej 
časti nemáme),  detské ihriská 
(ich revitalizácia) a centrum pre 
školopovinné deti pre príjemné 
chvíle voľna. Avšak naša inicia-
tíva by mala smerovať aj k za-
traktívneniu Starého Mesta pre 
život mladých rodín a ich pri-
tiahnutiu. 
Mário Ležovič (KDH), predse-
da soc. komisie
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Združenie Kontakt spája kreatívcov a mení svoje okolie

Na Zochovej majú vo dvore oázu pokoja

FOTO – ARCHÍV M.L.

FOTO – ARCHÍV K.P.

FOTO – ARCHÍV M.B.
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Čo pre mňa znamená Šafárikovo ná-
mestie? 
Pokojné námestie v tesnej blízkosti 
Modrého kostolíka, secesných domov 
na Štúrovej a Kačacej fontány; výcho-
disko do jednej z najpríjemnejších a 
najmestskejších bratislavských štvrtí, 
kde domy sú stále domy a nie škatule, 
kde sú ulice ulicami a nie dopravnými 
stokami.
Hoci sa veľká časť priestoru plazivo 
zmenila na parkovisko, začína sa na 
ňom diať v posledných rokoch niečo, 
čo dosvedčuje, že sme súčasťou šir-
šieho kultúrneho priestoru.  Na rozdiel 
od niektorých iných zanedbaných či 
výstavbou ohrozených námestí (viď 
Kamenné námestie za rohom), začína 
Šafárikovo námestie postupne ožívať. 

K zeleným trávnikom a stromom pri-
budli lavičky (chýbali tu vyše 5 rokov). 
Vo vzdialenejšej časti sa objavilo det-
ské ihrisko s hojdačkami a preliezač-
kami a od rána do večera sa na ňom 
striedajú ľudia:  doobeda škôlkari či 
mamy a otcovia  s deťmi, krátko po-
obede tínedžeri z blízkeho gymnázia, 
podvečer opäť deti, či pestrý mix ľudí, 
vracajúci sa z práce.
Minulý rok ožila opravená fontána, 
zmizli zákutia špiny za stánkami s ob-
čerstvením. 
V lete 2012 bolo príjemné posedieť si 
v provizórnom pavilóne so stolovými 
hrami a chill-out zónou,  minulé leto  sa 
na malom pódiu vystriedalo množstvo 
hudobníkov a tanečníkov, námestím 
zneli gitary i kastanety.  Dnes nájdete 

na námestí pestré kontejnery – galériu, 
mobilné detské ihrisko, ktoré sa sem 
presťahovalo z Kontaktu na Ventúrskej 
a „Bajkoner“ -   sídlo Cyklokuchyne, 
kde sa raz do týždňa schádza komu-
nita, ktorá pomáha ľudom opravovať 
bicykle preto, aby ľudia viac na nich 
jazdili. 
Skvelým zážitkom boli jesenné oslavy 
výročia Modrého kostolíka, spojené 
s kultúrnymi vystúpeniami, gurmán-
skymi trhmi, ale aj s trhoviskom mi-
movládnych organizácií, námestie oži-
vilo aj čítanie z kontejnera počas Noci 
literatúry 14. mája.
Z miesta, kde nebolo kde posedieť si 
a kde sa ani človek nechcel zastaviť, 
sa námestie stáva miestom stretnutí; 
miestom, ktoré začínajú mať obyvate-

lia okolitých ulíc radi.
Drobnými a nenáročnými intervencia-
mi samospráva námestie postupne pre-
tvára a robí tak to, čo sa v súčasnosti 
paralelne deje v mnohých európskych 
či amerických mestách. 
Namiesto veľkých prestavieb sa v 
New Yorku, Berlíne či Paríži testuje 
využiteľnosť verejných priestorov do-
časným umiestnením mobiliáru (kve-
tináče, stoly, lavičky) či dopravnými 
opatreniami (upokojenie ulíc, zúženie 
jazdných pruhov). Keď si obyvate-
lia zvyknú a ukáže sa opodstatnenosť 
zmeny, po roku sa pristupuje k trvalej-
ším zásahom. 
Na „Šafku“ stále je čo zlepšovať. Roz-
bitá plocha v centrálnej časti  a krížom 
vyšliapané chodníky pôsobia neprí-

jemne; vstupy na námestie z rôznych 
smerov sú bariérové (obrubníky a par-
kujúce autá), nájde sa zničená zeleň či 
nevhodne umiestnené reklamné panely. 
Ak by k lavičkám či k ihrisku pribudli 
osadené stolíky, možno by sa pri nich 
objavili ľudia so šachom či čitatelia s 
knihami. 
Výstavy v parku, komunitné akcie 
a stretnutia susedov by sa mohli stať 
nástrojom budovania identity štvrte 
a posilňovania vzťahu ľudí k danému 
priestoru. Určite by stálo za to spraviť 
priamo na mieste verejnú „plánovač-
ku“ – susedské stretnutie, na ktorom 
by ľudia prispeli nápadmi, ako ďalej 
priestor zlepšiť.
Najväčšou výzvou však zostáva udržať 
pokojný charakter lokality bez zahlte-

nia dosiaľ príjemných ulíc autami, bez 
výstavby garáží, ktoré by námestie i 
širšiu lokalitu zmenili. 
Stane sa Štúrova ulica príjemným 
mestským bulvárom? Pribudne cyklis-
tická infraštruktúra – napríklad bikes-
haringová stanica? Posilnia sa pešie 
trasy smerom k Eurovei či Dunaju tak, 
že ľudia sa radi prejdú pešo namiesto 
toho, aby jazdili autami?
Dostupnosť centra, obchody, služby i 
školy na dosah ruky môžu znamenať, 
že celá štvrť  vrátane Šafárikovho (ale 
aj Jakubovho) námestia sa bude roz-
víjať ako zelené ale zároveň živé cen-
trum Bratislavy.
Zora Pauliniová, konzultantka pre 
verejné priestory; PDCS
FOTO - AUTORKA

krokmi dospieť k zelenému srdcu štvrteŠafárikovo námestie: Ako malými a postupnými  



Štvrtý ročník projektu Poznaj Staré Mesto 
odštartoval vo februári. Do júna sa uskutoč-
nilo deväť prehliadok a prednášok určených 
pre širokú verejnosť. V máji odštartovalo 
Staré Mesto aj časť projektu pre školy. 
Žiaci sa zábavnou formou môžu zoznámiť 
s históriou. Tento ročník projektu je určený 
pre 4. a 7. ročník staromestských škôl, teda 
spolu pre viac ako 540 žiakov. V máji za-
čali prehliadky so nsprievodkyňami, v rámci 
ktorých sa žiaci zoznámia s najdôležitejšími 
pamiatkami Starého Mesta. 
V júni bude Poznaj Staré Mesto pokračo-
vať vypracovaním projektu na tému – Staré 
Mesto pred sto rokmi a dnes. Žiaci budú na 
základe historickej mapy porovnávať minu-
losť so súčasnosťou a odpovedať na otázky: 
Čo sa za ten čas zmenilo? Ako predtým vy-
zerali ulice a prostredie Starého Mesta? Čo 
bolo pred sto rokmi na ulici, kde teraz sídli 
vaša škola? Tí najúspešnejší budú svoje prá-
ce prezentovať pred porotou v Staromestskej 
sieni a vyhrajú pekné ceny. 
V júni zároveň verejnosti predstavíme aj 
nový formát, spoločné spomínanie na Brati-

slavu čias minulých so známymi osobnosťa-
mi. V utorok 10. júna do 17.00 bude návštev-
níkov nádvoria na Zichyho paláci zabávať 
herec Oldo Hlaváček, ktorý tento rok oslá-
vil životné jubileum a vyšla mu zaujímavá 
kniha spomienok na hereckých kolegov pod 
názvom Naša dobrá kapela. 
Počas leta sa uskutočnia tematické letné 
detské tábory Poznaj Staré Mesto, počas 
ktorých budú priamo v teréne spoznávať his-
tóriu Starého Mesta. V septembri sa ukončí 
školská časť televíznym kvízom, počas kto-

rého si svoje vedomosti otestujú tí najšikov-
nejší žiaci. Od jesene deti zase nabehnú na 
zaujímavé prehliadky, tentokrát sa vyberú 
za pamiatkami 1. svetovej vojny. Rovnako, 
prehliadky na témy 1. svetovej vojny budú 
môcť absolvovať aj záujemcovia zo stra-
ny širokej verejnosti. Projekt Poznaj Staré 
Mesto organizuje mestská časť s podporou 
Nadácie VÚB. (dot)
FOTO – RASŤO MIŠÍK

