
Milí Staromešťania,
Na Bartókovej uli-
ci sa stavať nebude. 
Namiesto toho tu 
bude zeleň a priestor 
pre park, ktorý bude 
slúžiť všetkým ge-
neráciám. To je vý-
sledok spoločnej 
snahy samosprávy a 
združenia Priatelia 

Bartókovej ulice.
Táto dobrá správa ma potešila nielen preto, že 
sa podarilo zachovať ďalšiu zelenú časť Sta-
rého Mesta. Potvrdzuje, že to. o čo sa snažím 
už takmer štyri roky, má zmysel: spolupraco-
vať s občianskymi združeniami, iniciatívami a 
jednotlivcami, ktorí majú dobré nápady a chuť 
niečo zmeniť. 
Pozemok, o ktorý ide, sa hlavné mesto opa-
kovane pokúšalo predať ako stavebnú parcelu. 
Naše miestne zastupiteľstvo podporilo petíciu 
občanov proti takému zámeru. 
Uznesením sme vyzvali primátora aj k tomu, 
aby im umožnil pozemok užívať a aby sa v 
územnom pláne zmenil na zelenú plochu. 
Hrozba výstavby sa definitívne zmarila až v 
júni, keď sa na mestskom zastupiteľstve po-
darilo presadiť, že pozemok dostanú do pre-
nájmu obyvatelia a spoločnými silami sa oň 
budú starať. 
Po šťastnom konci príbehov parku na Belo-
potockého, ochrany borovicového lesíka na 
Bôriku či plota na Hviezdoslavovom námestí 
to zafungovalo aj tu. 
Ukazuje sa, že samospráva a obyvatelia vedia 
spolu dokázať veľké zmeny. Aj také, v ktoré 
už nikto neverí. Takáto spolupráca je dobrý 
model do budúcnosti a ešte lepší príklad dob-
rej vôle. 

Začína sa Staromestský letný festival! 
Leto bude v Starom Meste plné podujatí. Aj túto sezónu sme pre vás pripravili množstvo koncertov, 
divadelných predstavení, podujatí pre deti i pre rozvíjanie športového ducha. Začíname tradičnou 
Jazzovou loďou, ktorá však vypláva až dvakrát počas leta. Viac o programe na strane 10. 

Výdajňa pomáha ľuďom v núdzi
Staromestská výdajňa na Me-
denej ulici má voľnejšie pra-
vidlá. Každý Staromešťan, 
ktorý sa náhle ocitol v núdzi 

alebo je odkázaný na pomoc 
dlhodobo, sa môže hlásiť na 
úrade a zaradiť sa medzi tých, 
ktorí si zadarmo môžu chodiť 

pravidelne „nakúpiť“ do vý-
dajne. Zároveň je možné takto 
pomôcť aj osamelým vo svo-
jom okolí.

Autobus č. 41 opäť pôjde na stanicu 

Na Poštovej bude Náš markt

Linka 41 bude zo zastávky 
Búdkova pokračovať až na 
Hlavnú stanicu. Podarilo sa 
to presadiť starostke Starého 
Mesta Táni Rosovej na roko-
vaniach s Dopravným podni-
kom. Starostka reagovala na 
podnety Staromešťanov. V lo-
kalite Horský park žije mnoho 

seniorov, pre ktorých je prestu-
povanie náročné. Navyše, na 
zastávkach Valašská a Národ-
ný archív pribudnú prístrešky. 
Po novej trase začnú vybrané 
spoje linky 41 premávať od 
septembra v polhodinových 
intervaloch. „Som rada, že 
naša snaha má úspešný koniec. 

Po správe, že na Lovinského 
pribudne pobočka Slovenskej 
pošty, tak máme pre obyva-
teľov lokality ďalšiu dobrú 
správu,“ uviedla starostka. 
Predĺženie na Hlavnú stanicu 
bude dočasné, kým k stanici 
nebude premávať linka 203 po 
nasadení duobusov. (ao)

Stánky ponúkajúce čerstvé 
domáce produkty, špeciali-
ty,  ale aj miesto na príjemné 
stretnutia – taký by mal byť 

„Náš markt“, ktorý vznikne 
na Poštovej na dnešnom zane-
dbanom pozemku. Firma Ko-
liba Slovakia Plus, známa pro-

jektom Freshmarketu, ktorá 
tento pozemok vlastní, oslo-
vila mestskú časť a poslanci 
zámer v júni shcválili. (ao)

Fontány v Starom Meste sú oficiálne spustené. Po dlhom čase robí radosť Staromešťanom 
už aj obľúbená fontána v Grassalkovichovej záhrade.

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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Poslancov bude viac

Začala sa Socha a objekt

Trh v Starej tržnici
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Čo chceme v Prügerke? Hlasujte

Verejných parkov a záhrad v 
centre Bratislavy nikdy nebu-
de dosť, a nájdenie pozemkov 

na vytvorenie nových je v sú-
časných podmienkach v našom 
meste takmer nemožné. o to 

vzácnejšou príležitosťou je prá-
ve šanca obnoviť Prügerku, le-
gendárnu staromestskú záhradu 
v blízkosti Horského parku. Za 
necelý rok od začiatku projektu 
sa podarilo s pomocou dobrovoľ-
níkov takmer kompletne vyčistiť 
priestory záhrady a bolo vyve-
zených viac ako 50 ton odpadu, 
ktorý sa tam hromadil desaťro-
čia. Mestská časť sa uchádza i 
o rôzne granty, pričom grant vo 
výške polovice celkového roz-
počtu revitalizácie - 181-tisíc 
eur, už je schválený z Nórskeho 
finančného mechanizmu, a tak 
1. etapa projektu by mohla byť 
ukončená už tento rok. 
Cieľom je záhradu sprístupniť a 

získať nové oddychové miesto. 
Táto lokalita poskytuje biotopy 
pre viaceré druhy faun a flóry 
vrátane druhov európskeho výz-
namu. Záhrada vznikla na konci 
19. storočia, keď si v tejto časti 
mesta začali stavať vily bohatí 
mešťania. Prügerovci si postavili 
vilu na vyvýšenom mieste na se-
vernom konci Havlíčkovej ulice. 
Členitý terén záhrady upravili v 
okolí vily ako okrasnú záhradu 
v prírodno-krajinárskom štýle, 
zvyšná časť pozemku slúžila 
ako úžitková záhrada. Novému 
parku môžete pomôcť aj Vy, na 
stránke WWW.PRUGERKA.SK 
si môžete sami zvoliť, čo by ste 
v Prügerke chceli mať. (zs) 

Staromestskí poslanci na návrh 
poslankyne Miroslavy Babčano-
vej (Smer-SD) schválili, že ich 
od budúceho volebného obdo-
bia bude viac. Zo súčasných 17 
sa ich počet zvýši na 25. Pod-
ľa poslankyne je 17 poslancov 
málo, nestíhajú. „Aj v komisiách 
je nás potom málo a ak poslanec 
na poslednú chvíľu z nejakých 
pracovných či zdravotných dô-
vodov nemôže prísť, blokuje os-

tatných,“ povedala. „o tomto by 
sa nemalo rozhodovať na sklon-
ku volebného obdobia,“ pove-
dala starostka Táňa Rosová. Za 
hlasovali poslanci KDH, Smer, a 
traja nezávislí, návrh nepodpori-
li SDKÚ-DS, SaS a jeden nezá-
vislý. Zvýšenie počtu poslancov 
bude znamenať aj zvýšené ná-
klady samosprávy každý mesiac 
o približne 5-tisíc eur, čo je roč-
ne aspoň 50-tisíc eur. (dot)

KrátKo 
- V okolí ulíc Lermontovova a Fra-
ňa Kráľa pokračuje zvislé aj vodo-
rovné vyznačovanie novej parko-
vacej zóny pre rezidentov. Počas 
prázdnin by mali byť vyznačené aj 
zvyšné ulice. 
- V Medickej záhrade sa začne v 
mesiaci júl s opravou starých lavi-
čiek. Poškodené latky a biely náter 
sa bude obnovovať. opravu bude 
financovať mestská časť a pred-
bežne sa ráta s 10-tisíc eurami.
- Nielen skvelú hudbu priniesol 
tento rok Bratislavčanom festival 

