
Milí Staromešťania,
žijeme v centre hlav-
ného mesta našej kra-
jiny, v jeho najstaršej 
a najvzácnejšej čas-
ti. Ulicami, ktorými 
chodíme, kráčala his-
tória, v kaviarňach, 
v ktorých sedávame, 
trávili dni (aj noci) 
osobnosti, ktoré sú 

dnes v učebniciach. Pre Staromešťanov je 
preto príznačná istá noblesa – akoby sme sa 
cítili zodpovední za udržanie týchto tradícií  aj 
za to, ako budú naše mesto, ba aj Slovensko, 
hodnotiť iní. 
Je úžasné stretávať na oslavách jubilantov či 
tanečných zábavách v Carltone dámy a pánov 
s ôsmymi či deviatimi krížikmi na pleciach, 
s jasnou mysľou, vzpriamených a oblečených 
ako zo škatuľky. 
Lenže často túto noblesu zachovávajú aj na-
priek tomu, že patria medzi tých, ktorí po-
berajú tie najnižšie dôchodky vôbec. Veľmi 
mi záleží na tom, aby žili tak dôstojne, ako 
si zaslúžia. Ponúkame im rôzne služby ako 
výhodné obedy v reštauráciách či jedálňach, 
prepravnú službu, výlety či kultúrne poduja-
tia za symbolický poplatok. Mnohí ich vyu-
žívajú. Iba jedna služba sa stretáva s akýmsi 
predsudkom – služba Staromestskej výdajne 
na Medenej ulici. Kvalitné, často exkluzívne 
potraviny pre tých, ktorí si ich zo svojho príj-
mu nemôžu dovoliť. A k tomu poradenstvo v 
každej ťažkej situácii. Ubezpečujem vás, milí 
moji hrdí Staromešťania, prijať takúto pomoc 
nie je žiadna hanba. Potom si môžete bez vý-
čitiek dovoliť napríklad vychnutnať si kávič-
ku hneď vedľa - v našom novootvorenom Te-
leCafé, pre našich seniorov so zľavou.

Zelená zóna Medická záhrada - Poľná ulica 
Nové miesto na stretávanie sa, nákup čerstvej zeleniny či mäsa z dvora, ale i priestor na voňavú 
kávičku v historickej záhrade, nové detské ihriská, výbeh pre psy. Prehľad toho, čo všetko sa 
zmenilo v zóne Medická záhrada – Poľná ulica, si prečítajte na stranách 4 a 5.

Parkovanie pod stanicou
V júli sa začalo značenie no-
vej, podstaničnej parkovacej 
oblasti. Aj tu pribudnú miesta 
pre státie rezidentov. V minu-

losti totiž obyvatelia ulíc  oko-
lo Beskydskej a Karpatskej 
žiadali rozšírenie parkova-
cej zóny. Zároveň pokračuje 

úprava značenia v zóne okolo 
Lermontovovej a Gunduličo-
vej ulice, dokončená by mala 
byť počas prázdnin.   

Michalská je hotová, Májkova sa robí 

Staré Mesto meralo hlučné prevádzky

Obnova Michalskej ulice je 
dokončená. Staré Mesto tu na 
prelome júna a júla ukončilo 
obnovu dláždenia. Ušetrených 
asi 30-tisíc eur pôjde na opra-
vu chodníkov. V júli sa začala 
oprava povrchu na Májkovej. 

Menia sa tu dlažobné kocky 
za asfalt, pretože boli zničené 
a obťažovali obyvateľov hlu-
kom. Kocky využila samo-
správa na opravu dlažby na 
Rudnayovom námestí. Práce 
by sa mali skončiť do 10. au-

gusta. Na rekonštrukciu Máj-
kovej prebehlo verejné obsta-
rávanie, najnižšiu ponuku - 47 
147,20 eur dala Viaspol, s.r.o. 
Májkova je uzatvorená, ob-
chádzka je cez Vazovou. Viac 
na 3. strane (dot)

Staromestské ulice sú počas 
letných mesiacov rušnejšie, 
mestská časť robí v rámci 
svojich kompetencií opatre-
nia, aby zamedzila rušeniu 
nočného pokoja. 

Staré Mesto ako jediná mest-
ská časť pristupuje aj k me-
raniu hladiny hluku. Merania 
sa robili aj v noci z piatka na 
sobotu 18. júla. Oba kontro-
lované podniky (Ventúrska 

a Michalská ulica), výrazne 
prekročili prípustnú hladinu 
hluku. 
Výsledky budú postúpené na 
správne konanie, hrozí im po-
kuta do výšky 6638 eur.  (r)

Mestská časť spúšťa projekt „Obývačka“ na Hviezdoslavovom námestí. Cieľom je pritiahnuť 
do centra tých, ktorí preferujú pohodlie vlastnej sedačky alebo kávičku v nákupnom centra.  
Pre rodiny s deťmi sem pribudli aj mobilné ihriská.                                           FOTO – RASŤO MIŠÍK

StretNutia S občaNMi
Každý pondelok 

Miestny úrad Staré Mesto
od 16.00 hod.
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Staromestská viecha

Staromestská výdajňa má bohatšiu ponuku, príďte si vybrať
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Staré Mesto sa môže pustiť do revitalizácie parku

dobré správy pre zeleň v Starom 
Meste! Metski poslanci začiat-
kom júla odhlasovali poslanecký 

návrh na žiadosť mestskej čas-
ti, aby bol park Belopotockého 
zverený do správy Starého Mes-

ta. Navyše budú mestskej časti 
prevedené aj prostriedky vo výš-
ke 65 500 eur na obnovu. Vďaka 
tomu sa môže zrealizovať dlho-
ročná snaha mestskej časti a ak-
tivistov, aby sa na Belopotocké-
ho vrátil park. Staré Mesto môže 
začať s revitalizáciou územia. 
Boj Starého Mesta a občian-
skych aktivistov o park Belo-
potockého trval neuveriteľných 
18 rokov, za jeho zachovanie sa 
v petícii postavilo viac ako 7000 
obyvateľov. V marci tohto roku 
sa definitívne rozhodlo o jeho 
záchrane vďaka zámene pozem-
kov a mestská časť okamžite 
prejavila záujem zrevitalizovať 
územie. Staré Mesto komuniku-

je s obyvateľmi, ako by si vý-
slednú tvár parku predstavovali 
a aké funkcie by tu privítali. Po 
vypracovaní projektu sa začne 
obnova. 
Finančné prostriedky vo výške 
65 500 eur z rozpočtu hlavné-
ho mesta v rámci poslaneckých 
priorít poskytli poslanci za Staré 
Mesto Sven Šovčík a Peter Osus-
ký a prispeje aj Staré Mesto. Bý-
valý vlastník prisľúbil, že jamu 
na území parku Belopotockého 
zasype na vlastné náklady. V 
parku pribudnú aj platany, ktoré 
Starému Mestu darovala Cyper-
ská republika. 
(ao)
FOTO – RASŤO MIŠÍK