PROGRAM
1.6. o 14.00 na Hlavnom nám. – vychádzka 
s H. Navrátilovou: Antickí hrdinovia a boho-
via na bratislavských pamiatkach
10.6. o 17.00 Nádvorie Zichyho pal. – Moje 
Staré Mesto – diskusia s Oldom Hlaváčkom
15. 6. o 14.00 na Hlavnom nám. - vychádzka 
s H. Navrátilovou: 1. sv. vojna v Bratislave
18. 6. o 17.00 Nádvorie Zichyho pal. – Roz-
koš, nevera a predajná láska v Prešporku: 
prednáška historika V. Tomčíka

Rodinné centrum Prešporko-
vo, ktoré sídli na Grösslingovej 
48, sa pripravuje na veľkolepú 
oslavu Dňa otcov. Oslavy budú 
trvať až tri týždeň. Od pondel-
ka 9. júna do stredy 11. júna tu 
popoludní od 16.30 budú môcť 
oteckovia majstrovať so svojimi 
deťmi. Cieľom projektu Maj-
strovníček je aktívne spoločné 

trávenie voľného času pri tvorbe 
a oprave rôznych predmetov.
V piatok 13. júna oslavy vy-
vrcholia programom od 16.30, 
súčasťou bude okrem majstro-
vania aj futbalový zápas otcov a 
výmenný bazárik letného šatstva 
pre deti aj dospelých. Viac info 
na www.presporkovo.sk. 
(dot)

Program na jún: 
3. 6. - 18.15 do 18.45, tancovanie 
na ľudovú nôtu pre dospelých
5. 6. - 9.00 Výletníček, návšteva 
ZOO s odovzdaním zbierky pre 
zvieratká
6. 6. - 18.00 Vernisáž Deti v mes-
te, Zichyho palác, Ventúrska 9 
7. 6. - 21. 6. - Výstava fotografií 
RC Prešporkovo

9. 6. - 16.00 Tvorivé dielničky. 
Darčeky pre tatinkov z polymé-
rovej hmoty
9. - 13. 6. - od 17.00 - Týždeň 
otcov s Majstrovníčkom
11. 6. - 10.00 Detská knižnica 
na Kapucínskej, zoznámenie s 
knižnicou
13. 6 . od 17.00 Prešporkovská 
oslava Dňa otcov

Poznaj Staré Mesto oživí diskusia, príde Oldo Hlaváček

Oslávte Deň otcov so svojimi deťmi v Prešporkove
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Dáma, ktorá nás učila našim dejinám

Poradňa zdravia: Voda naša každodenná

Budúci mesiac by oslávila sto-
päť rokov významná Staro-
mešťanka, spisovateľka Mar-
gita Valehrachová. Pútavým 
štýlom písala o významných 
osobnostiach našich dejín ži-
votopisy. 
Petzval, Murgaš, Kmeť, Jedlík, 
Podjavorinská, Vansová... To je 
len časť mien našich význam-
ných rodákov, ktorých životopi-
sy zapísala a stvárnila vo svojich 
knihách spisovateľka Margita 
Valehrachová.    
Počas svojho doktorandského 
štúdia na Filozofickej fakul-
te UK sa zoznámila s Teréziou 
Vansovou a neskôr s ďalšími 
predstaviteľkami ženského hnu-
tia u nás. Neskôr, počas ročného 
pobytu vo Francúzsku začiat-
kom 30. rokov, si uvedomila, 
aké populárne sú životopisy 
slávnych a rozhodla sa napísať 

knihu o Vansovej. Nasledovali 
ďalšie – i keď, z trochu iného 
prostredia. Počas pôsobenia na 
elektrotechnickej priemyslov-
ke na Zochovej ulici, kde učila 
slovenčinu, sa vďaka svojim 
kolegom technikom bližšie zo-
známila s dielami mnohých slo-

venských vynálezcov a rozhodla 
sa napísať beletrizované živo-
topisy viacerých z nich, naprí-
klad o priekopníkovi v optike a 
balistike Jozefovi Maximiliáno-
vi Petzvalovi, či o vynálezcovi 
bezdrôtovej telegrafie Jozefovi 
Murgašovi, o vedcovi Andrejovi 
Kmeťovi alebo o Štefanovi Jed-
líkovi, vynálezcovi dynamiky. 
Mimoriadnu pozornosť venova-
la Izabelle Textorisovej, ktorú 
nazývala slovenskou „Madame 
Curie“. 
Učeniu a prekladateľstvu sa ve-
novala až do svojej smrti v ok-
tóbri 1990 vo veku 81 rokov. 
Ako sa vyjadrila v rozhovore 
pre Večerník, vždy sa zaujímala 
o Bratislavu, hoci sa narodila v 
Rajci. „S láskou si spomínam na 
svoj rodičovský dom v Starom 
Meste, najmä na svoju mamičku. 
Obetavo sa o nás starala, napriek 

náročnému učiteľskému povo-
laniu aj literárnej práci. Najmä 
moje mladšie sestry, obidve vy-
študované inžinierky, podneco-
vali a inšpirovali našu mamu pri 
hľadaní materiálu k napísaniu 
životopisov slovenských vyná-
lezcov. Dúfam, že aj naša mladá 
generácia si občas pripomenie 
významné slovenské osobnosti, 
ktoré prispeli k zviditeľneniu 
Slovenska vo svete,“ hovorí dcé-
ra Alena Ondušová.
Margita Valehrachová pravidel-
ne navštevovala Klub milovní-
kov starej Bratislavy a venovala 
sa usporiadaniu svojho bohatého 
archívu. V jej pozostalosti zo-
stalo obrovské množstvo koreš-
pondencie, tlače a publikácií, 
týkajúcich sa takmer všetkých 
vtedajších slovenských dejate-
ľov. 
DOROTA KRÁKOVÁ

Každoročne slávime Svetový deň vody, kto-
rý je oslavou tejto vzácnej, pre každý živý 
organizmus na prežitie nevyhnutnej tekuti-
ny. Tak ako je dôležité pravidelne a správne 
sa stravovať, tak je dôležité aj pravidelne a 
správne dopĺňať telesné tekutiny. Telo do-
spelého človeka obsahuje až 40 litrov vody 
a neustály kolobeh vyžaduje pravidelný prí-
sun, pretože jej telesné zásoby sú malé. Jas-
ným dôkazom je fakt, že bez potravy vydrží 
človek až niekoľko týždňov, ale bez vody len 
niekoľko dní. Aká je potreba? Dospelý člo-
vek by mal denne prijať cca 2,5-3 litra vody, 
pričom priamo vo forme nápojov 1- 1,5 litra. 
Aký je jej výdaj? Za normálnych okolnos-
tí vydýchame, vyparíme, močom a stoli-
cou vylúčime rovnaké množstvo. Sú však 
situácie keď sú straty vyššie a tie musíme 
kompenzovať vyšším príjmom. V letných  
mesiacoch sú straty hlavne potením a odpa-
rovaním. Domnievať sa však, že v zimných 
mesiacoch nie je potrebné dodržiavať opti-
málny pitný režim je omyl. Aj keď si odmys-
líme  extrémne straty tekutín potením, pobyt 
v prekúrených priestoroch a tiež pobyt na 
studenom, veternom  vzduchu je spojený s 
vyššími  stratami tekutín vydychovaním.
Pocit smädu – ten je riadený z centra v moz-
gu, ale stáva sa, že v pracovnom zhone smäd 
potlačíme, čo je veľká chyba, pretože nedo-

statok tekutín sa môže prejaviť malátnosťou, 
nevoľnosťou, bolesťami hlavy, nesústrede-
nosťou. V extrémnych situáciách sa môže 
tak znížiť krvný tlak a zrýchliť pulz, že člo-
vek omdlie, stratí vedomie. 
Pri náhrade tekutín je zvlášť potrebné upo-
zorniť na dve vekové kategórie – deti a 
seniori. Pre deti je charakteristická vyššia 
fyzická aktivita a tento nadmerný tempera-
ment si vyžaduje vyšší prísun tekutín. Preto 
deťom nikdy nebránime dosýta sa napiť, ale 
pozor aby nepili len z dôvodu sladkej chuti, 
ale z dôvodu skutočného smädu. Najzdravšia 
je čistá voda resp. ovocný čaj,  či nízko mi-
neralizovaná prírodná voda. 
Vo vyššom veku mozgové centrum už nie je 
dostatočne citlivé a nereaguje na signály or-
ganizmu, ktoré informujú o potrebu náhrady 
tekutín. Pocit smädu je v tomto veku značne 
utlmený. Preto musíme starším ľuďom te-
kutiny cielene a pravidelne dopĺňať. Aj pre 
nich je najvhodnejšia čistá voda, ovocné a 
bylinkové čaje, ovocné šťavy, džúsové stre-
ky,  ktoré svojim obsahom vitamínov navyše 
posilňujú imunitu.
Zvláštne postavenie majú minerálne vody, 
ktoré pri nadmernom potení nahradzujú aj 
stratené minerály. V pitnom režime odpo-
rúčame aj prírodné, ale preferujeme len níz-
komineralizované vody. Niektoré ochorenia 