Viva Musica. Počas prázdnin bude 
každý štvrtok od 19.00 prebiehať 
na Hviezdoslavovom námestí pre-
mietanie najlepších filmov, ktoré 
sa vyznačujú aj úchvatnou hudbou. 
Predstavenia sú zdarma. 
10.7. Fantasia, Walt Disney (1940)
17.7. Vertigo, A.Hitchcock (1958)
24.7. Ben Hur (1959)
31.7. West Side Story (1961) 
7.8. Pacho, hybský zbojník (1975)
14.8. - Prova d‘orchestra, F. Fellini 
(1978)
21.8. – Koyaanisqatsi (1982)
28.8. – Shine (1996)

Medzinárodné podujatie Socha a 
objekt predstaví tak, ako každý 
rok, už po 19-krát slovenskému 
divákovi a návštevníkovi Brati-
slavy sochárske diela autorov z 
viacerých krajín. Tento rok pod-

ujatie prezentuje diela umelcov 
zo Slovenska, Česka, Poľska, 
Maďarska, Holandska, Fínska a 
Rakúska. Veľkoformátové diela 
budú v Grassalkovichovej zá-
hrade a komornejšie diela v Ga-

lérii Umelka, vo Výstavnej sále 
Univerzitnej knižnice, v Galérii 
Statua, v Galérii Rakúskeho kul-
túrneho fóra a Pisztoryho paláci 
a Galérii Z. 
Socha Materstvo, vystavená v 

Grassalkovichovej záhrade od 
sochára Juraja Rusňáka, ktorú 
autor vďaka Galérii Nedbalka 
daroval Starému Mestu, bude po 
vyhotovení v kameni zdobiť Slu-
bekovu záhradu. (r)

Potravinový trh v Starej tržnici 
sa po deviatich mesiacoch od 
spustenia skúšobnej prevádz-
ky rozrastá. Po novom sa bude 
konať každý druhý týždeň. Trh 
ponúka sezónne potraviny vyro-
bené a vypestované farmármi a 
malovýrobcami z okolia Brati-
slavy, ako aj kvalitné špeciality 

zo vzdialenejších krajín. Kom-
plexný sortiment zahŕňa ovocie a 
zeleninu, huby, strukoviny, mäso 
a mliečne výrobky, pečivo, kore-
niny, kávu, vína, čaje aj koláče. 
Trhy sa konajú vždy od 10:00 do 
15:00 v dňoch: 5. júl, 19. júl, 2. 
august, 16. august a 30. august. 
Viac na www.staratrznica.sk. (r)

Ako vidia školáci sto rokov Bratislavy

Kúpalisko na Búdkovej je už otvorené

V centre funguje prvý obchodík pre seniorov

V stredu, 18. júna sa Staromest-
ská sieň zaplnila vedomosťami o 
histórii Starého Mesta. Súťažili 
tu budú medzi sebou štvrtáci zo 
staromestských základných škôl 
v rámci projektu Poznaj Staré 
Mesto. organizuje ho mestská 
časť s podporou Nadácie VÚB,  
zahŕňa rôzne aktivity pre širokú 
verejnosť aj špeciálnu časť pre 
školákov. Tento rok sa ho zú-
častnili žiaci zo 4. a 7. ročníkov, 
absolvovali prehliadky so sprie-
vodkyňami a potom sa pustili do 
vypracovania projektu. Zadaním 
bola tzv. „slepá mapa“ – kópia 
mapy Prešporka spred sto rokov. 
Úlohou pre deti bolo nájsť naj-
väčšie rozdiely oproti dnešnej 
mape Starého Mesta a zodpove-

dať otázky: „Čo sa najviac zme-
nilo? Čo zostalo? Existovala pred 
sto rokmi už ulica, kde dnes stojí 
Vaša škola?“ Práce boli slohové, 
výtvarné, dramatické i digitálne, 
posúdila ich doborná porota, v 
ktorej sedel napríklad aj herec 
Roman Pomajbo. Hlavnú cenu, 
výlet loďou do Čuňova s návšte-
vou zábavného parku, absolvuje 
po letných prázdninách 4.A. a 
4.B. trieda zo ZŠ Hlboká. Deti 
si pripravili divadelnú scénku o 
histórii školy s pesničkami, ktoré 
samé zložili a odohrali na gita-
re a klavíri. Dva tablety vyhrali 
štvrtáci Matej Petrovič a Šimon 
Dúbravík zo ZŠ M.R. Štefánika 
na Grösslingovej ulici. Projekt 
pokračuje po prázdninách. (dot)

Legendárne staromestské kúpa-
lisko na Búdkovej bude aj tento 
rok spríjemňovať letnú sezónu 
stovkám návštevníkov. 
Mestská časť Staré Mesto a 
IUVENTA ho otvorili v piatok 
13. júna o 10.00. Kúpalisko po 
revitalizácii otvorili minulý rok, 
mestská časť aj súkromný in-

vestor sa spojili, aby mohlo byť v 
prevádzke. Jeho znovuotvorenie 
žiadali obyvatelia z okolia Čer-
veného kríža a Horského parku v 
petícii.
Tradičné kúpalisko v zelenom 
prostredí s prekrásnym výhľa-
dom na Bratislavu je jediné v 
Starom Meste. (ao)

V centre pribudol obchod, orien-
tujúci sa špeciálne na seniorov. 
Funguje na Zámockej ulici a 
ponúka napríklad špeciálne te-
lefóny s veľkým displejom a 

tlačidlami, tréningové pomôc-
ky, spoločenské hry s veľkými 
znakmi, dizajnové vychádzkové 
palice, slúchadlá na televízor či 
protišmykové pomôcky. Dote-

raz sa také niečo dalo kúpiť len 
na internete. Seniori tu tiež náj-
du pomôcku na vystupovanie z 
auta, navliekače nití, prispôso-
bené otvárače konzerv či špeciál-

ne bezpečnostné linky a mobily 
pre seniorov. Cieľom projektu 
webového portálu a obchodu je 
podpora modernejšieho prístupu 
spoločnosti k starobe. (dot)

Rajská
konečná zastávka 
trolejbusov 202, 205

%10Zľava platí pri nákupe nad 10€

a predložení kupónu. Neplatí na akciový tovar.
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Iveta Nagyová: 0905 665 363
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Konferencia TEDxBratislava  prinesie jedinečné spojenia

O čom sa hovorí ...  

V Bratislave, v Starom Meste, 
sa začiatkom júla bude konať 
jedinečná konferencia.

V sobotu 5. júla sa v novej bu-
dove SND uskutoční konferen-
cia TEDxBratislava. Ide o jed-
nu z konferencií jedinečného 
formátu TEDx, ktorý po celom 
svete priťahuje čoraz viac záu-
jemcov o vedu, umenie, dizajn 
či iné disciplíny. Popularitu mu 
zabezpečuje najmä spôsob, ako 
sa prednášky zaujímavých reč-

níkov  šíria – zadarmo vďaka 
internetu.
„Je to už piaty ročník, ktorý or-
ganizujeme v Bratislave,“ hovorí 
Dana Retová z organizátorského 
tímu. Všetci to robia z nadše-
nia a bezplatne. Idea konferen-
cií TED vznikla v 80. rokoch v 
USA, ide o odborné príspevky 
v ľahkej forme v dĺžke najviac 
18 minút. Cieľom je kompliko-
vané témy podať ľahko. Zrejme 
aj preto, a tiež vďaka renomé 
rečníkov, z ktorých možno spo-

menúť napríklad sociologičku 
Zoru Bútorovú, Máriu Jasenko-
vú, detskú onkologičku alebo 
hudobníkov Jozefa Luptáka  a 
Mariána Jaslovského, je konfe-
rencia dávno dopredu vypreda-
ná. Celodenná konferencia slúži 
aj na prepájanie ľudí, často sa jej 
zúčastňujú študenti. 
Medzi najzaujímavejšie bude 
tento ročník určite patriť pred-
náška Housing first Juhu Kaa-
kineho z Fínska. Pomáha bez-
domovcom a jeho príspevok 

sa bude týkať ekonomického 
hľadiska. Juha porovnal, koľko 
stojí spoločnosť bezdomovec na 
zdravotnej starostlivosti a na zá-
sahoch bezpečnostných zložiek. 
Do Bratislavy príde prednášať aj 
Slovák, žijúci v Británii, Martin 
Peniak, ktorý pracuje na vývoji 
humanoidných robotov a spolu-
pracoval aj s Európskou vesmír-
nou agentúrou. 
Viac info možno nájsť na www.
tedxbratislava.sk.
(dot)