1. – 07.08. PiVNice tibaVa, 
www.tibava.sk 

8. - 14.08. ViNárStVo uhNáK, 
www.uhnakvino.sk

15. – 21.08. ViNárStVo PiVNica radošiNa, 
www.pivnicaradosina.sk, 

22. – 28.08. VÍNKo KLiMKo Modra, 
www.vinkoklimko.sk

29. – 04.09. ViNaNZa VrábLe, 
www.vinanza.sk

Bohatšia ponuka a väčší výber čaká na Sta-
romešťanov od 14. júla v Staromestskej vý-
dajni. Slúži seniorom s dôchodkom do 340 
eur či rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v krí-
ze. Navyše, v súčasnosti platia zásady, podľa 
ktorých môžu službu využívať všetci, ktorí 
potrebujú pomoc a nielen tí, ktorí presne spĺ-
ňajú finančné kritériá. Žiadosti individuálne 
posudzuje Komisia pre sociálne veci. 
Staromestská výdajňa sa nachádza na Mede-
nej ulici 2. Väčší výber mliečnych výrobkov, 
pečiva, zeleniny, ovocia, cestovín, mäso-
vých výrobkov a ďalší tovar, prináša do vý-
dajne nový partner projektu. 
Nevydané potraviny odovzdáva Staré Mesto 
zariadeniu kňaza Antona Srholca Resoty, 

Majáku nádeje pre matky s deťmi v Starom 
Meste, ktoré utiekli pred násilím doma a 
združeniu Vagus, ktoré pracuje s ľuďmi bez 
domova. (ao) FOTO - RASŤO MIŠÍK

PoZVáNKa
divadlo Arteatro, sídliace na Bielej uli-
ci 6, pripravilo na 21. augusta jedinečný 
program. Na nádvorí sa bude od 21.00  
uvádzať inscenácia pod názvom Preš-
porské panoptikum. Táto hra prináša 
originálny pohľad na dejiny mesta až 
po dnešnú Bratislavu, v kontexte histo-
ricko-spoločenských situácií, na pozadí 
významných európskych aj celosveto-
vých udalostí, prostredníctvom výraz-
ných osobností, ktoré sa v našom meste 
narodili a pôsobili v ňom, alebo ho poc-
tili svojou návštevou a zanechali tak tr-
valú pečať na jeho kolorite. Projekt pod 
holým nebom prináša atmosféru zašlých 
storočí v interaktívnom príbehu. (r)

Staré Mesto začalo s rekonštrukciou Májkovej ulice

Pohodový august v Starej tržnici

Pravidelné stretnutia 
s občanmi každý pondelok

Ďalšia ulica v Starom Meste 
bude bezpečnejšia. Aj počas 
prázdninového obdobia pokra-
čuje mestská časť Bratisla-
va-Staré Mesto s rekonštrukcia-
mi staromestských komunikácií. 
V pondelok, 14. júla sa začala 
obnova Májkovej ulice. Práce 
by mali byť ukončené do 10. 
augusta. Dlažobný povrch, kto-
rý bol na mnohých miestach 
poškodený, bude vymenený za 
asfaltový.

Staré Mesto na prelome mesia-
cov jún a júl ukončilo obnovu 
dláždenia Michalskej ulice. Re-
konštrukciu realizoval dodáva-
teľ – spoločnosť kastell, s.r.o. 
V rámci verejného obstarávania 
predložila spoločnosť najniž-
šiu ponuku a to 50 519, 50 eur. 
Rekonštrukcia sa uskutočnila v 

troch etapách, práce postupovali 
od Michalskej brány po okolie 
Univerzitnej knižnice. Z rozpoč-
tu bolo na obnovu vyčlenených 
80 000 eur, ušetrené financie 
plánuje mestská časť investovať 
do obnovy chodníkov v rámci 

pešej zóny. 
V súčasnosti prebieha rekon-
štrukcia Májkovej ulice, ktorá 
sa začala v pondelok – 14. júla. 
Práce by mali byť ukončené naj-
neskôr do 10. augusta. dlažba 
na Májkovej ulici bola poškode-

ná, dlažobné kocky na mnohých 
miestach chýbajú. dlažobný po-
vrch sa preto počas rekonštruk-
cie vymení za asfaltový. Na re-
konštrukciu Májkovej ulice bolo 
vyhlásené verejné obstarávanie, 
najnižšiu ponuku – 47 147,20 
eur (s dPH) – predložila spo-
ločnosť Viaspol, s.r.o. Májkova 
ulica je počas rekonštrukcie uza-
tvorená, obchádzka je možná cez 
Vazovou ulicu. 
„Všetkých obyvateľov Májko-
vej ulice, Staromešťanov, ale 
aj návštevníkov tejto lokality 
prosíme počas rekonštrukcie 
o trpezlivosť. Verím, že práce 
budú postupovať bez problémov 
a výsledkom bude čoskoro ďal-
šia bezpečnejšia ulica v Starom 
Meste,“ uviedla starostka Sta-
rého Mesta Táňa Rosová. (ao) 
FOTO – dOROTA KRÁKOVÁ