totiž napr. vysoký tlak, obličkové kamene, 
obmedzujú príjem vybraných minerálov a to 
musíme pri výbere rešpektovať. 
V poslednom období hlavne u mladej gene-
rácie sú obľúbené sladké a energetické nápo-
je. Skoro všetky ovocné malinovky a nápoje 
sú prisladzované repným cukrom do výšky 
8-12%. Sladká chuť pritom nemá osviežujú-
ce vlastnosti, naopak zvýrazňuje pocit smä-
du, pretože takýto hypertonický roztok vodu 
z buniek odčerpáva. Cukor môže byť príči-
nou vyššej kazivosti zubov a často i obezity. 
Kalorická hodnota nápojov je vysoká, veď 
napr. fľaša sladenej Pepsi, či Coly obsahu-
je v priemere 5-10 kociek cukru. Jedná sa 
o nápoje neovocného charakteru, vyrábané z 
rôznych extraktov bylín s prísadou aromatic-
kých látok, syntetického kofeínu a farbiva. 
Prítomný kofeín (cca 15mg/100ml) stimulu-
je centrálny nervový systém a u detí sa pri 
vyššom príjme môže prejaviť búšením srdca 
a zvýšením tlaku.  Kofeín môže tiež znížiť  
napr. obsah vitamínov zo skupiny B a váp-
nika v krvi. Navyše prítomná kyselina fosfo-
rečná nepriaznivo ovplyvňuje metabolizmus 
vápnika, čo úzko súvisí s  rednutím kostí.
Prevencia civilizačných  ochorení  začína 
pri správnom výbere tekutín, pričom prvé 
miesto si udržuje čerstvá pitná voda. 
MUDr. Alžbeta Béderová
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V Týždni slovenských knižníc 
(31. 3. – 6. 4. 2014), ktorý už 
15 rokov vyhlasujú knihovnícke 
profesijné združenia, sa knižni-
ce viac otvárajú pre všetkých. I 
Staromestská knižnica pripravi-
la pre čitateľov a návštevníkov 
množstvo zaujímavých akcií. 
Bezplatný zápis čitateľov vyu-
žilo 662 nových čitateľov, ge-
nerálnu amnestiu využilo 105 
zábudlivých čitateľov -  knižnici 
sa vrátilo 337 vypožičaných do-
kumentov. Okrem slávnostných 
zápisov pre školopovinné deti, 
exkurzií žiakov sme v 8. ročníku 
Jarného maratónu s knihou, kto-
rý spoločne organizuje päť ve-
rejných knižníc hlavného mesta 
a Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, čítali vo všetkých zúčast-
nených knižniciach a rozprávali 

sa s Petrou Nagyovou-Džeren-
govou o jej knihe Klára a iglu. 
Vyhodnotili sme 9. ročník veľ-
kej čitateľskej súťaže Čítam, 
čítaš, čítame. Na súťaži, ktorá 
prebiehala od októbra 2013 do 
februára 2014 sa zúčastnilo 507 
detí, prečítali  spolu 3 957 kníh. 
V pobočke na Panenskej ul. sme 
pre seniorov zo Seniorcentra na 
Podjavorinskej a Domova dô-
chodcov Ohel a David zorgani-
zovali predstavenie študentov 
SPŠE na Zochovej ul. drama-
tizované povesti o Bratislave 
Márie Ďuríčkovej. V pobočke na 
Západnom rade sa mladší žiaci 
spolu s lektorom Romanom Ter-
nenim vybrali na dobrodružnú 
cestu na Ostrov pokladov. Na pr-
vom z cyklu piatich podujatí ve-
novanom finančnej gramotnosti 

sa deti rozprávali o „gazdovaní“ 
s peniazmi, rodinnom rozpočte, 
vreckovom, eure a iných me-
nách. 
Týždeň slovenských knižníc v 
Staromestskej knižnici vyvrcho-
lil rozprávkovou Nocou s An-
dersenom. 4. apríla spali deti v 
knižniciach a školách na Sloven-
sku, v Česku, ale i celej Európe, 
dokonca v Afrike, Amerike, Aus-
trálii. V našej knižnici - v Centre 
pre deti a mládež na Blumentál-
skej, strávilo rozprávkovú noc 
so zvieratkami 20 detí - víťazov 
našej veľkej čitateľskej súťaže. 
V spolupráci so spoločnosťou 
DELL a vydavateľstvom Trio 
publishing sme pre deti pripra-
vili zaujímavý program. Všetci 
účastníci mali oblečené tričká s 
logom Noci s Andersenom, kto-
ré nám podarovali kolegyne zo 
spoločnosti DELL. Na to, aby sa 
nikomu nič nestalo, starostlivo 
dozerala zdravotná sestra.
Deti najskôr zložili do rúk vi-
cestarostu Petra Osuského sláv-
nostný sľub anderseňáka. Je vy-
dareným dielom našej kolegyne 
Zuzky Galbavej: 
Sľubujem, že budem mať knižky 
rád / veď knižka je môj najlep-
ší kamarát. V knižnici sa dobre 
mám / chodím si tam čítať rád.
Nájdem si tu knižky krásne /

rozprávky aj básne. Dnes v kniž-
nici budem spať / lebo sa ander-
seňákom chcem stať.
Po výdatnej večeri v spoločnosti 
DELL, kde si deti piekli vlast-
nú pizzu, sme rozkrútili Knižný 
kolotoč s vydavateľstvom Trio 
publishing. S Ľubom Paľom, ilu-
strátorom a spisovateľom, deti 
čítali z jeho knihy Kde je Afri-
ka? S Magdalénou Fazekašovou 
a ilustrátormi Vladom Králom 
a Martinou Matlovičovou-Krá-
lovou sa deti rozprávali o Anal-
fabete negramotnej a kocúrovi z 
ulice – Leonardovi, vyrábali z 
povystrihovaných písmen zvie-
ratká a svoje obľúbené literárne 
postavy. S ilustrátorkou Dankou 
Zacharovou sa rozprávali o  pso-
vi, ktorý mal chlapca a vyrába-
li snové vankúše. Dano Hevier 
najskôr predstavil deťom svoju 
knihu KR. V alebo Krajina K, 
potom sme sa spoločne naučili 
pesničku Uletený  deň – mnohí 
sme si ju pospevovali ešte celý 
víkend... Keď sa deti pri odcho-
de pýtali, kedy bude zasa roz-
právková noc, bolo nám jasné, 
že to malo zmysel a že sa im to 
páčilo. A o to nám šlo.
Fotogalériu z vydarenej roz-
právkovej noci nájdete na webe 
starlib.sk. Judita Kopáčiková, 
Staromestská knižnica

Aj tento rok bude v Bratislave opäť koruno-
vácia. V rámci tradičných Korunovačných 
slávností, ktoré sa budú konať od 21. do 22. 
júna na viacerých miestach Starého Mesta, 
bude korunovaný Jozef I. Súčasťou bude 
tak, ako každý rok korunovačný sprievod, 
pasovanie rytierov, jarmok a opekanie volov, 
historický veľtrh slobodných kráľovských 
miest či ohňostroj. Jozef I. Habsburský žil 
v rokoch 1678 až 1711. Ako 5 ročný uteká s 
rodičmi pred Turkami z Viedne, na vládnutie 
bol starostlivo pripravovaný. Ovládal 7 cu-
dzích jazykov, získal dobré vzdelanie najmä 
v oblasti práva, histórie a matematiky. Ako 
heslo si zvolil: s láskou (k ľuďom) a bázňou 
(pred Bohom). Zomrel veľmi mladý – vo 
veku 32 rokov. V začatých reformách pokra-
čovala jeho vnučka Mária Terézia. (dot)
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Rozprávková noc so zvieratkami v Staromestskej knižnici

Bratislavu opäť čaká korunovácia

ne 01. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€

 RAŇAJKY NA PLUTE 
RAŇAJKY NA PLUTE 
Komediálna dráma / r. Neil Jordan / 2005 / IRL, GB / 135 min / MP 15
Príbeh transsexuálnej premeny mladého muža, ktorý s dôvtipom 
a šarmom čelí urážkam a posmechu okolia a nedovolí, aby jeho život 
i hodnoty ktokoľvek narušil.