- Plot americkej ambasády na 
Hviezdoslavovom námestí údaj-
ne ostáva - také informácie sa ší-
ria v Starom Meste. Len minulý 
mesiac sme informovali o tom, 
že po rokoch dôjde na pešej zóne 
centra mesta  k pozitívnej zmene 
- samospráva sa dohodla s veľ-
vyslanectvom USA, že sa pre-
sťahuje a plot, oddeľujúci budo-
vu od námestia, už ďalej nebude 
potrebný. Stať by sa tak malo čo 
najskôr - mestské zastupiteľstvo 
na návrh starostky Starého Mes-
ta Táne Rosovej hlasovalo aj o 
podmienke, aby americká strana 
bola povinná preukázať vzťah k 

pozemku alebo budove na nové 
veľvyslanectvo a predložiť pro-
jekt výstavby, ak sa bude stavať 
nová budova, a konkrétne kroky, 
vedúce k stavebnému povoleniu. 
Teda spôsob, akým mesto uzne-
senie schválilo, neumožňuje 
zotrvanie ambasády na námestí. 
Americká strana intenzívne hľa-
dá nové priestory a Staré Mesto 
sa snaží byť v tomto smere ma-
ximálne nápomocné. 
- V Starom Meste je málo smet-
ných košov. Práve preto Staré 
Mesto na komunikáciách, kto-
ré má v správe, tieto koše dala 
vyrobiť a doplniť, o čom sme v 

minulých číslach informovali a 
o čom sa v najbližšej dobe budú 
môcť obyvatelia presvedčiť aj 
vďaka novej, interaktívnej mape 
- aplikácii do smartfónu. Z nej 
bude hneď jasné, kde sa smetné 
koše nachádzajú. Koše však naj-
viac chýbajú na uliciach Špitál-
ska, obchodná či Námestie SNP, 
ktoré spadajú pod hlavné mesto. 
Napriek tomu, že Staré Mesto 
magistrát upozorňuje a pravidel-
ne podnety na doplnenie košov, 
či ich pravidlené vysýpanie, pre-
posiela, nápravy sa zatiaľ obyva-
telia nedočkali. Mesto oznámilo, 
že pripravuje stratégiu. (dot)

ViEcHA NA júl
V mesiaci júl budú vinári tiež 
ponúkať kvalitné slovenské víno 
na Hviezdoslavovom námestí. 
Podunajská vínna cesta je zdru-
ženie, propagujúce vínnu turis-
tiku na juhovýchod od Bratisla-
vy. Víno Nitra predstaví svoje 
medailové vína, ide o výrobcu 
s vyše polstoročnou tradíciou. 
Víno Mrázik Devín má najlepší 
devínsky ríbezlák, víno done-
dávna zaznávané. Koniec júla 
bude patriť Milošovi Máťušovi, 
pokračovateľovi tradičnej ra-
čianskej vinohradníckej rodiny.   
4.– 10.7. Podunajská vínna cesta 
11.7. – 17.7. Víno Nitra  
18.7. – 24.7.Víno Mrázik Devín
25.7. – 31.7. MilOŠ MÁŤUŠ, 
Rača
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Kapitulská ulica sa otvorila a plánuje trhy

Všetko pre deti

Aj v tomto čísle Staromestských 
novín pokračujeme v predsta-
vovaní občianskych združení a 
iniciatív, ktoré pôsobia na území 
Staromestských novín. O združe-
ní Oživenie Kapitulskej ulice sme 
sa zhovárali s architektom Ľu-
bomírom Boháčom, predsedom 
združenia.
Aký je cieľ založenia Vášho 
združenia?
„obyvatelia, vlastníci a nájom-
covia nehnuteľností sa rozhod-
li založiť občianske združenie 
„oživenie Kapitulskej ulice“, 
ako reakciu na dlhodobý úpadok 
jednej z najkrajších a najstarších 
ulíc v Bratislave. Poslaním ob-
čianskeho združenia je udržať 
„genius loci“ a  historickú jedi-
nečnosť Kapitulskej ulice ako 
miesta  vzdelania, kultúry a od-
dychu. Jednou z ambícií občian-
skeho združenia je tiež zabrániť 
prieniku čisto komerčných ak-
tivít typu reštaurácií, pivární a 
obchodov primárne zameraných 
na konzum a zisk, ktorý väčši-
nou postupne komercionalizuje 
dotknutý priestor a následne ničí 
jeho pôvodné hodnoty.“  

Aké sú Vaše aktivity? 
„Prvou zrealizovanou akciou z 
programu aktivít občianskeho 
združenia boli Kapitulské dvo-
ry  -  podujatie zorganizované 
dňa 1. mája v rámci ktorého sa 
na  jeden deň sprístupnila širokej 
verejnosti väčšina  dvorov na uli-
ci. Druhou akciou, plánovanou 
na september tohto roku, bude 
usporiadanie Kapitulských trhov. 
Podujatie bude primárne orga-
nizované v priestore samotnej 
Kapitulskej  ulice a niektorých 
vytipovaných dvoroch. Bude sa 

opierať o dva základné piliere. 
Prvým bude prezentácia kultúr-
nych, historických a umeleckých 
hodnôt prostredníctvom ukáž-
ky činnosti ľudovoumeleckých 
škôl, pouličných maliarov, hu-
dobníkov, hercov, živého čítania 
z kníh, divadelných predstavení. 
Druhým pilierom bude samotný 
trh, ako priestor pre predaj sta-
rých a nových kníh so svetskou 
ale aj cirkevnou tematikou, pre-
daj autorských diel z tvorby ma-
liarov a sochárov, antikvariátne 
doplnky interiérov a podobne. 

Podujatie bude doplnené aj o 
predaj okrasných rastlín a kve-
tov.“
Čo plánuje združenie do bu-
dúcnosti?
„občianske združenie má v svo-
jom programe naplánované aj 
stavebnotechnické zásahy. Pre 
začiatok sa chce sústrediť na tie, 
ktoré majú za cieľ naštartovať 
revitalizačné procesy vo verej-
nom priestore Kapitulskej ako je 
čistenie fasád od grafity, osade-
nie kamerového systému, zreali-
zovanie informačného systému, 
verejnej zelene a  rekonštrukcii 
dlažby. okrem vylepšenia sta-
vebnotechnického stavu počíta 
sa aj s integrovaním funkcií a 
prevádzok v rámci jestvujúcich 
objektov, ktoré však budú prio-
ritne zamerané na podporu vzde-
lania, kultúry a oddychu. Pred-
pokladá sa, že prevádzkovatelia 
doplnkových služieb by mali byť 
najmä z radov občianskych akti-
vistov a neziskových organizácií, 
ktorí budú ochotní akceptovať  
dohodnutý štatút, definovaný pre 
oživenie tohto priestoru.“
(dot) FoTo – ARCHÍV Ľ.B.