Stará tržnica v letnom režime po-
núka najmä kvalitné potravinové 
trhy každú druhú sobotu, no už 
v auguste sa pripravujú aj ďalšie 
novinky. Počas trhu 2. 8. bude 
verejnosti predstavená nová só-
dová voda, vyrábaná priamo v 
Starej tržnici. Ochutnať ju bu-
dete môcť čistú alebo miešanú u 

vybraných trhovníkov s vínom a 
sirupmi. V spolupráci s Múzeom 
obchodu sa na poschodí uskutoč-
ní výstava artefaktov spájaných 
so sódou, v tržnici tak nájdete 
historický stroj na výrobu tohto 
nápoja, staré fľaše, plagáty a po-
dobné. Výstava sa po trhu až do 
konca septembra presťahuje do 

novej kaviarne v Starej tržnici s 
názvom dobre&dobré, kde vám 
počas jej trvania ponúknu sódu 
zdarma. Kaviareň bude prevádz-
kovať OZ Vagus a jej misiou je 
okrem príjemného pohostenia 
tiež poskytnutie práce pre ľudí 
bez domova. Ďalšie potravinové 
trhy sa uskutočnia 16. a 30. au-

gusta. Ten skorší bude obohatený 
o plážovú inštaláciu na námestí 
pred tržnicou, posledný augus-
tový trh ozvláštni burza kníh a 
platní a otváranie multifunkčné-
ho centra TUTO v Starej tržni-
ci, ktoré bude ponúkať program 
najmä pre rodiny s deťmi.
(dch) FOTO - ARCHÍV

KrátKo
- Od 1. augusta bude Grassalkovichova  
záhrada otvorená už od 8.00. Pôvodne 
to bolo až od 9.00, čo prekážalo najmä 
športovcom a niektorým mamičkám. Nové 
otváracie hodiny záhrady sú teda v letnom 
období - v mesiacoch apríl až september od 

8.00 do 21.00. 
- Staromešťanka p. Boďová sa prostredníc-
tvom Staromestských novín chce poďakovať 
zamestnancom potravín Samoška na Mede-
nej ulici, najmä zástupcovi vedúceho predaj-
ne. V predajni si v júli zabudla peňaženku aj 
s dokladmi a platobnými kartami, ktoré jej 
ešte v ten deň doručili domov. 

- Farnosť Panny Márie Snežnej v spolupráci 
s OZ Petra iniciuje proces obnovy sochy Pie-
ty na ul. Na Kalvárii. Socha bola zhotovená 
v r. 1814, teda si pripomína 200 rokov, navy-
še, rok 2014 je i rokom Jubilea Sedembolest-
nej Panny Márie. dary možno zaslať na účet: 
4020220885/7500 (V.S.: 15092014), alebo 
osobne správcovi farnosti P. Chryzostomovi. 

Pravidelné pondelkové 
stretnutie starostky Starého 
mesta Táne Rosovej s občanmi, 
ktoré sa zvykne konať každý 
prvý pondelok v mesiaci 
v Staromestskej sieni, sa z 
pondelka 4. augusta odkladá pre 
starostkinu služobnú cestu do 
partnerského mesta Olomouc. 
Stretnutie sa bude konať  až v 
utorok 5. augusta v Staromestskej 
sieni miestneho úradu od 16.00 

do 18.00. Obyvatelia sa môžu 
prísť poradiť alebo prísť so 
svojimi návrhmi, týkahjúcimi sa 
Starého Mesta.
Zároveň sa od augusta budú 
môcť obyvatelia poradiť so 
starostkou   každý pondelok 
o 16.00. Konať sa budú na 
miestnom úrade. Tieto stretnutia 
teda budú už aj 11. augusta, 18. 
augusta a 25. augusta 2014. 
(r)

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



trh, záhrada, historický cintorín i miesto pre deti a mamy

Vynovené trhovisko a Farmárske 
trhy, opravená cesta aj chodník, 
bezpečnostná kamera, prvý psí 
park v Starom Meste, detské ih-
riská a fit prvky v záhrade, Letná 
čitáreň, multifunkčný domček 
Medická a mnoho ďalšieho. V 
Starom Meste vzniká nová Zele-
ná zóna Medická – Poľná. Navy-
še, Poľná ulica je od júla priamo 
prepojená s Ondrejským cinto-
rínom. Starostka mestskej časti 
Staré Mesto Táňa Rosová, Milo-

slav Hrádek, riaditeľ Pohrebníc-
tva mesta Bratislavy a námest-
níčka primátora Petra Nagyová 
džerengová otvorili novú bránu 
do Ondrejského cintorína.
doteraz bol vstup do Ondrejské-
ho cintorína možný iba zo strany 
29. augusta. Ak chceli návštevní-
ci prejsť na Poľnú ulicu alebo do 
Medickej záhrady, museli celý 
areál obchádzať. „reagovali 
sme aj na podnety obyvateľov 
a návštevníkov tejto lokality 

a oslovili sme Marianum, aby 
nám pomohlo zrealizovať pre-
pojenie ondrejského cintorínu 
s Medickou záhradou. Som 
veľmi rada, že sa nám to tak 
promptne podarilo a vytvorili 
sme tak novú Zelenú zónu Me-
dická – Poľná,“ uviedla starost-
ka Starého Mesta Táňa Rosová. 
Uskutočnila sa obnova trho-
viska na Poľnej ulici, pribudol 
tu mobiliár – koše, lavičky, no 
najmä nové stánky, v ktorých 

predajcovia ponúkajú zeleninu, 
ovocie, kvety. Každý štvrtok 
trhovisko dopĺňajú Farmárske 
trhy s farmármi z celého Slo-
venska. Zakúpiť si môžete do-
máce, kvalitné produkty – syry, 
mäsové výrobky či pečivo. Aj v 
súvislosti s trhmi sa zmenilo do-
pravné značenie, Poľná ulica sa 
stala neprejazdnou, zo strany 29. 
augusta je vstup iba pre peších 
a cyklistov. Rekonštrukcie sa 
dočkala samotná komunikácia, 
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- to je nová zelená zóna Medická záhrada - Poľná ulica

poškodený dlažobný povrch bol 
vymenený za asfaltový, oprave-
ný bol aj chodník na Poľnej uli-
ci. Z dôvodu vyššej bezpečnosti 
pribudla nová kamera. 
Na Poľnej ulici sa nachádza aj 
vôbec prvý psí park v Bratislave. 
Už existujúci výbeh bol oplo-
tený, pribudli sem rôzne hracie 

