
Milí Staromešťania,
možno sa to pri ve-
ciach, na ktoré kladie-
me istý dôraz, občas 
stáva, že k ich úspechu 
dopomôže aj náhoda či 
šťastie.  
Projekt obnovy Pro-
peleru, lodnej linky, 
ktorá by opäť spájala 
Petržalku so Starým 

Mestom, ale i nové centrá na nábreží Dunaja, bol 
odo dňa, kedy som nastúpila na úrad ako starost-
ka, jedným zo sľubov mojim voličom. 
Rokovania trvali dlhé mesiace a hoci to chvíľu 
vyzeralo veľmi nádejne, na konci všetko nasved-
čovalo tomu, že sa Propeler tak skoro na Dunaj 
nevráti. Sumy, ktoré podľa odhadov a projektu 
boli na to potrebné, boli šesťcíferné a hlavne, náš 
partner, bohužiaľ, nepreukázal schopnosť projekt 
zafinancovať a žiadal od samosprávy neúmerné 
garancie. Dnes je však Propeler realitou a od 22. 
augusta opäť premáva. K jeho návratu nakoniec 
dopomohla dohoda, ktorá sa zrodila pri rokovaní 
o úplne iných veciach s jeho dnešným prevádz-
kovateľom, Slovenskou plavbou a prístavami 
- lodná osobná doprava -  o výlete loďou pre na-
šich štvrtáčikov, víťazov projektu Poznaj Staré 
Mesto. Nie je to tajomstvom, v každom prípade 
sa tak stalo, lebo si to želali nielen obe strany, 
ale aj mnoho z vás, obyvateľov Starého Mesta, i 
Bratislavy. Medzi prvých pasažierov obnovené-
ho Propeleru patrili naše staromestské deti, pre 
ktoré bola plavba úžasným zážitkom. Nepochy-
bujem, že sa medzi vami nájde aj zopár rovnako 
nadšených dospelých.  
Tradície sú vec, ktorej hodnotu si zväčša uvedo-
míme, až keď o ňu prídeme. Na konci tohto prí-
behu je ale happyend. 

Na úrad z Medenej
Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto je prístupný aj z Medenej ulice. Vchod na popisnom čísle 2 je cez 

dvor, slúži aj ako bezbariérový. 

Pomáhajú i nezamestnaní
Miestny úrad Staré Mesto vy-
užíva na základe novelizácie 
zákona o pomoci v hmotnej 
núdzi šesť pracovníkov. V 
júli sa úrad dohodol s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodi-

ny na spolupráci. Ide o neza-
mestnaných, ktorí vykonávajú 
verejnoprospešné práce. Pra-
cujú napríklad na udržiavaní 
čistoty a poriadku, natierajú 
zábradlia, zveľaďujú prostre-

die, zametajú komunikácie, 
zbierajú odpadky. Pribudnúť 
by mali ďalší desiati, pomá-
hať by mohli napríklad aj pri 
organizovaní trhov či pri kan-
celárskych prácach. (dot)

Obnova záchodov je hotová

Staré Mesto hospodárilo rozumne

Oprava verejných toaliet v 
Medickej záhrade a v Gras-
salkovichovej záhrade, je 
ukončená. Nové vybavenie je 
odolnejšie voči vandalizmu - 
bežné toalety aj umývadlá sú 

nahradené špeciálnymi, vy-
menilo sa aj osvetlenie a baté-
rie. Priestory sú vymaľované, 
zrekonštruovala sa elektroin-
štalácia, opravovali sa kach-
ličky. Rekonštrukcia trvala do 

začiatku septembra, obnovy 
sa dočkali aj verejné toalety 
na Námestí Eugena Suchoňa, 
s toaleta na ihrisku na Jakubo-
vom námestí. 
Viac na 2. strane

Záverečný účet mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z roku 
2013 ukázal, že vlani hospo-
dárila s prebytkom vo výške 

1,25 milióna eur. Staré Mesto 
pritom ako jedna z mála sa-
mospráv nemá žiaden úver. 
Ušetriť sa podarilo aj vďaka 

slabej zime, či obstarávaniam. 
Ušetrené peniaze pôjdu najmä 
na výstavbu zariadenia pre se-
niorov.   (dot)

Od 22. augusta premáva opäť Propeler. Bratislavčania sa môžu v skúšobnej prevádzke 
previezť zo Starého Mesta do Petržalky, River Parku a Eurovey v piatky a počas víkendov. 
FOTO – ANDREA VESELÁ 

StretNutia S ObčaNMi
Každý pondelok 

teleCafé Medená 2
Od 16.00 hod.
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KRÁTKE ÚRADNÉ OZNAMY BA - STARÉ MESTO