ne 01. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ LÁSKA AŽ ZA HROB 

GRABGEFLÜSTER – LIEBE VERSETZT SÄRGE
Čierna komédia / r. Nick Hurran / 2002 / GB, USA, GER / 94 min / MP 12
Majiteľ pohrebného ústavu Boris je už od strednej školy zamilovaný 
do Betty. Zhodou okolností sa znovu stretávajú a on jej konečne 
vyzná lásku. Betty je však vydatá a rozvod nepripadá do úvahy. 
Spoločne tak vymyslia šialený plán, v ktorom bude Betty predstierať, 
že je mŕtva. 

ut 03. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe. 

ut 03. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ FELVÍDEK - HORNÁ ZEM 

Animovaný dokumentárny fi lm / r. V. Plančíková / 2014 / SR / OV+ST / 75 min
Portrét generácie ľudí, ktorých životy ovplyvnili drsné politické 
rozhodnutia o násilnom sťahovaní národov po 2. svetovej vojne. 
Režisérka cez osobný príbeh odkrýva stále tabuizovanú tému 
slovensko-maďarských vzťahov. 

st 04. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ SACRO GRA  

Dokumentárny fi lm / r. Gianfranco Rosi / 2013 / TAL, FRA / ČT / 93 min / MP 12
Dokument zachytáva rôznorodosť domácností, profesií, osobností, 
sociálnych vrstiev a prirodzený rytmus každodenného života na 
kruhovej diaľnici GRA v Ríme. 

st 04. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

pia 02. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ CINEVITAJ 

PREHLIADKA TALIANSKEHO FILMU 

ut 10. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe.  

ut 10. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

st 11. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

st 11. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

št 12. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

pia 13. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ HRANA – 4 FILMY  

 O MAREKOVI BREZOVSKOM 
Dokumentárny fi lm / r. Patrik Lančarič / 2014 / SR / OV / 125 min / MP 12
O generácii, pre ktorú sa stala hudba Mareka Brezovského jej 
bytostným výkrikom a znie v jej srdciach ako hymnus.

so 14. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ LYRIK  

Dokumentárny fi lm / r. Arnold Kojnok / 2014 / SR / OV / 85 min / MP 12
Životný príbeh historika Jána Mlynárika na pozadí dejín Českej 
republiky a Slovenska a ich štátnych útvarov – ČSR, vojnová SR, 
ČSSR, ČSFR, ČR a SR.

so 14. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ HRANA – 4 FILMY  

 O MAREKOVI BREZOVSKOM 
Dokumentárny fi lm / r. Patrik Lančarič / 2014 / SR / OV / 125 min / MP 12
O generácii, pre ktorú sa stala hudba Mareka Brezovského jej 
bytostným výkrikom a znie v jej srdciach ako hymnus.

ne 15. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

ne 15. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ SLOVENSKO 2.0 

Poviedkový fi lm / r. J. Herz, M. Šulík, P. Kerekes, Z. Liová, P. Krištúfek, M. Suchý, O. Rudavs-
ký, V. Čákanyová, M. Jelok, I. Grófová / 2014 / SR / OV+ST / 112 min / MP 12
Refl exia moderných dejín Slovenska, ťažkých ekonomických, 
tvorivých aj spoločenských podmienok našej malej krajiny očami 
desiatich slovenských režisérov.

ut 17. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe. 

ut 17. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VEĽKÁ NÁDHERA 

LA GRANDE BELEZZA
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2013 / TAL, FRA / ČT / 142 min / MP 15
V starovekých budovách a gigantických vilách Ríma ožíva zúfalý 
Babylon zbohatlíkov, politikov, fi lmových hviezd, umelcov, 
intelektuálov, ale aj nestálych vzťahov.

st 18. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ TU TO MUSÍ BYŤ  

THIS MUST BE THE PLACE
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2011 / FRA, IRL, TAL / ČT / 118 min / MP 12
Netradičná vizuálne atraktívna road-movie dráma o hľadaní vlastnej 
identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým.

st 18. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VEĽKÁ NÁDHERA 

LA GRANDE BELEZZA
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2013 / TAL, FRA / ČT / 142 min / MP 15
V starovekých budovách a gigantických vilách Ríma ožíva zúfalý 
Babylon zbohatlíkov, politikov, fi lmových hviezd, umelcov, 
intelektuálov, ale aj nestálych vzťahov.

št 19. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ TU TO MUSÍ BYŤ 

THIS MUST BE THE PLACE
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2011 / FRA, IRL, TAL / ČT / 118 min / MP 12
Netradičná vizuálne atraktívna road-movie dráma o hľadaní vlastnej 
identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým.

pia 20. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NÁSLEDKY LÁSKY 

LE CONSEGUENZE DELL´AMORE
Kriminálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2004 / TAL / ČT / 100 min / MP 15
Nudný a rutinný život plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a 
prázdnych pohárikov dokáže narušiť a radikálne zmeniť jedine láska.

so 21. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ NÁSLEDKY LÁSKY 

LE CONSEGUENZE DELL´AMORE
Kriminálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2004 / TAL / ČT / 100 min / MP 15
Nudný a rutinný život plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a 
prázdnych pohárikov dokáže narušiť a radikálne zmeniť jedine láska.

so 21. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

ne 22. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ ŠTYRIKRÁT  

LE QUATTRO VOLTE
Dráma / r. Michelangelo Frammartino / 2010 / TAL, GER, SWI / ČT / 88 min / MP 12 
Podmanivý príbeh jednej duše, ktorá putuje štyrmi rôznymi entitami 
a životmi.

ne 22. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

ut 24. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ ČOSI JE VO VZDUCHU 

APRÉS MAI
Dráma / r. Olivier Assayas / 2012 / FRA / ČT / 112 min / MP 15
Gilles a jeho priatelia sa zmietajú medzi svojimi radikálnymi 
postojmi a osobnými ambíciami v čase revolučných 70. rokov. 

st 25. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

st 25. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ SYN 

HYVÄ POIKA
Dráma / r. Zaida Bergroth / 2011 / FIN / ČT / 88 min / MP 15 
Rodinná psychologická dráma a príbeh starnúcej herečky, jej 
milenca a jej dvoch synov v opustenom letnom sídle uprostred lesa.

št 26. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ KTO, AK NIE MY 

WER WENN NICHT WIR
Dráma / r. Andres Veiel / 2011 / GER / ČT / 124 min / MP 15 
Zamilovaný pár prenikne do ľavicovo-orientovanej bohémskej 
komunity a ich lásku navždy poznačí boj proti konformizmu a 
popieraniu skutočnosti v období pred takzvanou „Nemeckou 
jeseňou“ v 70. rokoch.

pia 27. 06.
 18:00
 4�€ / 2�€ TOTO NIE JE KALIFORNIA 

THIS AIN’T CALIFORNIA
Dokumentárny fi lm / r. Marten Persiel / 2012 / GER / ČT / 90 min / MP 12 
Pôsobivý portrét komunity mladých skaterov a ich protispoločenskej 
revolty v ťažkých časoch komunistickej NDR.

pia 27. 06.
 20:00
 4�€ / 2�€ RADIO ALICE  

LAVORARE CON LENTEZZA – RADIO ALICE 100.6 
MHZ
Dráma / r. Guido Chiesa / 2004 / TAL, FRA / ČT / 111 min / MP 15 
Sedemdesiate roky plné protestu a vzdoru a jedno undergroundové 
študentské rádio.

pia 27. 06.
 22:00
 4�€ / 2�€ 17 DIEVČAT  

17 FILLES
Dráma / r. Delphine & Muriel Coulin / 2011 / FRA / ČT / 86 min / MP 12 
Keď Camille náhodne otehotnie, navedie svoje kamarátky 
a spolužiačky na strednej škole, aby ju nasledovali. Film je 
inšpirovaný skutočným článkom z novín. 

so 28. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ VERBO   

Fantazijná dráma / r. Eduardo Chapero-Jackson / 2011 / ESP / ČT / 87 min / MP 15 
Príbeh mladej odvážnej Sary, ktorý spochybňuje existenciu iba 
jediného sveta – sveta, ktorý nás obklopuje.

so 28. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ ŽIVOT ADÉLE 

LA VIE D´ADÈLE 
Dráma / r. Abdellatif Kechiche / 2013 / FRA / ČT / 172 min / MP 15
Život 15-ročnej Adèle sa obráti hore nohami, keď stretne 
modrovlásku Emmu, ktorá jej umožní objaviť doposiaľ nepoznané 
túžby a presadiť sa v živote ako dospelá žena. 

ne 29. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ SHUN LI A BÁSNIK 

IO SONO LI 
Dráma / r. Andrea Segre / 2011 / TAL, FRA / ČT / 98 min / MP 15
Poetické stretnutie dvoch osamelých ľudí – mladej Shun Li a 
starnúceho Bepiho – poukazuje na tichý, no nevyhnutný dialóg 
medzi odlišnými kultúrami. 

ne 29. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VERBO  

Fantazijná dráma / r. Eduardo Chapero-Jackson / 2011 / ESP / ČT / 87 min / MP 15 
Príbeh mladej odvážnej Sary, ktorý spochybňuje existenciu iba 
jediného sveta – sveta, ktorý nás obklopuje.