prvky, organizujú sa tu osvetové 
akcie. Z Medickej záhrady sa 
stal park pre všetky generácie, 
niekoľko projektov bolo usku-
točnených aj vďaka spolupráci 
so spoločnosťou dell, ktorá síd-
li v jej blízkosti. deti sa môžu 
zahrať na dvoch nových ihris-
kách, pre dospelých a seniorov 

sú určené fit prvky, oddýchnuť a 
prečítať si zaujímavé tituly mô-
žete v Letnej čitárni, v Medickej 
záhrade je k dispozícii aj bez-
platné wifi pripojenie. Veľkou 
zmenou prešiel domček, kedysi 
chátrajúca budova, ktorá slúžila 
ako sklad. dnes je tu  kaviareň 
a zároveň multifunkčný priestor 

pre rodiny. Medickú čakajú aj 
mnohé zmeny. Poškodené lavič-
ky opravia odsúdení z Ústavu na 
výkon väzby a odňatia slobody, 
práce potrvajú do jesene. Kon-
com júla sa tu začala aj veľká 
obnova toaliet, ktoré budú an-
tivandalské. (ao) Foto – M. 
MiNáriK a r. MišÍK



SoS rehabilitačnej stanici pre chránené vtáky v Zoo

ako to bolo s reportážou o Seniorcentre

Minulé leto sme s dcérkou 
navštívili rehabilitačnú stanicu 
pre drobné operence v ZOO. 

Boli sme tam so zraneným daž-
ďovníkom, ktorého sme našli 
počas silného vetra na balkóne,  
nedokázal vzlietnuť. V ZOO sa 
ho pracovníčka stanice ochotne 
ujala. V máji tohto roku sme na-
šli v kaluži vody zoslabnutú las-
tovičku. Hneď sme šli do ZOO, 
avšak tam sme sa dozvedeli, že 
rehabilitačnú stanicu od 1. ja-
nuára pre nedostatok financií 

zatvorili. Tým prišiel náš kraj o 
jedinú rehabilitačnú stanicu pre 
poranené operence. Kým sme sa 
s lastovičkou dostali k najbliž-
šej veterinárnej klinike, uhynu-
la. Najbližšia záchranná stanica 
pre živočíchy je až v Zázrivej 
na Orave! Je smutné, že hlavné 
mesto prišlo pre pár tisíc eur o 
jedinú rehabilitačnú stanicu. V 
roku 2011 na ňu ministerstvo 

životného prostredia vyčlenilo 
10 000 eur, no opäť ju zatvori-
li. Každá spoločnosť je natoľko 
vyspelá, nakoľko sa vie postarať 
o tých najslabších. Preto som po-
žiadala ministerstvo životného 
prostredia o finančný príspevok 
na obnovenie služby rehabilitač-
nej stanice pre chránené vtáky. 
Vaša poslankyňa Paeddr. 
barbora oráčová, Phd. 

dňa 21.6.2014 RTVS – slo-
venská televízia  v reportáži 
„Reportéri“ vysielanej  o 16:55  
odvysielala  reportáž ku kauze 
Seniorcentrum na Podjavorin-
ska ulici, ktorá bola v denných 
periodikách zverejnená  v mesia-
coch august až november  v roku 
2013. 
Vo vysielaní boli informácie 
manipulovane a skresľujúce. 
Redaktor sa vrátil vo svojej re-

portáži o problematike v tomto 
seniorskom zariadení, pričom 
z reportáži jasne vyplývalo, že 
išlo o zadanie podnetu zo strany 
bývalej riaditeľky Seniorcentra, 
ktorá z uvedeného postu odišla 
„vraj“ na vlastnú žiadosť. 
Ako predseda komisie pre soci-
álne veci, zdravotníctvo  rodinu 
pri mestskej časti Bratislava- 
Staré Mesto (ďalej len „KOSO“) 
sa ohradzujem voči odvysiela-
nému dokumentu, nakoľko bolo 
zmanipulované a jednostranne 
posudzované ako poškodenie 
osoby bývalej riaditeľky  p. 
Jaškovej. Redaktor reportáže 
bral informácie od prívržencov 
bývalej riaditeľky resp. náhod-
ných rodinných príslušníkov, 
ktorých v deň reportáže zastihol 
na mieste, a ktorí vôbec nemali 

bližšie informácie. K uvedenej 
veci si nevyžiadal ani stanovisko 
komisie KOSO, ktorá bola jedi-
ná kompetentná sa vyjadriť. 
Rovnako neboli zverejnené všet-
ky okolnosti týkajúce sa tejto 
kauzy, ktoré sú riadne zdokla-
dované zápisom zo zistenia ne-
dostatkov v čase kontroly, vyko-
nanej komisiou KOSO, ktorá je 
riadne zvolená zastupiteľstvom 
Mestskej časti Bratislava – Sta-
ré Mesto. Vzhľadom na tieto 
zistenia komisia postupovala v 
súlade so zákonom a žiadala o 
odvolanie p. riaditeľky Jaško-
vej. Kontrola nebola v žiadnom 
prípade zmanipulovaná, ako to 
vyznieva v reportáži. Rovnako 
sťažnosti klientov a ich príbuz-
ných boli opodstatnené a potvr-
dené uskutočnenou kontrolou. 

Sťažnosti príbuzných pretrvá-
vali počas celého roku. Redak-
tor sa vôbec nezaoberal tým, že 
riaditeľka p. Jašková porušovala 
zákon o Sociálnych službách a 
Zákonník práce, čo bol dôvod na 
uskutočnenie kontroly. Vyjadre-
nie kompetentných v tejto kauze 
chýbalo. 
Rovnako sa ohradzujem aj voči  
záverečnému konštatovanie v 
reportáži, kde uviedli, že kauza 
bola vymyslená zo strany ko-
misie, ako aj klientov a ich ro-
dinných príslušníkov z dôvodu 
toho, že niekto z nich mal záu-
jem o lacné odkúpenie budovy, 
ktorá je na lukratívnom mieste a 
v ktorej sa nachádza toto zaria-
denie. Mário Ležovič, poslanec 
za Kdh, predseda sociálnej 
komisie
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uvítanie detičiek, malých Staromešťanov, sa už pravidelne 
koná v priestoroch Zichyho paláca. ceremoniál má vždy prí-
jemnú rodinnú atmosféru.

deti z denného letného tábora Poznaj Staré Mesto si vyskúšali 
tiež, ako sa sedí v kresle starostky a absolvovali prehliadku úra-
du. Projekt podporila Nadácia VÚb.