Končí sa ďalší školský rok. Deti 
odídu na prázdniny a brána našej 
MŠ sa zatvorí. Nebude počuť dža-
vot detí, všetko spustne, stíchne. V 
septembri sa vrátia a s nimi prídu 
aj nové deti. Deti, ktoré  ešte nik-
dy nechodili do našej škôlky, budú 
plné očakávania. Čo ich čaká v 
Domčeku prekvapení? o to prekva-
penie sme sa pričinili všetci. Každý 

pedagogický zamestnanec prispel 
nápadom. Pani riaditeľka Nataša 
Harmatová zozbierala podnety a 
vypracovala zadanie pre projekt 
Naše Mesto. Na jeho základe sme 
získali 105 eur. K tomu odsúhlasila 
Rada školy ďalšie financie, preto-
že náklady prevyšovali potreby 
revitalizácie záhrady. K tomu ešte 
prídu brigádnici, dobrovoľníci, vr-

choloví manažéri  z firmy DELL. A 
bolo to ako v rozprávke. Šibneš ča-
rovným prútikom a 20 usmiatych, 
mladých ľudí vchádza do priesto-
rov MŠ. Dostali do rúk štetce, far-
by, drôtenú kefu, rukavice, lopaty. 
Je potešujúce, že mladí ľudia, ktorí 
pracujú s počítačmi, vedia chytiť 
do rúk aj lopaty, nožnice a ďalšie 
náradie. S úsmevom sa dali do prá-

ce. Fyzická práca ich zblížila. Za-
stavili sa len keď ich pani kuchárka 
zavolala na občerstvenie. Nový ná-
ter na preliezkach a lavičkách bol 
dotvorený srdiečkami, kvetinkami, 
obláčikmi, slniečkom. Naše deti 
využívajú školskú záhradu denne. 
Doteraz sa tam hrávali radi. Ale te-
raz, teraz ju budú milovať! Rozália 
illéšová, učiteľka MŠ Vazovova

Dobrovoľnícka akcia Naše mesto na Malej
Tento rok sme využili ponuku 
nadácie Pontis a zapojili sme 
sa do akcie Naše mesto s našim 
projektom „Záhrada plná rados-
ti“. Zúčastnili sme sa prvýkrát 
a veľmi príjemne nás prekvapil 
záujem. Prihlásili sa dobrovoľ-
níci z firiem IBM, AT&T Global 
Network Services Slovakia, ING 
Management Services, Jonson 

Controls a v piatok 13. 6. sa v 
našej materskej škole neozývali 
len detské hlásky, ale aj hlasy 
usilovných a usmiatych nadšen-
cov, pomocou ktorých dostala 
naša záhrada krásne nové „fa-
rebné šaty“. 32 párov usilovných 
rúk natieralo všetky ploty a záb-
radlia. Mocné ruky vykopali sta-
ré nefunkčné váhové hojdačky, 

ktoré nahradia nové, zakúpené 
z finančných prostriedkov nášho 
združenia. Ešte raz chceme aj to-
uto cestou vyjadriť svoju veľkú 
vďaku všetkým dobrovoľníkom 
a nadácii Pontis za myšlienku 
organizovať firemné dobrovoľ-
níctvo na Slovensku akciou Naše 
mesto. Soňa Mazúrová a jana 
Dupejová, MŠ Malá 6
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Mestská časť Brati-
slava - Staré Mesto v 
rámci okruhu rodín s 
deťmi poskytuje po-
moc nezaopatreným 
deťom, rodinám s 
nezaopatrenými deť-
mi, prípadne ďalším 
občanom, ktorí majú 

v priamej starostlivosti nezaopatrené dieťa, 
ako aj osamelým tehotným ženám. Sociál-
na starostlivosť je zameraná predovšetkým 
na rodiny zlyhávajúce alebo problémové 
najmä z hľadiska plnenia svojej výchovnej 
a ekonomickej funkcie. V dôsledku celkovo 
sa zhoršujúcej sociálnej a ekonomickej situ-
ácie vyplývajúcej z vysokej miery nezamest-
nanosti a nízkych príjmov, najmä mladých 
rodín, vzrástol v posledných rokoch počet 
tých, ktorí sú odkázaní na rôzne formy so-
ciálnej pomoci. Pôsobnosť mestskej časti v  
tejto oblasti sa opiera najmä o zákonné po-
vinnosti a možnosti.
- Poradenstvo, sociálna pomoc a terénna 
sociálna práca orientovaná na rodiny a deti, 
sociálne slabé a odkázané rodiny.

- Jednorazová finančná a vecná pomoc, kde 
súčasťou vybavovania žiadosti o o finančnú 
pomoc, je šetrenie sociálnej situácie v do-
mácnosti občana, prípadne v iných miestach 
podľa povahy skúmaných skutočností.
- Prevádzkovanie 3 detských jaslí (Čajkov-
ského 2, Hollého 9, Javorinská 7). Zámerom 
je naďalej prevádzkovať jasle s tým, že sa 
zhodnotí efektívnosť prevádzky. Priori-
ty: flexibilita: prispôsobenie sa potrebám a 
možnostiam detí rôzneho veku; podpora 
zdravého a bezpečného prostredia; dbať na 
odbornú pripravenosť tých, ktorí sa o deti 
starajú; optimalizovať cenové zvýhodnenia 
služieb pre rodiny s deťmi zo Starého Mesta.
- Maják nádeje – domáce násilie je veľmi 
rozšírený a súčasne najmenej kontrolovaný 
druh násilia. Z dôvodu skvalitnenia služieb 
samospráva a nadácia Markíza spojili svoje 
sily a schopnosti a založili v roku 2001 krí-
zové centrum Maják nádeje nachádzajúci sa 
na Karpatskej ulici. Centrum poskytuje krí-
zovú intervenciu, azylové bývanie, poraden-
stvo a pomoc občanom bez prístrešia a obča-
nom, na ktorých je páchané násilie osobou, s 
ktorou žijú v domácnosti a týraným deťom.

- Mestská časť Bratislava - Staré Mesto pod-
poruje aktivity a ponúka spoluprácu a part-
nerstvo mimovládnym organizáciám, ktoré 
poskytujú pomoc v sociálno-zdravotnej, 
charitatívnej a humanitárnej oblasti a ktoré 
pôsobia na území Starého mesta a poskytu-
jú sociálnu pomoc rizikovým a ohrozeným 
skupinám obyvateľov, nevynímajúc rodiny 
a deti. 
od roku 2005 je možné v zmysle zákona o 
rozpočtových pravidlách finančne podporiť 
aj mimovládne neziskové organizácie, ktoré 
nepôsobia na území mestskej časti, ale po-
skytujú sociálnu pomoc rizikovým a ohro-
zeným skupinám obyvateľov našej mestskej 
časti. Cieľom je vytvorenie funkčnej miest-
nej sociálnej siete založenej na partnerstve, 
občianskej participácii, vzájomnej dôvere. 
Pomoci a tolerancii. Zámerom mestskej časti 
je i naďalej garantovať kvalitné a efektívne 
sociálne služby prostredníctvom rozvoja a 
skvalitnenia služieb, podporovaním aktivít 
a projektov neštátnych subjektov, tvorbou a 
realizovaním spoločných rozvojových pro-
jektov. Mário ležovič, poslanec za KDH, 
predseda sociálnej komisie

V horúcom lete dobre padne 
chladná svieža torta s veľmi jed-
noduchou prípravou.  S dcérkou 
sme si cez víkend pripravili našu 
obľúbenú nepečenú tortu. Keďže 
sme mali zo záhrady kopu jahôd, 
urobili sme jahodovú variantu 
smotanovej torty.  Výhodou tej-
to torty je to, že môžete použiť 
akékoľvek letné ovocie, ktoré 
máte poruke. A ak nemáte čer-
stvé, pokojne urobte variantu s 
konzervovaným ovocím. Torta 
je výborná aj tak. 

PoTREBNÉ PRÍSADY: 
piškóty, 2 kyslé smotany, 2 
jemné tvarohy alebo krém mas-

karpone, 2 balíky vanilkového 
cukru, granko, práškový cukor, 
čerstvé alebo konzervované ovo-
cie

PoSTUP: 
Do tortovej formy dáme vrstvu 
piškót, ktoré sme namočili v 
káve alebo sirupovej vode, aby 
boli mäkšie. Jeden tvaroh (ale-
bo maskarpone) vymiešame s 
kyslou smotanou a vanilkovým 
cukrom. Druhý tvaroh vymie-
šam s kyslou smotanou a gran-
kom. Kto má rád sladšie, pridá 
podľa chuti práškový cukor. Na 
piškóty nalejem vrstvu plnky a 
poukladám ovocie – ja som po-
užila čerstvé jahody. Na ovocie 
naukladám druhú vrstvu piškót, 
nalejem zvyšnú časť plnky a ob-
ložím jahodami. Dám stuhnúť 
do chladničky. 
Prajem dobrú chuť a krásne leto!
Vaša poslankyňa, PaedDr. 
Barbora Oráčová, PhD.