ST – české titulky, ČT – české titulky, MP – mládeži prístupné, 
OV – originálna jazyková verzia,  sLOVEkia,
  Filmové stredy pre seniorov,   Nedeľná siesta,  

 Filmová noc v Kine Film Europe

Prehliadka talianskeho fi lmu
5. 6. – 8. 6. CINE VITAJ

jún
program

www.filmeurope.sk

06/ 14

ne 01. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€

 RAŇAJKY NA PLUTE 
RAŇAJKY NA PLUTE 
Komediálna dráma / r. Neil Jordan / 2005 / IRL, GB / 135 min / MP 15
Príbeh transsexuálnej premeny mladého muža, ktorý s dôvtipom 
a šarmom čelí urážkam a posmechu okolia a nedovolí, aby jeho život 
i hodnoty ktokoľvek narušil.

ne 01. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ LÁSKA AŽ ZA HROB 

GRABGEFLÜSTER – LIEBE VERSETZT SÄRGE
Čierna komédia / r. Nick Hurran / 2002 / GB, USA, GER / 94 min / MP 12
Majiteľ pohrebného ústavu Boris je už od strednej školy zamilovaný 
do Betty. Zhodou okolností sa znovu stretávajú a on jej konečne 
vyzná lásku. Betty je však vydatá a rozvod nepripadá do úvahy. 
Spoločne tak vymyslia šialený plán, v ktorom bude Betty predstierať, 
že je mŕtva. 

ut 03. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe. 

ut 03. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ FELVÍDEK - HORNÁ ZEM 

Animovaný dokumentárny fi lm / r. V. Plančíková / 2014 / SR / OV+ST / 75 min
Portrét generácie ľudí, ktorých životy ovplyvnili drsné politické 
rozhodnutia o násilnom sťahovaní národov po 2. svetovej vojne. 
Režisérka cez osobný príbeh odkrýva stále tabuizovanú tému 
slovensko-maďarských vzťahov. 

st 04. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ SACRO GRA  

Dokumentárny fi lm / r. Gianfranco Rosi / 2013 / TAL, FRA / ČT / 93 min / MP 12
Dokument zachytáva rôznorodosť domácností, profesií, osobností, 
sociálnych vrstiev a prirodzený rytmus každodenného života na 
kruhovej diaľnici GRA v Ríme. 

st 04. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

pia 02. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ CINEVITAJ 

PREHLIADKA TALIANSKEHO FILMU 

ut 10. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe.  

ut 10. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

st 11. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

st 11. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

št 12. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

pia 13. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ HRANA – 4 FILMY  

 O MAREKOVI BREZOVSKOM 
Dokumentárny fi lm / r. Patrik Lančarič / 2014 / SR / OV / 125 min / MP 12
O generácii, pre ktorú sa stala hudba Mareka Brezovského jej 
bytostným výkrikom a znie v jej srdciach ako hymnus.

so 14. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ LYRIK  

Dokumentárny fi lm / r. Arnold Kojnok / 2014 / SR / OV / 85 min / MP 12
Životný príbeh historika Jána Mlynárika na pozadí dejín Českej 
republiky a Slovenska a ich štátnych útvarov – ČSR, vojnová SR, 
ČSSR, ČSFR, ČR a SR.

so 14. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ HRANA – 4 FILMY  

 O MAREKOVI BREZOVSKOM 
Dokumentárny fi lm / r. Patrik Lančarič / 2014 / SR / OV / 125 min / MP 12
O generácii, pre ktorú sa stala hudba Mareka Brezovského jej 
bytostným výkrikom a znie v jej srdciach ako hymnus.

ne 15. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

ne 15. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ SLOVENSKO 2.0 

Poviedkový fi lm / r. J. Herz, M. Šulík, P. Kerekes, Z. Liová, P. Krištúfek, M. Suchý, O. Rudavs-
ký, V. Čákanyová, M. Jelok, I. Grófová / 2014 / SR / OV+ST / 112 min / MP 12
Refl exia moderných dejín Slovenska, ťažkých ekonomických, 
tvorivých aj spoločenských podmienok našej malej krajiny očami 
desiatich slovenských režisérov.

ut 17. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe. 

ut 17. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VEĽKÁ NÁDHERA 

LA GRANDE BELEZZA
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2013 / TAL, FRA / ČT / 142 min / MP 15
V starovekých budovách a gigantických vilách Ríma ožíva zúfalý 
Babylon zbohatlíkov, politikov, fi lmových hviezd, umelcov, 
intelektuálov, ale aj nestálych vzťahov.

st 18. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ TU TO MUSÍ BYŤ  

THIS MUST BE THE PLACE
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2011 / FRA, IRL, TAL / ČT / 118 min / MP 12
Netradičná vizuálne atraktívna road-movie dráma o hľadaní vlastnej 
identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým.

st 18. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VEĽKÁ NÁDHERA 

LA GRANDE BELEZZA
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2013 / TAL, FRA / ČT / 142 min / MP 15
V starovekých budovách a gigantických vilách Ríma ožíva zúfalý 
Babylon zbohatlíkov, politikov, fi lmových hviezd, umelcov, 
intelektuálov, ale aj nestálych vzťahov.

št 19. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ TU TO MUSÍ BYŤ 

THIS MUST BE THE PLACE
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2011 / FRA, IRL, TAL / ČT / 118 min / MP 12
Netradičná vizuálne atraktívna road-movie dráma o hľadaní vlastnej 
identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým.

pia 20. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NÁSLEDKY LÁSKY 

LE CONSEGUENZE DELL´AMORE
Kriminálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2004 / TAL / ČT / 100 min / MP 15
Nudný a rutinný život plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a 
prázdnych pohárikov dokáže narušiť a radikálne zmeniť jedine láska.

so 21. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ NÁSLEDKY LÁSKY 

LE CONSEGUENZE DELL´AMORE
Kriminálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2004 / TAL / ČT / 100 min / MP 15
Nudný a rutinný život plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a 
prázdnych pohárikov dokáže narušiť a radikálne zmeniť jedine láska.

so 21. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

ne 22. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ ŠTYRIKRÁT  

LE QUATTRO VOLTE
Dráma / r. Michelangelo Frammartino / 2010 / TAL, GER, SWI / ČT / 88 min / MP 12 
Podmanivý príbeh jednej duše, ktorá putuje štyrmi rôznymi entitami 
a životmi.

ne 22. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

ut 24. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ ČOSI JE VO VZDUCHU 

APRÉS MAI
Dráma / r. Olivier Assayas / 2012 / FRA / ČT / 112 min / MP 15
Gilles a jeho priatelia sa zmietajú medzi svojimi radikálnymi 
postojmi a osobnými ambíciami v čase revolučných 70. rokov. 

st 25. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

st 25. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ SYN 

HYVÄ POIKA
Dráma / r. Zaida Bergroth / 2011 / FIN / ČT / 88 min / MP 15 
Rodinná psychologická dráma a príbeh starnúcej herečky, jej 
milenca a jej dvoch synov v opustenom letnom sídle uprostred lesa.