Vďaka Galérii Nedbalka pribudne do Slubekovej záhrady dielo 
Materstvo Juraja rusňáka, ktoré je teraz v rámci podujatia So-
cha a objekt vystavené v Grassalkovichovej záhrade. 

V rámci programu Staromestského letného festivalu je pri-
pravený nielen bohatý kultúrny program, v Medickej záhrade 
si môžete oddýchnuť aj pri cvičení pod stromami.

Starostka Starého Mesta táňa rosová blahoželala k  92. na-
rodeninám majstrovi sochárovi tiborovi bártfayovi, autorovi 
viacerých známych sôch v centre.

divadlo GunaGu oslavovalo 30. výročie založenia špeciálnym 
predstavením toho najlepšieho z repertoáru. remix zaplnil 
nádvorie Zichyho paláca do posledného miesta. 

FOTO – RASŤO MIŠÍK FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – MAREK MINÁRIK FOTO – ALEXANDRA OBUCHOVÁ

FOTO – RASŤO MIŠÍK FOTO – RASŤO MIŠÍK
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Gérard Philipe v bratislave hral divadlo i na organePohodlie vlastnej obývačky: na hviezdoslavovom námestí

V roku 1955 som bol študen-
tom 1. ročníka strojníckej prie-
myslovky v Bratislave a býval 
som v internáte vedľa školy na 
Vajanského nábreží. Stal som sa 
svedkom veľkej kultúrnej uda-
losti. V Bratislave hosťovalo pa-
rížske divadlo Theatre National 
Populaire s vtedy populárnym 
hercom Gérardom Philipom. 
Francúzski divadelníci v rámci 
východoeurópskeho turné mali 
dve vystúpenia v budove SNd 
na Hviezdoslavovom námestí. 
Hrali Corneillovho Cida v hlav-
nej úlohe s Gérardom Philipom, 
vtedy už známym z filmov Fan-
fán Tulipán, Červený a čierny, 
Väznica parmská a pod. Predsta-
venia nasledovali dva dni za se-
bou vždy o 19- tej hodine. Herci 
boli ubytovaní v Hoteli Carlton. 
V dňoch predstavenia sa už pred 
18-tou hodinou zhromažďovali 
davy hlavne dievčat a mladých 
žien v očakávaní francúzskych 

divadelníkov, keď sa budú z 
hotela Carlton premiestňovať 
do budovy SNd. Ich cesta bola 
veľmi komplikovaná. Herci sa 
za pomoci usporiadateľov pre-
dierali nepriepustným davom. 
Bola to jediná možnosť ako sa 
s nimi stretnúť a pozdraviť ich, 
hlavne, samozrejme, Gérarda 
Philipa. Treba si uvedomiť, že 
v tom čase nebola na Slovensku 
televízia a v kinách sa premieta-
li väčšinou len sovietske filmy. 
Gérard Philipe bol pokrokovým 
umelcom. Ako jeden z prvých 
francúzskych umelcov pri vzni-
kajúcej hrozbe studenej vojny 
podpísal r. 1950 petíciu za zákaz 
jadrových zbraní. Bol i členom 
Odporu, čo bola organizácia, 
bojujúca proti nacistom počas 2. 
svetovej vojny vo Francúzsku. 
Parížski divadelníci sa v rám-
ci pobytu na Slovensku stretli 
v Budmericiach vo vtedajšom 
kaštieli, ktorý patril spisovate-
ľom, s našimi hercami, členmi 
SNd. Zábery s tohto stretnu-
tia boli uverejnené v obrázko-
vom časopise Život. Navštívili 
i folklórny súbor SĽUK v Ru-
sovciach. Počas tohoročného 
maturitného stretnutia som sa 
dozvedel od spolužiaka, že Gé-
rardovi Philipovi bolo umožnené 
hrať na organe vo veľkom evan-
jelickom kostole na Panenskej, 
bol  unesený akustikou. Jeho 
úspešnú filmovú a divadelnú 
kariéru prerušila náhle zákerná 

choroba, ktorej 25. novembra 
1959 vo veku nedožitých 37 ro-
kov podľahol. Pochovaný bol v 
Ramatuelle, v malom mestečku 
na juhu Francúzka v kostýme 
Cida, v ktorom hral i v Bratisla-
ve. Zanechal po sebe manželku 
Annu, dvoch synov a dcérku. 
Manželka po jeho smrti napísa-
la malý román s názvom „Krat-
ší ako vzdych“, kde opisuje ich 
spoločný život a Gérarda ako 
starostlivého otca a manžela. 
Časti tohto románu vychádzali 
na Slovensku v mládežníckom 

denníku Smena na pokračova-
nie. Po jeho náhlej smrti veľa 
jeho obdivovateliek v Bratisla-
ve nosilo ako spomienku čierne 
pančuchy. Zaujímavá je i nasle-
dujúca skutočnosť. Po náhlej 
smrti Gérarda Philipa zostal ne-
dokončený jeden z jeho filmov. 
Francúzsky režisér a producent 
chcel na dokončenie filmu pove-
riť jeho úlohou slovenského her-
ca Ivana Mistríka. Tento zámer 
vtedajšie vedenie štátu už neu-
možnilo. ing. Milan held
Foto – WiKiPedia