Nové problémy - staré riešenia?

Záhradnícka ulica sa bude rekonštruovať

Dokončenie z čísla 6/2014

Apropos kamery. To nie je prá-
ve najsilnejší článok policaj-
nej  práce. Treba ich viac, treba 
kvalitnejšie, vrátane funkčného 
záznamového systému. Podobne 
ako polícii dáva operačnú mo-
bilitu automobilový park, ope-
račné informácie im dodávajú  
kamery. Nemala by preto byť 
agenda kamier štátnou agendou 
a nie agendou finančne podvýži-
vených samospráv?
Sú tu aj celkom fatálne veci sú-
visiace s klímou. Alergie. Deti 
trpia, dospelí trpia. Alergií pri-
búda. Súbežne sme svedkami 
narastania jednej z príčin: odprí-
rodňovania mestského priestoru. 
Jedna zelená plocha za druhou 
padajú pred silným tlakom in-
vestorov  (povedzme to rovno: 
ľudí, ktorí chcú na verejnom 

priestore zarobiť peniaze tým, 
že ho zastavajú a potom preda-
jú záujemcom o priestory v ich 
stavbách). Na súkromných po-
zemkoch má investor jedinú pre-
kážku: územný plán. No i ten sa 
časom obnovuje. Pozemky mes-
ta sú na tom lepšie, tu záleží na 
samosprávach. Nie som si cel-
kom istý, že poslanci sú dosta-
točne odhodlaní rozhodovať 
v mene imperatívu:  zachovať 
zeleň! Vďaka za každé vyhláse-
nie nedotknuteľného územia, za 
každý projekt parku.
Tak ako sú alergie o.i.  individu-
álnym  dôsledkom odprírodňo-
vania mestských priestorov, sú 
aj vážnym motívom  individuál-
neho vzdorovania tomuto vývo-
ju. Petíciami, vzdorom alebo aj 
- sadením stromov.
Alebo – voda v území. obrovské 
strešné plochy skladov, super-
marketov, ale aj vašich bytoviek 
a rodinných domov  zachytávajú 
množstvá dažďovej vody. Naj-
kratšou cestou sa poberajú do 
kanalizácie, preč. A ešte za to 
vodárňam platíte. Prečo vlastne? 
Pre jednoduchosť? Zeleň a nie-
kedy aj ulice sa v suchom lete 
polievajú. Čím? Pitnou, alebo 
v cisternách dovezenou riečnou 
vodou. Zasa platíme. Drahé, 

zbytočné. Prečo nezadržiavať 
dažďovú vodu na mieste jej spá-
du? V jazierkach, v bazénoch, vo 
vsakovacích územiach, v nádr-
žiach, kesónoch... 
Prichádza čoraz viac prívalo-
vých dažďov vystriedaných me-
siacmi sucha bez kvapky vody. 
Mestá bez (odvedenej) vody sa 
menia na horúce vyhne, dopĺňa-
né  horúcimi výfukmi automobi-
lov a klimatizačných zariadení. 
Mestské parky a lesy, aspoň tro-
chu schladzujú inferno letných 
mestských mesiacov (spomínate 
si na vlaňajší júl a august?), iba 
sú ďalej od domov.  
Mnoho ľudí, majiteľov bu-
dov, projektantov novostavieb 
má možnosť vzdorovať  tejto 
všeobecnej situácii a dokáže sa 
nevzdať tak ľahkovážne dažďo-
vej vody. 
Projekty mestskej časti či mesta, 
sú v jeho rukách, ak sú to ruky 
uvážlivých úradníkov, je to naša 
výhra. 
Poteší, ak sa dopočujeme, že na 
Patrónke sídli komunita mladých 
neľahostajných ľudí, ktorí majú 
svoju budovu „mozgohouse“, 
schádzajú sa v nej, aby robili čo 
ich baví: riešiť problémy. Poteší 
ak vezme správny chlap náradie 
a zapláta jamy v chodníkoch v 

svojom okolí. Vynikajúce, ak sa 
nájde obdivuhodný muž – „ba-
tman“, ktorý odstraňuje nelegál-
ne bilbordy z verejných priesto-
rov? Skvelé, keď mladých ľudí 
štve verejný neporiadok, a uro-
bia poriadok – a volajú sa Zelená 
hliadka. Neraz robia tie užitočné 
veci  „proti predpisom“.  Prečo 
máme také prepisy? Nemali by 
azda takíto tvoriví ľudia činu 
práve tvoriť tie predpisy?... 
Som presvedčený, že v podmien-
kach slobody každý jednotlivec 
má možnosti rozmýšľať a urobiť 
správne kroky, bez ohľadu na to, 
do čoho ho núti rutina, reklama, 
malomyselnosť.  Každý môže 
niečo spraviť ako jednotlivec, 
občan, úradník, šéf, podnikateľ, 
poslanec, predseda hocičoho.  
od názorov, nápadov, mailov, 
listov, činov, rozhodnutí, argu-
mentácií, hlasovaní, projektov... 
samozrejme v prípade ak vie a 
ak chce.
Je v tomto texte veľa otáznikov? 
Je ich všade okolo  nás. Pribú-
dajú rýchlejšie ako odpovede. 
Dotýkajú sa všetkých. A nedajú 
sa už riešiť iba doterajším spô-
sobom, nech mi Hašek dovolí,  
„miernym pokrokom v medziach 
zákona“.
ing. Kamil Procházka

V mestskom zastupiteľstve sa 
mi podarilo získať 186 000 eur 
na rekonštrukciu Záhradníckej 
ulice.
Záhradnícka sa začala rekonštru-
ovať už v roku 2008 v úseku Mi-
letičova – Líščie Nivy. V rámci 
prvej etapy bola postavená nová 

dvojpruhová komunikácia, sú-
časťou ktorej boli aj nové chod-
níky s bezbariérovými úpravami, 
nové zastávky MHD či nové ve-
rejné osvetlenie. 
Rekonštrukcia potom pokračo-
vala v roku 2009 druhou a tre-
ťou etapou. Hlavným cieľom 
celej rekonštrukcie bolo zvýšiť 
dopravnú kapacitu Záhradníckej 
rozšírením cesty z dvojpruhovej 
na štvorpruhovú komunikáciu.
Záhradnícka ale začína na Ame-
rickom námestí a časť od ná-
mestia po Miletičovu naďalej 
zostávala v zlom stave. Keď bol 
v januári v mestskom zastupi-
teľstve schválený rozpočet mes-
ta na tento rok, primátor Milan 

Ftáčnik sa rozhodol vyčleniť z 
mestského rozpočtu sumu na 
tzv. poslanecké priority, ktoré si 
jednotliví poslanci a poslanecké 
kluby zvolili. 
Ja som si spoločne s poslancom 
Slavomírom Drozdom stanovil 
ako poslaneckú prioritu dokon-
čenie rekonštrukcie Záhradníc-
kej ulice a vďaka tomu sa nám 
podarilo na rekonštrukciu získať 
186 000 eur.  
Dúfam, že rekonštrukciu naplá-
nuje magistrát čo najskôr, aby 
mohla byť konečne dokončená 
obnova celej Záhradníckej ulice.
Martin Borguľa, poslanec 
mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto. 
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Starostlivosť o rodinu a deti, sociálne slabé rodiny

Smotanovo-tvarohová 
nepečená torta s ovocím

FOTO – ARcHÍV K.P.

FOTO – ARcHÍV M.B.

19. 6. — 31. 7. 2014
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Genius Locci—3. 7. 

Valér Miko Trio—10. 7. 

Romanika—17. 7. 

Juraj Schweigert 
& � e Groove Time—24. 7.

Gonsofus—31. 7. 