št 26. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ KTO, AK NIE MY 

WER WENN NICHT WIR
Dráma / r. Andres Veiel / 2011 / GER / ČT / 124 min / MP 15 
Zamilovaný pár prenikne do ľavicovo-orientovanej bohémskej 
komunity a ich lásku navždy poznačí boj proti konformizmu a 
popieraniu skutočnosti v období pred takzvanou „Nemeckou 
jeseňou“ v 70. rokoch.

pia 27. 06.
 18:00
 4�€ / 2�€ TOTO NIE JE KALIFORNIA 

THIS AIN’T CALIFORNIA
Dokumentárny fi lm / r. Marten Persiel / 2012 / GER / ČT / 90 min / MP 12 
Pôsobivý portrét komunity mladých skaterov a ich protispoločenskej 
revolty v ťažkých časoch komunistickej NDR.

pia 27. 06.
 20:00
 4�€ / 2�€ RADIO ALICE  

LAVORARE CON LENTEZZA – RADIO ALICE 100.6 
MHZ
Dráma / r. Guido Chiesa / 2004 / TAL, FRA / ČT / 111 min / MP 15 
Sedemdesiate roky plné protestu a vzdoru a jedno undergroundové 
študentské rádio.

pia 27. 06.
 22:00
 4�€ / 2�€ 17 DIEVČAT  

17 FILLES
Dráma / r. Delphine & Muriel Coulin / 2011 / FRA / ČT / 86 min / MP 12 
Keď Camille náhodne otehotnie, navedie svoje kamarátky 
a spolužiačky na strednej škole, aby ju nasledovali. Film je 
inšpirovaný skutočným článkom z novín. 

so 28. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ VERBO   

Fantazijná dráma / r. Eduardo Chapero-Jackson / 2011 / ESP / ČT / 87 min / MP 15 
Príbeh mladej odvážnej Sary, ktorý spochybňuje existenciu iba 
jediného sveta – sveta, ktorý nás obklopuje.

so 28. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ ŽIVOT ADÉLE 

LA VIE D´ADÈLE 
Dráma / r. Abdellatif Kechiche / 2013 / FRA / ČT / 172 min / MP 15
Život 15-ročnej Adèle sa obráti hore nohami, keď stretne 
modrovlásku Emmu, ktorá jej umožní objaviť doposiaľ nepoznané 
túžby a presadiť sa v živote ako dospelá žena. 

ne 29. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ SHUN LI A BÁSNIK 

IO SONO LI 
Dráma / r. Andrea Segre / 2011 / TAL, FRA / ČT / 98 min / MP 15
Poetické stretnutie dvoch osamelých ľudí – mladej Shun Li a 
starnúceho Bepiho – poukazuje na tichý, no nevyhnutný dialóg 
medzi odlišnými kultúrami. 

ne 29. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VERBO  

Fantazijná dráma / r. Eduardo Chapero-Jackson / 2011 / ESP / ČT / 87 min / MP 15 
Príbeh mladej odvážnej Sary, ktorý spochybňuje existenciu iba 
jediného sveta – sveta, ktorý nás obklopuje.

ST – české titulky, ČT – české titulky, MP – mládeži prístupné, 
OV – originálna jazyková verzia,  sLOVEkia,
  Filmové stredy pre seniorov,   Nedeľná siesta,  
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ne 01. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€

 RAŇAJKY NA PLUTE 
RAŇAJKY NA PLUTE 
Komediálna dráma / r. Neil Jordan / 2005 / IRL, GB / 135 min / MP 15
Príbeh transsexuálnej premeny mladého muža, ktorý s dôvtipom 
a šarmom čelí urážkam a posmechu okolia a nedovolí, aby jeho život 
i hodnoty ktokoľvek narušil.

ne 01. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ LÁSKA AŽ ZA HROB 

GRABGEFLÜSTER – LIEBE VERSETZT SÄRGE
Čierna komédia / r. Nick Hurran / 2002 / GB, USA, GER / 94 min / MP 12
Majiteľ pohrebného ústavu Boris je už od strednej školy zamilovaný 
do Betty. Zhodou okolností sa znovu stretávajú a on jej konečne 
vyzná lásku. Betty je však vydatá a rozvod nepripadá do úvahy. 
Spoločne tak vymyslia šialený plán, v ktorom bude Betty predstierať, 
že je mŕtva. 

ut 03. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe. 

ut 03. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ FELVÍDEK - HORNÁ ZEM 

Animovaný dokumentárny fi lm / r. V. Plančíková / 2014 / SR / OV+ST / 75 min
Portrét generácie ľudí, ktorých životy ovplyvnili drsné politické 
rozhodnutia o násilnom sťahovaní národov po 2. svetovej vojne. 
Režisérka cez osobný príbeh odkrýva stále tabuizovanú tému 
slovensko-maďarských vzťahov. 

st 04. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ SACRO GRA  

Dokumentárny fi lm / r. Gianfranco Rosi / 2013 / TAL, FRA / ČT / 93 min / MP 12
Dokument zachytáva rôznorodosť domácností, profesií, osobností, 
sociálnych vrstiev a prirodzený rytmus každodenného života na 
kruhovej diaľnici GRA v Ríme. 

st 04. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

pia 02. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ CINEVITAJ 

PREHLIADKA TALIANSKEHO FILMU 

ut 10. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe.  

ut 10. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

st 11. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

st 11. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

št 12. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ MÔJ PES KILLER 

Dráma / r. Mira Fornay / 2013 / SR / OV / 90 min / MP 15 
Príbeh jedného dňa na slovensko-moravskom pohraničí z pohľadu 
osemnásťročného Mareka a jeho psa.

pia 13. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ HRANA – 4 FILMY  

 O MAREKOVI BREZOVSKOM 
Dokumentárny fi lm / r. Patrik Lančarič / 2014 / SR / OV / 125 min / MP 12
O generácii, pre ktorú sa stala hudba Mareka Brezovského jej 
bytostným výkrikom a znie v jej srdciach ako hymnus.

so 14. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ LYRIK  

Dokumentárny fi lm / r. Arnold Kojnok / 2014 / SR / OV / 85 min / MP 12
Životný príbeh historika Jána Mlynárika na pozadí dejín Českej 
republiky a Slovenska a ich štátnych útvarov – ČSR, vojnová SR, 
ČSSR, ČSFR, ČR a SR.

so 14. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ HRANA – 4 FILMY  

 O MAREKOVI BREZOVSKOM 
Dokumentárny fi lm / r. Patrik Lančarič / 2014 / SR / OV / 125 min / MP 12
O generácii, pre ktorú sa stala hudba Mareka Brezovského jej 
bytostným výkrikom a znie v jej srdciach ako hymnus.

ne 15. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ ČLOVEK 

Komédia / r. Csaba Molnár / 2013 / SR / OV+ST / 62 min / MP 12
Bezproblémový život mladého elektroinštalatéra sa zmení, keď ho 
náhodne zrazí auto a na následky zranení skoro zomrie.

ne 15. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ SLOVENSKO 2.0 

Poviedkový fi lm / r. J. Herz, M. Šulík, P. Kerekes, Z. Liová, P. Krištúfek, M. Suchý, O. Rudavs-
ký, V. Čákanyová, M. Jelok, I. Grófová / 2014 / SR / OV+ST / 112 min / MP 12
Refl exia moderných dejín Slovenska, ťažkých ekonomických, 
tvorivých aj spoločenských podmienok našej malej krajiny očami 
desiatich slovenských režisérov.

ut 17. 06.
 18:00
 FREE KOMORNÉ VEČERY S VŠMU 

Umelecké výstupy študentov VŠMU v príjemnej atmosfére 
Obývačky Film Europe. 

ut 17. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VEĽKÁ NÁDHERA 

LA GRANDE BELEZZA
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2013 / TAL, FRA / ČT / 142 min / MP 15
V starovekých budovách a gigantických vilách Ríma ožíva zúfalý 
Babylon zbohatlíkov, politikov, fi lmových hviezd, umelcov, 
intelektuálov, ale aj nestálych vzťahov.

st 18. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ TU TO MUSÍ BYŤ  

THIS MUST BE THE PLACE
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2011 / FRA, IRL, TAL / ČT / 118 min / MP 12
Netradičná vizuálne atraktívna road-movie dráma o hľadaní vlastnej 
identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým.

st 18. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VEĽKÁ NÁDHERA 

LA GRANDE BELEZZA
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2013 / TAL, FRA / ČT / 142 min / MP 15
V starovekých budovách a gigantických vilách Ríma ožíva zúfalý 
Babylon zbohatlíkov, politikov, fi lmových hviezd, umelcov, 
intelektuálov, ale aj nestálych vzťahov.