Staré Mesto spustilo v júli pro-
jekt Obývačka. Na Hviezdosla-
vovom námestí sú inštalované 
sedačky, lehátka, pohodlné seda-
cie vaky, či televízna obrazovka 
a hracie prvky pre deti. To všet-
ko je súčasťou zámeru, aby si 
návštevníci centra mohli vychut-
nať príjemné a pohodlné posede-
nie v centre, podobne ako tento 
koncept poznajú aj obyvatelia 
zahraničných miest. Všetky prv-

ky sú mobilné, sedačky i vaky sa 
denne, v spolupráci s miestnymi 
prevádzkami, vyberajú a večer 
skladajú. Obrazovka ponúka 
každý večer iný program – v 
utorky filmy, v stredu koncerty, 
vo štvrtok hity kín. V priebehu 
augusta pribudne na námestie 
aj ping-pongový stôl, či knižni-
ca a návštevníci si tu tiež môžu 
zahrať šach s mega figúrkami. 
(dot) FOTO – RASŤO MIŠÍK

rímske hry 2014: Viem, že nič neviem

V antickej Gerulate v Rusov-
ciach pripravuje Múzeum mesta 
Bratislavy 16. ročník podujatia 
Rímske hry 2014. Uskutoční sa 
6. septembra v sobotu. Osvedče-
nú klasiku obohatí tento rok aj 
novinka – virtuálne poznávanie 
histórie pomocou interaktívnych 

zariadení. To má pomôcť  náv-
števníkom, aby si vytvorili kva-
litnejšiu predstavu, ako vyzeral 
svet v dobe slávnej Rímskej 
ríše, ktorú pripravuje organizá-
tor s VIS GRAVIS a OZ SCCG.  
Odbornou garantkou je Phdr. 
Jaroslava Schmidtová, drama-

turgičkou Phdr. Beáta Husová.  
Program v trvaní 14:00 – 18:00 
je rozmanitý. Okrem predstave-
nia gladiátorov a rímskych légií, 
kde sa bude hovoriť o ich odkaze 
pre 21. storočie, sa program za-
meria na technické vymoženosti, 
ktoré poukazujú na invenčnosť 
a rozvinuté myslenie človeka v 
každej dobe. 
Predstavovať sa budú aj dômy-
selné „zbrane“ využívané v rím-
skej armáde. Hlavný program je 
naplánovaný na 16:00 a predsta-
ví sa v ňom Tovarišstvo starých 
bojových umení a remesiel s 
vystúpením gladiátorov. Výdo-
bytky vedy a techniky antického 
sveta a 21. storočie je ďalšou 
témou hier. Spoznávať sa bude 
starovek – Ako sa virtuálne od-

krývajú dejiny a Cestovanie v 
čase – taká bola Gerulata. V 
programe nebudú chýbať prekla-
dy latinských textov ani obľúbe-
né počítanie podľa rímskej školy 
či hra na archeológov a výtvarný 
ateliér. Návštevníci sa dozvedia 
ako využívajú archeológovia v 
praxi Pytagorovu vetu a uistia 
sa, že v súčasnej škole sa predsa 
len oplatí dávať pozor a učiť sa.  
Programom bude tradične spre-
vádzať Patrícia Garajová, žena 
roka 2014 v kategórii charita. Už 
teraz si naplánujte výlet do Mú-
zea Antickej Gerulaty v Rusov-
ciach na začiatku septembra, kde 
sa určite zabavíte, zažijete nepo-
znané a navyše môžete zdravo 
súťažiť. (r)
Foto – archÍV MMba

NÁDVORIE PISZTORYHO PALÁCA
ŠTEFÁNIKOVA 25, BRATISLAVA

V AUGUSTE KAŽDÝ ŠTVRTOK A PIATOK O 21:00 

Program: www.fi lmeurope.sk/cinema

� lmová záhrada & Bar
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2. 8., 18.00 h SeredSKÝ 
diXieLaNd baNd, Hudba na 
Hviezdoslavovom námestí         
3. 8., 18.00 h Maroš baNGo, 
radeK ŽaLud – MoStY 
SNOV, Hudba na Hviezdoslavo-
vom námestí                
4. 8., 20.00 h MedVeĎ; PY-
tačKY, Televízne pondelky u 
Zichyho, Ventúrska 9
5. 8., 18.00 h LetNá taNčia-
reŇ, Hotel Carlton
5. 8., 19.00 h LiterárNY 
KLub u ZichYho, Ventúr. 9
6. 8., 20.30 h ZLatÝ PáN Mi-
NiStr V turecKÉ KaVár-
NĚ, Harlekýn, divadlo na nádvo-
rí, Ventúrska 9
7. 8., 20.30 h Vie VoX /a/, 
Hudba na nádvorí, Ventúrska 9
8. 8., 19.00 h LetNá taNčia-
reŇ, pre tanečníkov TANGA – 
MILONGA, Hviezdoslav. nám.
11. 8., 20.00 h MaStNÝ hr-
Niec ,Televízne pondelky u Zi-
chyho, Ventúrska 9
12. 8., 19.00 h LiterárNY 

KLub u ZichYho, Ventúr. 9
13. 8., 20.30 h MiMoZeMš-
ŤaN, Úsmev, divadlo na nádvo-
rí, Ventúrska 9
14. 8., 20.30 h MariáN PLa-
Vec – ZboJNÍKoVa Mod-
Litba, Hudba na nádvorí, Ven-

túrska 9
15. 8 18.00 h dYchoVá 
hudba MiNiSterStVa 
VNÚtra dh MV Sr, Hudba 
na Hviezdoslavovom námestí                
16. 8., 18.00 h GoSPeL, Hudba 
na Hviezdoslavovom námestí                