Séria letných koncertov s neopakovateľnou at-
mosférou pokračuje. Vychutnajte si jedinečné le-
soparkové prostredie, ktoré Vám spríjemnia per-
fektní hudobníci. Každý štvrtok so začiatkom o 
19:30 sa Vám v libresse Horáreň predstaví jeden 
zo zaujímavých slovenských hudobných projektov.
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Profesor Balažovjech: lekár s láskou k hudbe

Ako možno zlepšiť pomoc v oblasti stravovania?

Kto je priateľský k seniorom

Nestáva sa často, aby ste v or-
dinácii mohli viesť fundovanú 
debatu s naslovovzatým odbor-
níkom – v oblasti hudby. Profe-
sor Ivan Balažovjech má k hud-
be mimoriadne blízko, veď sa na 
prahu dospelosti rozhodoval či 
medicína alebo klavír. Zvíťazi-
lo srdce, v tomto prípade z toho 
anatomického zmyslu slova. 

odmalička je Staromešťanom 
a preto debata s ním v jednej z 
kaviarni na Palisádach bola plná 
krásnych spomienok na Brati-
slavu. „Vyrastal som na Čer-
venom kríži, vtedy to ešte bola 
periféria. Autobus sem chodil 
raz za hodinu, ako chlapci sme 
sa naň chodili pozerať,“ hovorí 
s úsmevom. Do školy chodil na 
Škarniclovu ulicu a pri nej bol 
aj kostolík, ktorý neskôr musel 
byť zrušený. „Ako všetci mladí, 

po omši sme sa vždy zostali roz-
právať, no nebolo kde, tak sme 
„podopierali múry“. Dnes je to 
dobré, že sú tu v okolí kaviarnič-
ky.“ Nielen pre turistov, ale aj 
pre Staromešťanov.
Profesor Balažovjech sa celý 
život venuje srdcovocievnym 
chorobám. Pôsobil na I. internej 
klinike Fakultnej nemocnice Le-
kárskej fakulty Univerzity Ko-

menského v Bratislave, neskôr 
ako prednosta II. internej kliniky. 
otvorením ambulancie na Zá-
mockej ulici prispel k oživeniu 
lokality, hoci väčšinu pacientov 
už prenechal mladšej erudovanej 
kolegyni. „Kardiológia je krá-
ľovnou medicíny. Srdce je motor 
života. Veľa sa zmenilo, dnes 
sa kladie veľký dôraz na pre-
venciu, ľudia si uvedomujú jej 
význam, ale obvykle sú z toho 
málo ochotní realizovať,“ opisu-
je svoje dlhoročné skúsenosti. V 
rozumnej miere však nezakazuje 
ani svojim pacientom občas si 
zamaškrtiť. „Chýbajú mi dobré 
cukrárne, ako bola napríklad tá 
U Myšáka na Štúrovej. Veď ku-
linárstvo nemusí viesť k obezite. 
Francúzi to rozlišujú – jesť veľa 
alebo jesť dobre.“ Jeho pacienti 
sú zväčša v dôchodkovom veku. 
„Zdravie je aj o genetike, ale 

veľký podiel má aj aktívny život 
fyzický aj duševný. Je dôležité 
neuzatvárať sa.“ Na heslo Po-
hybom k zdraviu teda rozhodne 
netreba zanevrieť. Pán profesor 
sa kedysi sám venoval vodným 
športom. Jeho vnučky Zuzka a 
Hanka závodne jazdia na kajaku.
„V lekárskych rodinách sa pesto-
valo umenie, dnes sa už skôr po-
čúva reprodukovaná hudba. Ale 
na to, aby človek miloval hudbu, 
nemusí byť hudobníkom.“ Ako 
pravidelný návštevník Sloven-
skej filharmónie má prehľad 
o aktuálnom dianí vo vážnej 
hudbe, rád sa ale zúčastňuje aj 
promenádnych koncertov. Pra-
videlne sa vracia do Paríža, kde 
ako mladý lekár strávil niekoľko 
mesiacov. To sa stalo aj jeho mo-
tiváciou vrátiť sa k francúzštine.  
Dorota Kráková, 
FOTO - ARcHÍV i. B. 

Na uplynulých stretnutiach Rady 
seniorov, ktorej som podpredse-
dom, sme hovorili aj o možnos-
tiach stravovania sa seniorov. 
Chcem sa pripojiť aj ja s mojou 
myšlienkou možnosti vylepšenia 
dodávky obedov pre tých, ktorí 
sú odkázaní na donášku obe-
dov do bytu. Zamyslel som sa, 
ako by sa im dalo pomôcť. Pre 
donášku sú určené hodiny, se-
niori sú teda odkázaní čakať na 
prevzatie. Musia byť pripravení 
na odovzdanie čistých obedá-

rov pre druhý deň a zaplatiť za 
obed. Ak majú zdravotné prob-
lémy a predpísané prehliadky u 
lekára, niekedy nie sú schopní 
obed prevziať. Môže sa onesko-
riť aj roznášač obedov. Ešte viac 
komplikácií sa vynára, keď sa 
senior musí vzdialiť z domu z 
dôvodu rodinného.Všimol som 
si, že na vchodových dverách 
bývajú zasklené malé okienka, 
zväčša o rozmere 25 cm šírka 
a výška do 50 cm. Do týchto 
otvorov by bolo možné namon-

tovať skrinku, prípadne na dvere 
urobiť malý otvor na osadenie 
skrinky. Skrinka by mala z von-
kajšej strany dvierka, otvárané 
kľúčom, a takisto dvierka v byte. 
Bol by takto možný dovoz obedu 
– vložiť ho do schránky. Skrinky 
môžu byť z dreva alebo plechu. 
Senior by tak nemusel vyčkávať 
na príchod roznášača. Ak by boli 
škatule na obed z plastu, nebolo 
by nutné obedáre umývať, ale po 
použití ich zahodiť. Do schránky 
môže donášač vložiť aj mesačnú 

platbu za obedy – šek, taktiež aj 
jedálny lístok na budúci týždeň. 
Senior môže vyznačiť vybra-
né obedy a lístok vloží späť do 
schránky, kde počká na donáša-
ča. Rád by som vyzval firmy aj 
súkromníkov na možné vypraco-
vanie schránok a zabezpečiť fi-
nančné zdroje u prvých priatich 
klientov a tiež dať prvému rea-
lizovanému finančnú prémiu vo 
výške 500 eur. Doc. ing. Arch. 
ivan Korec, cSc., podpredseda 
Rady seniorov

Mestská časť sa rozhodla po-
zitívne motivovať všetkých, 
ktorí v oblasti bezbariérovosti 
a politike ústretovej k senio-
rom neváhajú a konajú. Preto 
spúšťame projekt Seniorfrien-
dly, čo znamená priateľský k 
seniorom. Jeho zámerom je oce-
niť firmy, prevádzky, poskyto-
vateľov služieb aj jednotlivcov, 
ktorí ponúkajú určité benefity, 
výhody, produkty, firemné akti-

vity, atď. pre seniorov v rôznych 
oblastiach. I. ročník súťaže o 
ocenenie Senior friendly štartuje 
na jeseň. Prihlasovať možno tri 
kategórie: firmy, jednotlivci a 
zariadenia. Víťazov vyberie zo 
všetkých nominácií porota zlo-
žená z od borníkov, zástupcov 
Starého Mesta, Rady seniorov a 
známych osobností Bratislavy. 
Prihlasovať sa môžu firmy (ob-
chody, služby, kaviarne a pod.) 

i verejné inštitúcie, ktorí nemajú 
v predmete činnosti starostlivosť 
o seniorov a realizujú aktivity 
pre seniorov na  území Starého 
Mesta. Prihlášky zasielajte  na 
michal.dano@staremesto.sk, v 
predmete uveďte Priateľský k 
seniorom; alebo na adresu Mi-
chal Daňo, Vajanského nábr.3, 
814 21, Bratislava. Viac info je 
na www.staremesto.sk. Každá 
prihláška bude odmenená. (r)

Deň pred Dňom detí patrila Medická záhrada našim najmen-
ším. Zabaviť sa mohli pri tanci, tvorivých dielničkách či vystú-
pení policajných psovodov. 