št 19. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ TU TO MUSÍ BYŤ 

THIS MUST BE THE PLACE
Komediálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2011 / FRA, IRL, TAL / ČT / 118 min / MP 12
Netradičná vizuálne atraktívna road-movie dráma o hľadaní vlastnej 
identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so sebou samým.

pia 20. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NÁSLEDKY LÁSKY 

LE CONSEGUENZE DELL´AMORE
Kriminálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2004 / TAL / ČT / 100 min / MP 15
Nudný a rutinný život plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a 
prázdnych pohárikov dokáže narušiť a radikálne zmeniť jedine láska.

so 21. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ NÁSLEDKY LÁSKY 

LE CONSEGUENZE DELL´AMORE
Kriminálna dráma / r. Paolo Sorrentino / 2004 / TAL / ČT / 100 min / MP 15
Nudný a rutinný život plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a 
prázdnych pohárikov dokáže narušiť a radikálne zmeniť jedine láska.

so 21. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

ne 22. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ ŠTYRIKRÁT  

LE QUATTRO VOLTE
Dráma / r. Michelangelo Frammartino / 2010 / TAL, GER, SWI / ČT / 88 min / MP 12 
Podmanivý príbeh jednej duše, ktorá putuje štyrmi rôznymi entitami 
a životmi.

ne 22. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

ut 24. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ ČOSI JE VO VZDUCHU 

APRÉS MAI
Dráma / r. Olivier Assayas / 2012 / FRA / ČT / 112 min / MP 15
Gilles a jeho priatelia sa zmietajú medzi svojimi radikálnymi 
postojmi a osobnými ambíciami v čase revolučných 70. rokov. 

st 25. 06.
 11:00
 4�€ / 1�€ NECH ŽIJE SLOBODA! 

VIVA LA LIBERTÀ
Komediálna dráma / r. Roberto Andò / 2013 / TAL / ČT / 93 min / MP 15 
Predseda opozičnej politickej strany sa stiahne do úzadia v tom 
najnevhodnejšom čase. Preferencie strany klesajú a voľby sa blížia. 
Dokáže túto katastofu odvrátiť jeho brat - dvojča, ktorý je jeho 
pravým opakom a trpí bipolárnou depresiou?

st 25. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ DOBRÝ SYN 

HYVÄ POIKA
Dráma / r. Zaida Bergroth / 2011 / FIN / ČT / 88 min / MP 15 
Rodinná psychologická dráma a príbeh starnúcej herečky, jej 
milenca a jej dvoch synov v opustenom letnom sídle uprostred lesa.

št 26. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ KTO, AK NIE MY 

WER WENN NICHT WIR
Dráma / r. Andres Veiel / 2011 / GER / ČT / 124 min / MP 15 
Zamilovaný pár prenikne do ľavicovo-orientovanej bohémskej 
komunity a ich lásku navždy poznačí boj proti konformizmu a 
popieraniu skutočnosti v období pred takzvanou „Nemeckou 
jeseňou“ v 70. rokoch.

pia 27. 06.
 18:00
 4�€ / 2�€ TOTO NIE JE KALIFORNIA 

THIS AIN’T CALIFORNIA
Dokumentárny fi lm / r. Marten Persiel / 2012 / GER / ČT / 90 min / MP 12 
Pôsobivý portrét komunity mladých skaterov a ich protispoločenskej 
revolty v ťažkých časoch komunistickej NDR.

pia 27. 06.
 20:00
 4�€ / 2�€ RADIO ALICE  

LAVORARE CON LENTEZZA – RADIO ALICE 100.6 
MHZ
Dráma / r. Guido Chiesa / 2004 / TAL, FRA / ČT / 111 min / MP 15 
Sedemdesiate roky plné protestu a vzdoru a jedno undergroundové 
študentské rádio.

pia 27. 06.
 22:00
 4�€ / 2�€ 17 DIEVČAT  

17 FILLES
Dráma / r. Delphine & Muriel Coulin / 2011 / FRA / ČT / 86 min / MP 12 
Keď Camille náhodne otehotnie, navedie svoje kamarátky 
a spolužiačky na strednej škole, aby ju nasledovali. Film je 
inšpirovaný skutočným článkom z novín. 

so 28. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ VERBO   

Fantazijná dráma / r. Eduardo Chapero-Jackson / 2011 / ESP / ČT / 87 min / MP 15 
Príbeh mladej odvážnej Sary, ktorý spochybňuje existenciu iba 
jediného sveta – sveta, ktorý nás obklopuje.

so 28. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ ŽIVOT ADÉLE 

LA VIE D´ADÈLE 
Dráma / r. Abdellatif Kechiche / 2013 / FRA / ČT / 172 min / MP 15
Život 15-ročnej Adèle sa obráti hore nohami, keď stretne 
modrovlásku Emmu, ktorá jej umožní objaviť doposiaľ nepoznané 
túžby a presadiť sa v živote ako dospelá žena. 

ne 29. 06.
 16:00
 4�€ / 2�€ SHUN LI A BÁSNIK 

IO SONO LI 
Dráma / r. Andrea Segre / 2011 / TAL, FRA / ČT / 98 min / MP 15
Poetické stretnutie dvoch osamelých ľudí – mladej Shun Li a 
starnúceho Bepiho – poukazuje na tichý, no nevyhnutný dialóg 
medzi odlišnými kultúrami. 

ne 29. 06.
 19:00
 4�€ / 2�€ VERBO  

Fantazijná dráma / r. Eduardo Chapero-Jackson / 2011 / ESP / ČT / 87 min / MP 15 
Príbeh mladej odvážnej Sary, ktorý spochybňuje existenciu iba 
jediného sveta – sveta, ktorý nás obklopuje.

ST – české titulky, ČT – české titulky, MP – mládeži prístupné, 
OV – originálna jazyková verzia,  sLOVEkia,
  Filmové stredy pre seniorov,   Nedeľná siesta,  
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LÍŠTIČKY
Dráma / r.  Mira Fornay / 2009 / SR / OV / 100 min / MP 15
Jedinou možnosťou pre dve sestry, ako sa vymaniť z bludného kruhu, je 
pomenovať a postaviť sa temnému momentu ich spoločnej minulosti.
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Vyhrajte  lístky do SND!
Po veľmi úspešnej súťaži z apríla aj v mesia-
ci jún máte šancu vyhrať 2 x 3 lístky na pred-
stavenia. Dňa 20. júna sa bude hrať opera 
Piková dáma, novinka. Dva lístky máme aj 
na 24. júna do Baletu SND, kde je na progra-
me titul Tempest. Dňa 28. júna sa hrá detské 
činoherné predstavenie Ako sa Lomidrevo 
stal kráľom. Záujemcovia sa môžu  hlásiť na 
dorota.krakova@staremesto.sk do 17. júna. 

POZVÁNKA
Via Cultura a Inštitút pre kultúrnu politiku 
pozývajú na 4. okrúhly stôl z cyklu Batohy s 
témou Pocit obede a medzinárodného sprisa-
hania prítomný v stredoeurópskom prostre-
dí, ktorý sa koná 4. júna od 9.30 v Pisztoryho 
paláci na Štefánikovej 25. Projekt podporil 
Medzinárodným vyšehradským fondom. 



31. 5., 10.00 h ZÁBAVNÝ MIX PRE 
DETI V MEDICKEJ ZÁHRADE K 
MDD
1. 6., 14.00 h ANTICKÍ HRDINOVIA 
A BOHOVIA NA BRATISLAVSKÝCH 
PAMIATKACH, vlastivedná vychádzka 
s H. Navrátilovou, stretnutie na Hlavnom 
nám.
1. 6., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT, 
Divadlo GUnaGU, Františ. nám. 7
2. 6., 14.00 h POTULKY PO EURÓPE, 
téma: Taliansko, lektor: AkSen, vstup pre 
členov KS G19, Gaštanová 19
2. 6. MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ, 
bezplatná ročná čitateľská registrácia pre 
nových čitateľov do 15 rokov, všetky pra-
coviská Staromestskej knižnice.
3. 6., 17.00 h DOBRÝ ČLOVEK ZO SE-
ČUANU, divadlo z Pasáže (Banská Bystri-
ca), divadelný festival Arteterapia, Ticho a 
spol, Školská 14
3. 6., 20.00 h RÜKVERC / NASPÄŤ, 
Katona József Színház (Budapešť, Maďar-
sko), divadelný festival Arteterapia, Malá 
scéna STU, Dostoj. Rad 7
4. 6., 17.00 h DÉJÀ VU, Divadlo TICHO 
a spol (Bratislava), divadelný festival Arte-
terapia, Školská 14
4. 6., 10.30 h SPOVEĎ II., Malá scéna 
STU (Bratislava), divadelný festival Arte-
terapia, Dostojevského rad 7
4. 6., 20.00 h POTEVO ESSERE IO / 
MOHLA SOM TO BYŤ JA, Compagnia 
Teatrale Dionisi (Milano, Taliansko), di-
vadelný festival Arteterapia, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
4. 6., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT, 
Divadlo GUnaGU, Františ. nám. 7
5. 6., 9.00 - 15.00 h ČÍTAJME SI, 7. roč-
ník najpočetnejšieho detského čitateľského 
maratónu, všetky pracoviská Staromest-
skej knižnice
5. 6., 10.30 h AKOŽE MÔŽEM...!, diva-
delné zoskupenie Stopy snov (Bratislava), 
divadelný festival Arteterapia, Ticho a spol, 
Školská 14
5. 6., 17.00 h KUPEC BENÁTSKY, diva-
delná hra od Shakespeara, účinkujú študen-
ti Gymnázia Kukučínova z Popradu v an-
glickom jazyku, Hviezdoslavovo námestie, 
vstup voľný!
5. 6., 17.00 h SAMODIVA, Divadlo Tripi-
taka, o.z. a Centrum experimentálního di-
vadla (Česká republika), divadelný festival 
Arteterapia, Ticho a spol, Školská 14
5. 6., 20.00 h KRAJINA NEPOKOSE-
NÝCH LÚK, Divadlo Pôtoň (Bátovce), 
divadelný festival Arteterapia, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
6. 6., 10.30 h STOLIČKY, divadlo Samo-
rasty (Banská Bystrica), divadelný festival 