17. 8., 18.00 h KriStÍNa, 
Hudba na Hviezdoslavov. nám.      
18. 8., 20.00 h aKo Sa ViNco 
ZaŤaL, Televízne pondelky u 
Zichyho, Ventúr. 9
19. 8., 18.00 h LetNá taN-
čiareŇ, Hotel Carlton
19. 8., 19.00 h LiterárNY 
KLub u ZichYho, Ventúr. 9
20. 8., 20.30 h PYtačKY,  Vaj-
norské ochotnícke divadlo, di-
vadlo na nádvorí, Ventúrska 9
21. 8., 20.30 h PreSSburGer 
KLeZMer baNd, Hudba na 
nádvorí, Ventúrska 9
22. 8., 18.00 h GaMeLaN 
Z iNdoNÉZie, Hudba na 
Hviezdoslavovom námestí                
23. 8., 18.00 h bratiSLaVa 
caNtat, Hudba na Hviezdosla-
vovom námestí
24. 8., 18.00 h KuštároVci, 
Hudba na Hviezdoslavov. nám.                
2. 9., 18.00 h SeNiorSKÝ 
Zbor SJaeLLaNdSKoret 
/dK/,  Hudba na Hviezdoslavo-
vom námestí
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Poradňa: Fajčenie - fenomén súčasnosti

chceli sme, aby vnútrodvor ostal pre všetkých

Fajčenie je spoločensky tolero-
vaný zlozvyk, ktorý predstavu-
je vdychovanie a vydychovanie 
dymu z tlejúceho tabaku. Ciga-
reta je zdravotným, psychickým, 
biochemickým sociálno-kul-
túrnym problémom a tabakiz-
mus najsilnejšou závislosťou  a 
prirovnáva sa k pandémii. Vý-
skumy potvrdzujú, že je silnej-
šou ako návyk na heroín, kokaín 
alebo alkohol. Podľa Svetovej 
zdravotníckej organizácie vo 
svete fajčí asi 1,1 miliardy osôb 
a  predpokladá sa, že do roku 
2025 bude zaznamenaný vzostup 
na 1,6 miliardy osôb. V 20.storo-
čí zomrelo na následky fajčenia 
takmer 100 miliónov ľudí. U nás 
každoročne na následky fajčenia 
zomrie 12 tisíc ľudí, v  EU 540 
tisíc a vo svete 5,4 miliónov.
EÚ na úseku verejného zdravot-
níctva vyzdvihla za najvyššiu 
prioritu oblasť politiky kontro-
ly tabaku ako jednu z najdôle-
žitejších priorít zdravotníctva 
a spoločnosti. Z toho dôvodu 
Slovensko prijalo legislatívne 

obmedzenia na užívanie tabako-
vých výrobkov. Základom bolo 
prijatie „Rámcového dohovoru 
na kontrolu tabaku“ v roku 2003, 
čo je v postate súhrn stratégií na 
zníženie ponuky, dopytu a škod-
livosti, ktorých cieľom je zlepšiť 
zdravie obyvateľstva prostred-
níctvom vylúčenia alebo zní-
ženia spotreby tabakových vý-
robkov a expozície tabakového 
dymu. Uskutočňuje sa prostred-
níctvom zákona o ochrane nefaj-
čiarov  a jeho ostatnej  novelizá-
cie zo16. mája 2013. Cieľom je 
zabezpečenie vyššej ochrany ne-

fajčiarov v obchodných domoch, 
reštauráciách či kaviarňach. Jed-
nou zo zmien tohto zákona bolo 
aj zvýšenie minimálneho a ma-
ximálneho rozpätia pokút od 500 
do 15 000 Euro. Odborníci, zao-
berajúci sa touto problematikou, 
si uvedomujú, že samotná repre-
sia na zníženie počtu fajčiarov 
a ochrany nefajčiarov nestačí. 
V dôsledku týchto opatrení nám 
síce stúpol podiel nefajčiarov na 
62 % oproti roku 1994, keď tvo-
rili len 56 %, ale klesol výskyt 
pasívneho fajčenia v nákupných 
centrách či baroch zo  46 % na 

17,4 %. I napriek tomu trendu je 
potrebné veľmi cielene a adresne 
oboznamovať so všetkými rele-
vantnými faktami o negatívnych 
zdravotných dôsledkov, ktoré 
spôsobuje fajčenie už  žiakov na 
základných školách. Toto pre-
svedčenie vychádza z  údajov z 
anonymného prieskumu, ktorý 
sa uskutočnil v roku 2011 medzi 
žiakmi na 60 základných ško-
lách v SR vo veku 13 – 15 rokov. 
Z výsledkov je zrejmé, že u tejto 
tohto vekovej skupiny je  fajče-
nie na veľkom vzostupe. V roku 
2003, keď sa realizoval prvý 
prieskum, v tejto vekovej skupi-
ne fajčilo 31 % chlapcov a 17 % 
dievčat. Za 10 rokov sa percen-
tá vyrovnali a dnes fajčí 51 % 
chlapcov i dievčat. Alarmujúce 
je najmä to, že  u dievčat je vyš-
šia tendencia fajčiť ako u chlap-
cov, čo bude mať v budúcnosti 
ťažko predvídateľné následky v 
oblasti plodnosti a pôrodnosti. 
Phdr. Jozef Prokop, regionál-
ny úrad verejného zdravotníc-
tva, Foto – WiKiPedia

Každý mesiac vprezentujeme činnosť ob-
čianskych združení, pôsobiacich v Starom 
Meste. Prinášame rozhovor s Branislavom 
Kvasnicom,  predsedom OZ Blumentál. 
Kedy a prečo vzniklo oZ blumentál?
„V roku 2010 sme vznikli z iniciatívy oby-
vateľov. Približne od roku 2007 sme indivi-
duálne ako susedia riešili stav vnútrodvora, 
ktorý bol 20 rokov zle udržiavaný. Bolo tu 
pieskovisko, kde nebol piesok a potom už 
len asfalt. Medzi obyvateľmi pomaly dochá-
dzalo ku generačnej výmene a najmä tí, ktorí 
majú deti, sa začali o stav dvora zaujímať a 
upravovať ho svojpomocne. do roku 2009 
sme však neboli inštitucionalizovaní. Mest-
ská časť sa snažila získať na revitalizáciu 

prostriedky z Európskej únie, ale nepodarilo 
sa to, tak obnovu financovala sama. S tým 
však vznikol problém kto sa o územie po-
stará. Zároveň sme pociťovali ako problém 
reguláciu parkovania vo dvore. Keďže nie je 
komunikáciou 3. ani 4 triedy, nedalo sa tu 
odťahovať a parkovali tu cudzie autá. Tým, 
že sme sa stali združením a pozemky sme 
dostali do nájmu, mohli sme to celé riešiť.“
Koľko má oZ členov a aké aktivity robí?
„Členov je o niečo menej ako sto, rozdeľuje-
me sa na kmeňových a hosťujúcich. Rozdiel 
je v tom, že okrem práv majú kmeňoví aj po-
vinnosti - napríklad platiť členský poplatok. 
Na druhej strane, sú preto aj zvýhodnení. Ak-
tivity sa viažu najmä na správu dvoru a jeho 
rozvoj, udržiavame zeleň, zabezpečujeme 
poriadok. A tiež zabezpečujeme parkovaciu 