Staré Mesto v júni zorganizovalo pre staromestské deti dve 
predstavenia v Bratislavskom bábkovom divadle. Krásny prí-
beh o líške a myške pobavil aj rodičov. 

V Medickej záhrade je už otvorená letná čitáreň s bohatým 
sprievodným programom. Čitáreň otvárala starostka Starého 
Mesta Táňa Rosová a riaditeľka knižnice judita Kopáčiková. 

V Horskom parku sa opäť hľadali a našli ďalšie psíky a ma-
čičky so Staromešťanmi. Navzájom sa ich našlo až 19, 16 psí-
kov a tri mačičky.

Korunovačné slávnosti zavŕšili svoj 12. ročník, tisíce ľudí sa 
prišli pozrieť na korunováciu 9-ročného jozefa i. Habsbur-
ského.

Deň krivých zrkadiel na Hviezdoslavovom námestí mal za 
úlohu boj s predsudkami. Koncert organizovalo Združenie 
ľudí s mentálnym postihnutím v SR.

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

Pre Staromešťanov 
– seniorov pripravila mestská 
časť dva výlety. V utorok 18. 
septembra sa pôjde do zámku 
Smolenice, prehliadka bude ko-
mentovaná sprievodcom. Dňa 
30. septembra sa pôjde do Ma-
rianky, o histórii kostola bude 
hovoriť miestny pán farár. Po 
prehliadke bude zastávka na bio-
farme  Stupava.  Záujemcovia sa 
môžu hlásiť na jaroslava.totho-
va@staremesto.sk alebo na tel. 
č. 02/ 59 346 273.



2. 7., 17.00 BIG BAND - BALLESKoL-
LENS BRASS BAND Zo SILKEBoR-
GU /DK/, Hudba na Hviezd. nám.                
2. 7., 20.30 h KUKUCHEERS, Bridgin 
drama, (angl.) Divadlo na nádv. Ventúr. 9
3. 7., 20.30 Ľ. ŠTEFÁNIKoVÁ /USA/ A 
M. JAKABČIC, Hudba na nádv. Ventúr. 9
4. 7., 18.00 SLAVoNICS, Hudba na 
Hviezd. nám.                
4. 7., 20. 30 h BARoKoVÉ EXPLoRÁ-
CIE 2014, chrám. koncert, Františ.  nám. 
5. 7., 18.00 h SLoVAKIA Folk, Hudba na 
Hviezd. nám.                
6. 7., 18.00 h SLoVAKIA Folk, Hudba na 
Hviezd. nám.                
7. 7., 10.00 h o PRAČLoVÍČKoVI, Di-
vadlo Tramtarie (olomouc, ČR), divadlo 
pre deti v Medickej záhrade
7. 7. 20.00 PoMÔŽME RUSLANE – 
Charitat. konc., Hudba na nádv. Ventúr. 9
8. 7., 18.00 h LETNÁ TANČIAREŇ, 
KoZoVANKA, Hotel Carlton
8. 7., 19.00 h LITERÁRNY KLUB U ZI-
CHYHo, Ventúska 9
9. 7., 20.30 h REMIX , GUnaGU, Divadlo 
na nádvorí, Ventúrska 9
10. 7., 20.30 h CoRNA MUSICA, Hudba 
na nádvorí, Ventúrska 9
11. 7., 18.00 CAREY BAPTIST GRAM.
SCHooL /Aus/,  Hudba na Hviezd. nám.              
12. - 13. 7., 18.00 h MEDZINÁRoDNÝ 
MLÁDEŽNÍCKY HUDoBNÝ FESTI-
VAL, Hudba na Hviezdoslavovom nám.                
14. 7., 10.00 h BoBŘI oD BoBŘÍ ŘEKY, 
Divadlo Plyšového medvídka (Prostějov, 
ČR) , divadlo pre deti v Medickej záhrade
14. 7., 19.30 h KATEDRÁLNY ZBoR 
DÓMU SV. MARTINA, Dóm sv. Martina

15. 7., 19.00 h LITERÁRNY KLUB U 
ZICHYHo, Ventúska 9
16. 7., 20.30 PSYCHo-TERA-PoLITI-
KA,  Art.istí, Divadlo na nádvorí Ventúr. 9
17. 7., 20.30 h CSU FACULTY CHAM-
BER WINDS /Colorado, USA/,  Hudba 
na nádvorí, Ventúrska 9
18. 7., 18.00 DYCHoVÁ HUDBA MIN. 
VNÚTRA SR, Hudba na Hviezd. nám.          
19. 7., 18.00 CHoRVÁTI – DoBRo Do-
ŠLI, Hudba na Hviezdoslavovom nám.            
20. 7., 18.00 VLADo VIZÁR JAZZ QU-
ARTETT, Hudba na Hviezdoslav. nám.               
21. 7., 10.00 BAVÍ VÁS KUK A CUK, 
(Brno, ČR), div. pre deti v Med. záhrade
22. 7., 18.00 h LETNÁ TANČIAREŇ, 
KUŠTÁRoVCI,  Hotel Carlton
22. 7., 19.00 h LITERÁRNY KLUB U 
ZICHYHo, Ventúska 9
23. 7., 20.30 h PRACH, Štúdio L + S, Di-
vadlo na nádvorí, Ventúrska 9
24. 7., 20.30 h ALENA ČERMÁKoVÁ,  
Hudba na nádvorí, Ventúrska 9
25. 7., 18.00 M. KAISER, SCHLoSS-
BÄRGKÜÜLER /CH/, Hudba na Hviezd. 
nám.               
26. 7., 18.00 V. CIBULA, Hudba na 
Hviezd. nám.                
27. 7., 18.00 h  DoNAUWELLENREI-
TER /A/, Hudba na Hviezd. nám.      

27. 7., 19.00 h SLÁVNoSTNÝ CHRÁ-
MoVÝ KoNCERT, Dóm sv. Martina
28. 7., 10.00 h SINDIBÁDoVA DoB-
RoDRUŽSTVÍ, Divadlo Koráb (Brno, 
ČR), divadlo pre deti v Medickej záhrade
28. 7., 20.00 h TRISToTRIDSAŤTRI 
STRIEBoRNÝCH PREPELÍC, Televíz-
ne pondelky u Zichyho, Ventúrska 9
29. 7., 18.00 MEDZINÁRoDNÝ HUD. 
FESTIVAL, Hudba na Hviezd. nám.               
29. 7. 19.00 h LITERÁRNY KLUB U ZI-
CHYHo, Ventúska 9
30. 7., 20.30 h NoEMoVA ARCHA, Te-
atro Colorato, Divadlo na nádv. Ventúr. 9
31. 7., 20.30 h KoMoRNÁ oPERA, 
Hudba na nádvorí, Ventúrska 9
2. 8., 18.00 SEREDSKÝ DIXIELAND 
BAND, Hudba na Hviezd. nám.      
3. 8., 18.00 h MARoŠ BANGo, RADEK 
ŽALUD, Hudba na Hviezd. námestí                
4. 8., 20.00 h MEDVEĎ; PYTAČKY, Te-
levízne pondelky u Zichyho, Ventúrska 9
5. 8., 18.00 h LETNÁ TANČIAREŇ, 11 
Z IVÁNKY, Hotel Carlton
5. 8., 19.00 h LITERÁRNY KLUB U ZI-
CHYHo, Ventúska 9
6. 8., 20.30 h ZLATÝ PÁN MINISTR V 
TURECKÉ KAVÁRNĚ, Harlekýn, Di-
vadlo na nádvorí, Ventúrska 9
7. 8., 20.30 h VIE VoX /A/, Hudba na ná-