Arteterapia, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
6. 6., 17.00 h A PLAY OF A WINDOW, 
Buraydah Theatre Group (Buraydah, Saud-
ská Arábia), divadelný festival Arteterapia, 
Ticho a spol, Školská 14
6. 6., 18. 00 h GALA MLADÝCH 
UMELCOV u ZICHYHO, David Hnat 
a Darina Jókaiová – gitara, Zichyho palác, 
Ventúrska 9
6. 6., 20.00 h BARTIMEJOVE PAŠIE, 
zoskupenie Med a prach (Bratislava),  di-
vadelný festival Arteterapia, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad
9. – 13. 6., 9.00 - 13.00 h INTERNET A 
e-mail PRE SENIOROV, kurz počítačo-
vej gramotnosti pre seniorov, Staromestská 
knižnica, pobočka Panenská, 
9. 6., 17.30 h ASTROLOGICKÁ PRA-
HA, astrologická prednáška, Gaštanová 19
9. 6., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT, 
Divadlo GUnaGU, Františ. nám. 7
10. 6., 14.00 h NETRADIČNÉ ZÁ-
ĽUBY, beseda s majsterkou športu v kol-
koch, Evou Uhlíkovou, vstup pre členov 
ZZPO I, Gaštanová 19
10.6., 17.00 h MOJE STARÉ MESTO, 
diskusia s hercom Oldom Hlaváčkom, ná-
dvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9
10. 6., 19.30 h ČAKANIE NA GOTTA, 
Divadlo GUnaGU, Františ. nám. 7
11. 6., 17.00 h INTERPRETAČNÝ RE-
CITÁL „PODOBY LÁSKY“, Silvia 
Victoria Regia, Zichyho palác, Ventúrska 9
12. 6., 19.00 h MIZANTROP, Divadlo 

Ívery, Školská 14
12. 6., 19.30 h IN DA HOUSE, Divadlo 
GUnaGU, Fran. nám. 7
13. 6., 14.00 h PIATKOVÝ KLUB, Gaš-
tanová 19
14. 6., 19.30 h SADO, Divadlo GUnaGU, 
Františ. nám. 7
15. 6., 14.00 h PRVÁ SVETOVÁ  VOJ-
NA V BRATISLAVE, vlastivedná vy-
chádzka s H. Navrátilovou, stretnutie na 
Hlavnom námestí. 
18. 6., 17.00 h ROZKOŠ, NEVERA A 
PREDAJNÁ LÁSKA V PREŠPORKU, 
prednáška historika V. Tomčíka, nádvorie 
Zichyho paláca, Ventúrska 9
18. 6., 19.00 h SALOME, Divadlo Ívery, 
Školská 14 
19. 6., 19.00 h SALOME, Divadlo Ívery, 
Školská 14
20. 6., 11.00 h LETNÁ ČITÁREŇ  V 
MEDICKEJ ZÁHRADE - OTVORE-
NIE SEZÓNY  
20. 6. - 20. 7. JEDNO SRDCE – JEDEN 
SVET, výstava ilustrácií Jany Dallosovej, 
Letná čitáreň v Medickej záhrade
22. 6., 16.15 h OTVOR SVOJ HLAS, 
hlasový workshop, vedie: Anka Repková, 
Školská 14
22. 6., 19.30 h REMIX, predpremiéra, 
(The best of GunaGU 1985 – 2014), kli-
pový kabaret s pesničkami, Divadlo GUna-
GU, Františ. nám. 7
23. 6., 19.30 h DÍLERI, Divadlo GUna-
GU, Františ. nám. 7
24. 6., 10.00 h LOPTA HOPTA, predsta-

venie Bratislavského bábkového divadla, 
Letná čitáreň v Medickej záhrade
24. 6., 16.00 h ROZLÚČKA SO ŠKÔL-
KOU, zábavný program, vstup pre MŠ 
Timravina, Gaštanová 19
24. 6., 19.30 h KILL HILL, Divadlo 
GUnaGU, Františ. nám. 7
25. 6., 14.00 h LETO S KNIŽNICOU, 
tvorivé dielne pre deti v spolupráci s Dell, 
s. r. o., Letná čitáreň v Medickej záhrade 
25. 6., 17.00 h ŠIMON, beseda so spiso-
vateľkou Darinou Mikolášovou, Letná či-
táreň v Medickej záhrade
25. 6., 18.00 h UŽ SME ZASE O /K/
ROK ĎALEJ..., absolventský koncert 
účastníkov kurzu gitary, Gaštanová 19
25. 6., 19.30 h MUTANTI, Divadlo 
GUnaGU, Františ. nám. 7
26. 6., 10.00 h GAŠPARKO S KUBOM, 
predstavenie Bratislavského bábkového 
divadla, Letná čitáreň v Medickej záhrade
26. 6., 19.00 h, HRA NA ZUZANKU, Di-
vadlo Ívery, Školská 14 
26. 6., 19.30 h MODELKY II, Divadlo 
GUnaGU, Františ. nám. 7
27. 6., 17.00 h JAZZOVÁ LOĎ, Peter 
Lipa a Traditional Club, tradičný koncert 
počas plavby loďou z centra Bratislavy na 
Devín a späť. Vstupné: 13 €, predpredaj: 
Staromestský klub Školská 14, 0908 111 
065, LOD Fajnorovo nábrežie 3.
27. 6., 19.30 h BALETKY, HACKERI, 
HOMLESÁCI & MANAŽÉRI, Divadlo 
GUnaGU, Františ. nám. 7
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MESIAC MÁJ VO FOTOGRAFIÁCH

Deň matiek sme si v Starom Meste pripomenuli koncertom, ale 
aj oslavami v kluboch dôchodcov. Každá oslávenkyňa dostala 
ružu.

Starostka Starého Mesta Táňa Rosová pozvala na kontrolu uli-
cami centra mesta primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Pod-
nety z terénu budú riešiť.

V stredu 14. mája sa na rôznych miestach v okolí Jakubovho 
námestia konala Noc literatúry. Hodnotné diela, čítané známy-
mi osobnosťami, prilákali stovky účastníkov.

Florián je späť. Floriánske námestie sa od 4. mája opäť teší 
obnovenej soche patróna všetkých hasičov, sv. Floriána. Ob-
novu zabezpečil GIB.

Počas majálesu opäť vďaka podpore ROC Development 
Fund premávala z  jedného dunajského brehu na druhý loď. 
Tešili sa najmä deti.

Každý rok si Staré Mesto volí svoju Naj Starú mamu, v Zi-
chyho paláci sa konal už jubilejný 10. ročník. Súťaž organi-
zuje samospráva s Jednotou dôchodcov Slovenska. 
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KINOSÁLA

5. 6.
2014

16:30 Radio Alice
19:00 Nech žije sloboda!
20:30 Buonasera Cine Vitaj!

6. 6.
2014

15:00 Diaz: Nezmývaj tú krv
17:30 Neriadené strely
20:00 Následky lásky

7. 6.
2014

16:00 Skvelý deň
18:00 Štyrikrát

20:00
Lektorský úvod Martina Ciela
Tu to musí byť

8. 6.
2014

15:00
Lektorský úvod Martina Ciela
Shun Li a Básnik

17:00
Lektorský úvod Martina Ciela
Sacro Gra

19:00
Lektorský úvod Martina Ciela
Veľká nádhera

SCREENING ROOM
16:30 Bergman & Magnani: Vojna vulkánov
18:00 Black Block
19:30 Sacro Gra
15:00 Následky lásky
17:00 Tu to musí byť
19:30 Veľká nádhera
15:00 Veľká nádhera
17:45 Nech žije sloboda!

19:45 Následky lásky

15:30 Neriadené strely
18:00 Skvelý deň

PREHLIADKA TALIANSKEHO FILMU

/cinevitaj
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