politiku. Hoci formálne už máme právo dať 
odtiahnuť auto, nerobíme to takto razantne, 
preferujeme upozornenie. Rozmýšľali sme z 
tohto dôvodu aj nad osadením rámp, no ustú-
pili sme od nich, pretože sme chceli nechať 
vnútrodvor verejne prístupný. Ak by tu vzni-
kol múr, plot či rampa, boli by sme to my, 
kto by za týmto múrom nakoniec žil, my by 
sme za ním boli uväznení. Kultúrne aktivity 
nerobíme, už aj to, čo robíme dnes, si vyža-
duje veľa času, ale hlavne, ani nie je potreba 
- stretávame sa všetci vonku.“
čo oZ plánuje do budúcnosti?
„Chceme upraviť časť dvora okolo Staro-
mestskej knižnice. dnes je táto časť ešte v 
správe hlavného mesta, nebola ani preve-
dená na Staré Mesto, hoci prísľub existuje. 
Tým pádom by vzniklo ešte viac možností 
pre obyvateľov. Plánujeme tiež verejne po-
ďakovať ľuďom, ktorí boli pri vzniku nášho 
združenia a pričinili sa oň. Chceme po nich 
pomenovať lavičky. Prvá už existuje – je to 
lavička zmierenia, venovaná bývalému sta-
rostovi Starého Mesta Andrejovi Petrekovi.“ 
dorota Kráková, FOTO – OZ BLUMENTÁL

Viete o občianskom združení, 
ktoré pôsobí V starom meste a 
chceli by ste ho na tomto mieste 
spropagoVať? ozVite sa nám! 

Tel.: 0907 30 50 77

Program Kina Film europe
1.8. 19:00 4 € / 2 € EASY MONEY
1.8. 21:00 3 € dOKONALÝ ZMYSEL
2.8. 19:00 4 € / 2 € EASY MONEY II
3.8. 19:00 4 € / 2 € EASY MONEY III - ŽIVOT dELUXE
5.8. 19:00 4 € / 2 € PREPAdNUTIE
6.8. 11:00 4 € / 1 € EASY MONEY
6.8. 19:00 4 € / 2 € NIET POKOJA PRE BEZBOŽNÝCH
7.8. 19:00 4 € / 2 € LOFT
7.8. 21:00 3 € ŽIVOT TEJ dRUHEJ
8.8. 19:00 4 € / 2 € LOFT
8.8. 21:00 3 € KŇAZOVE dETI
9.8. 19:00 4 € / 2 € LOFT
10.8. 19:00 4 € / 2 € dOMOV

12.8. 19:00 4 € / 2 € PARÁdA
13.8. 11:00 4 € / 1 € EASY MONEY II
13.8. 19:00 4 € / 2 € AHOJ, AKO SA MAŠ?
14.8. 19:00 4 € / 2 € LEA A dARIJA
14.8. 21:00 3 € NÁSLEdKY LÁSKY
15.8. 19:00 4 € / 2 € LEA A dARIJA
15.8. 21:00 3 € KÝM SPÍŠ
16.8. 19:00 4 € / 2 € KŇAZOVE dETI
17.8. 19:00 4 € / 2 € LEA A dARIJA
19.8. 19:00 4 € / 2 € RENOIR
20.8. 11:00 4 € / 1 € EASY MONEY III - ŽIVOT dELUXE
20.8. 19:00 4 € / 2 € VEĽKÉ PRETEKY
21.8. 19:00 4 € / 2 € ŽIVOT TEJ dRUHEJ

21.8. 21:00 3 € TU TO MUSÍ BYŤ
23.8. 19:00 4 € / 2 € VEĽKÁ NÁdHERA
24.8. 19:00 4 € / 2 € ŽIVOT AdÉLE
26.8. 19:00 4 € / 2 € LEA A dARIJA
27.8. 11:00 4 € / 1 € LEA A dARIJA
27.8. 19:00 4 € / 2 € SACRO GRA
28.8. 19:00 4 € / 2 € AKOBY SOM TAM NEBOLA
28.8. 21:00 3 € MR. NICE
29.8. 19:00 4 € / 2 € AKOBY SOM TAM NEBOLA
29.8. 21:00 3 € VEĽKÁ NÁdHERA
30.8. 19:00 4 € / 2 € AKOBY SOM TAM NEBOLA
31.8. 19:00 4 € / 2 € VEĽKÁ NÁdHERA

štvrtky sú v Starom Meste filmové 
Už v júli odštartovalo v Starom 
Meste letné kino! Premietania 
sa konajú na Hviezdoslavovom 
námestí v rámci projektu Viva 
Musica Cinema!, prináša slávne 
snímky, v ktorých hudba nie je 
iba kulisou, ale hrá hlavnú úlo-
hu. Premietania sa začínajú o 
19.00, predstavenia sú zadarmo.
Na Rybnom námestí si zasa 

v júli našlo miesto letné kino 
Aperol Spritz s kvalitnými ta-
lianskymi snímkami. Pribudlo 
aj kino s jedinečnou atmosférou 
v záhrade Pisztoryho paláca na 
Štefánikovej.  Kino Film Euro-
pe – dobré kino otvára filmovú 
záhradu s barom, popri sledo-
vaní sa budete môcť občerstviť 
kvalitným vínkom, proseccom 

či osviežujúcimi nápojmi. Vstu-
penka stojí 3 eurá. 

ViVa MuSica ciNeMa!

31.7. West Side Story
7.8. Pacho, hybský zbojník
14.8. Prova d´orchestra
21.8. Koyaanisqatsi
28.8. Žiara

KiNo FiLM euroPe 

1.8. Valčík pre Monicu
7.8. Život tej druhej
8.8. Kňazove deti
14.8. Mr. Nice
15.8. Paríž-Manhattan
21.8. tu to musí byť
28.8. Z prezidentskej kuchyne
29.8. Veľká nádhera
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