dvorí, Ventúrska 9
8. 8., 19.00 h LETNÁ TANČIAREŇ, MI-
LoNGA, Hviezdoslavovo nám.
11. 8., 20.00 h MASTNÝ HRNIEC ,Tele-
vízne pondelky, Ventúrska 9
12. 8., 19.00 h LITERÁRNY KLUB U 
ZICHYHo, Ventúska 9
13. 8., 20.30 h MIMoZEMŠŤAN, 
Úsmev, Divadlo na nádvorí, Ventúrska 9
14. 8., 20.30 h M. PLAVEC – ZBoJNÍ-
KoVA MoDLITBA, Hudba na nádvorí, 
Ventúrska 9
15. 8 18.00 h DYCHoVÁ HUDBA MIN. 
VNÚTRA SR, Hudba na Hviezd. nám.              
16. 8., 18.00 h GoSPEL, Hudba na 
Hviezdoslavovom námestí                
17. 8., 18.00 h KRISTÍNA, Hudba na 
Hviezdoslavovom námestí      
18. 8., 20.00 h AKo SA VINCo ZAŤAL, 
Televízne pondelky u Zichyho, Ventúr. 9
19. 8., 18.00 h LETNÁ TANČIAREŇ, 
RAČIANKA, Hotel Carlton
19. 8., 19.00 h LITERÁRNY KLUB U 
ZICHYHo, Ventúska 9
20. 8., 20.30 PYTAČKY,  Vajn. ochotníc-
ke divadlo, Divadlo na nádv. Ventúrska 9
21. 8., 20.30 h PRESSBURGER 
KLEZMER BAND, Hudba na nádvorí, 
Ventúrska 9
22. 8., 18.00 h GAMELAN Z INDoNÉ-
ZIE, Hudba na Hviezdoslavovom námestí                
23. 8., 18.00 h BRATISLAVA CANTAT, 
Hudba na Hviezdoslavovom námestí
24. 8., 18.00 h KUŠTÁRoVCI, Hudba na 
Hviezdoslavovom námestí                
2. 9., 18.00 h SENIoRSKÝ ZBoR SJA-
ELLANDSKoRET /DK/,  Hudba na 
Hviezdoslavovom námestí 
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Dušan Mitana, Marián Varga

Dušan Mitana (1946) je jedným z najznámej-
ších súčasných slovenských prozaikov, je aj 
scenárista, dramatik a básnik. Pri príležitosti 
reedície jeho zbierky poviedok Nočné správy 
pripravujeme autorské čítanie a diskusiu. Ako 
hudobný hosť vystúpi Marián Varga. Moderuje 
Peter Michalík.

Agda Bavi Pain – More. Love. Čajky

Agda Bavi Pain (1969) je turecký spisovateľ 
a umelec slovenského pôvodu. Za svoj prvý ro-
mán Koniec sveta získal Veľkú cenu za východo-
európsku literatúru 2008. Provokujúci umelec 
a jeden z najzaujímavejších súčasných spiso-
vateľov opätovne dokazuje silu svojho podvrat-
ného umenia a prichádza s druhou prozaickou 
knihou, zbierkou poviedok More. Love. Čajky. 
Hudobný hosť: Stroon.

Anna Kilianová, Peter Balko,
Michal Hlatký, Tomáš Varga

Nová slovenská próza
Anna Kilianová, Tomáš Varga, Peter Balko 
a Michal Hlatký sú predstavitelia mladej slo-
venskej prózy. Všetkých spája začiatok v najpo-
pulárnejšej anonymnej literárnej súťaži Povied-
ka. Čítať budú zo svojich debutových a pripravo-
vaných kníh. Večer moderuje Matúš Mikšík.

Mirka Ábelová, Lucia 
Kramárová, Ivona Pekárková

Nová slovenská poézia ♀
V roku 2012 vyvolala Mirka Ábelová rozruch v li-
terárnom svete víťazstvom v známej literárnej 
súťaži Básne. Experimentuje, využíva konceptu-
álne postupy, čierny humor, iróniu. O rok na to 
vyhrala literárnu súťaž Básne Ivona Pekárková 
a na medzinárodnom festivale poézie (European 
poetry tournament) v Sarajeve získala cenu po-
roty. Lucia Kramárová svoje básne publikovala 
v časopise Dotyky a v poľskom magazíne Arterie 
(preklad Zofia Baldyga). Tento rok jej vychádza 
debutová zbierka básní vo vydavateľstve Modrý 
Peter. Hudobný hosť: Zuzana Mikulcová band.

Michaela Rosová, Zuzana 
Šmatláková, Ivana Gibová

Nová slovenská próza ♀
Mladé slovenské prozaičky, ktoré toho majú 
viac spoločné; študovali literatúru na vysokej 
škole, sú finalistky súťaže Poviedka a dve z nich 
debutovali minulý rok zbierkou poviedok (Zuza-
na Šmatláková – Exit, Ivana Gibová – Usadenina). 
Napriek tomu majú veľmi odlišný a jedinečný 
autorský rukopis. Moderuje Matúš Mikšík. 

01. 07. 2014

19:00 
vstup voľný

08. 07. 2014

19:00 
vstup voľný

15. 07. 2014

19:00 
vstup voľný

22. 07. 2014

19:00 
vstup voľný

29. 07. 2014

19:00 
vstup voľný

Literárny klub
u Zichyho

Zichyho palác,

nádvorie, ventúrska

ul., Bratislava

Za každého počasia
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Obchodná verejná súťaž
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto oznamuje zámer o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže 
o  najvhodnejší návrh na uzatvo-
renie Zmluvy o koncesii na služby 
dodávky tepla a modernizácie ko-
tolní pre ZŠ na Mudroňovej ul. č. 
83 v Bratislave a ZŠ s MŠ Dr. Mila-
na Hodžu na Škarniclovej. 
Podmienky obchodnej verejnej sú-
ťaže budú zverejnené na webovej 
stránke www.staremesto.sk naj-
neskôr  27.júna 2014 a k nahliad-
nutiu či poskytnutiu akýchkoľvek 
informácií u p. Mgr. PhDr. Jašku, 
Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava, č. 
dverí 201 alebo na 
tel. č. 02/ 59 246 324.

Mestská časť Bratislava – Staré 
Mesto oznamuje zámer prenajať na 
základe obchodnej 
verejnej súťaže nehnuteľný maje-
tok vo vlastníctve hlavného mesta 
SR Bratislavy zverený do správy 
mestskej  časti, nachádzajúci sa v 
k. ú. Staré Mesto, a to:
1. nebytový priestor na ulici Rad-
linského č. 51
Podmienky obchodnej verejnej sú-
ťaže budú zverejnené na interne-
tovej stránke www.staremesto.sk. 
dňa 26.6.2014 a k nahliadnutiu či 
poskytnutiu akýchkoľvek informá-
cií v podateľni na Miestnom úrade 
Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a v kancelárii č. dverí 202 – 
Mgr. Malinová alebo na 
tel.č.  02/59 246 292.

Deti môžu cez leto spoznať 
Staré Mesto v dennom tábore
Zabaviť sa, ale aj dozvedieť sa 
niečo viac o pamiatkach, zau-
jímavostiach a histórii Starého 
Mesta a Bratislavy môžu deti po-
čas štyroch týždňových turnusov 
denného tábora pre zvedavé deti. 
Tábory sa začínajú 30. júna, 7. 
júla, 14. júla a 21. júla.  V kaž-
dom turnuse sú pre deti priprave-
né kultúrne a športové podujatia, 
kúpanie, tvorivé dielne, hry, kví-
zy, súťaže. Deti si overia svoju 
fyzickú zdatnosť pri rôznych dru-
hoch tradičných i menej známych 
športov, precvičia si logické mys-
lenie, naučia sa tímovej spolu-
práci a schopnosti kooperácie v 
rámci táborových hier a získajú 

nových kamarátov i kopu neza-
budnuteľných zážitkov. Každý 
turnus je jedinečný a neopakova-
teľný, a preto je vhodný i pre deti, 
ktoré sa chcú zúčastniť viacerých 
turnusov. Deti strávia popoludnie 
s colníkmi z historického spolku, 
ktorí im povedia viac o tom, ako 
to fungovalo kedysi, kde sa plati-
lo mýto a kto ho vyberal, budú si 
môcť vyskúšať aj dobové rovno-
šaty. Tiež sa budú môcť pozrieť 
do Pisztoryho paláca, kde uvidia 
aj filmové predstavenie, pôjdu 
na výlet vláčikom Blaváčikom 
a spolu so sprievodkyňou absol-
vujú prehliadky a workshopy. (r) 
FoTo - RASŤo MIŠÍK
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