Starostka sa na deň vymenila s primátorom Olomouca
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Opravili sa toalety v Medickej i Grassalkovichovej 
Nevyhovujúci stav verejných 
toaliet je už minulosťou. Dodá-
vatelia na rekonštrukciu verej-
ných toaliet vzišli z verejného 
obstarávania. Náklady v prípade 
Grassalkovichovej záhrady sú 
24 538 eur (cena s DPH), oprava 
WC v Medickej záhrade dosahu-
je 23 960 eur ( s DPH). V oboch 
prípadoch boli práce ukončené 
do začiatku septembra.
„Častým problémom v Starom 
Meste aj v celej Bratislave je 
vandalizmus. Inak tomu nie je 
ani v prípade verejných toaliet. 
Preto sú v zrekonštruovaných 
priestoroch nahradené bežné to-
alety aj umývadlá špeciálnymi, 
vymenené je aj osvetlenie, kto-

ré bude odolnejšie voči vanda-
lizmu,“ uviedla starostka Táňa 
Rosová. 
Priestory sú vymaľované, zre-
konštruovala sa elektroinštalá-
cia, nové sú i opravené kach-
ličky, uskutočnila sa aj výmena 
batérií. Toalety v Medickej zá-
hrade boli počas rekonštrukcie v 
obmedzenej prevádzke, toalety v 
Grassalkovichovej záhrade boli 
počas rekonštrukcie uzatvorené. 
Rekonštrukcia prebieha aj na 
verejných toaletách na Námestí 
Eugena Suchoňa, opravila a sprí-
stupnila sa aj toaleta na ihrisku 
na Jakubovom námestí. 
(ao)
FOTO – DOROTa KRÁKOVÁ

- Účastníkom zájazdov pre sta-
romestských seniorov, ktoré sa 
budú konať 18. septembra na 
Zámok Smolenice a 30. septem-
bra do Marianky a do Stupavy, 
oznamujeme, že autobusy budú 
pristavené na parkovisku pri Is-
tropolise. Odchod do Smoleníc 
je 18.9. o 8.00 a odchod do Ma-
rianky a Stupavy je 30.9. o 9.00.

- Dňa 13.9.2014 sa bude opäť 
konať Dobrý trh na Panenskej. 
Pre verejnosť bude otvorený od 
10:00 – 17:00. Panenská ulica a 
časť Štetinovej budú pre prejazd 
a parkovanie uzatvorené od 6:00 
– 19:00. Organizácia dopravy 
bude dostatočne včas uprave-
ná značením. Zároveň všetkých 
užívateľov ulíc týždeň dopredu 

informujeme letákmi, umiest-
nenými na vchody a za stierače. 
Vozidlá, ktoré ostanú na ulici, 
budú odťahovou službou pre-
miestnené na vedľajšie ulice. 
Partner trhu, konzervatórium 
na Tosltého, poskytne náhrad-
né parkovanie  pre rezidentov 
na svojich plochách od 12.9. od 
18.00 do soboty 13.9. do 18.00.

StarOMeStSKá VieCha, 
Hviezdoslavovo nám.

29.8. – 4.9.2014 Vinanza Vráble
05.09. – 11.09. TO*CO 
12.09. – 18.09. Víno Uhnák, 
Víno Jurčovič, Terra Parna 
19.09. – 25.09. Fedor Malík
26.09 – 02.10. Matyšák

Staré Mesto na jeden deň dostalo nového 
starostu. Stal sa ním Martin Major, primá-
tor mesta Olomouc, ktoré je partnerským 
mestom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Zároveň pondelok 4. augusta strá-
vila starostka Starého Mesta Táňa Rosová v 
Olomouci, kde úradovala namiesto primáto-
ra. Symbolická zámena mala za cieľ nielen 
získať nové skúsenosti, ale aj lepšie spoznať 
problémy a riešenia partnerskej samosprávy. 
Primátor Olomouca absolvoval v Bratisla-
ve poradu s vedúcimi oddelení, previezol sa 
vláčikom po meste, prešiel sa po nábreží i 
po Medickej záhrade, stretol sa s našimi se-
niorimi a navštívil Staromestskú výdajňu na 
Medenej ulici. Starostka v Olomouci stihla 
pokrstiť malú žirafu, prírastok mestskej 
ZOO, ale tiež absolvovala prehliadku Centra 
ekologických aktivit, stretla sa so seniormi a 
besedovala s vedúcimi oddelení magistrátu. 
(dot)

Využite pekné jesenné dni na spoznanie pamiatok v okolí

Staré Mesto pravidelne organizuje výlety pre 
našich seniorov. V minulosti už boli seniori 
v Marianke, v rakúskom meste Michelstet-
ten, kde sídli múzeum školstva, či v ma-
ďarskom Györi alebo Mosonmagyarovári. 
Dňa 17. septembra sa bude konať ďalší z 
celodenných výletov. Pozývame všetkých 
staromestských seniorov,  ktorí  sa výle-
tov ešte nezúčastnili, ale i tých, ktorým 
sa naše výlety páčili, aby v prípade záuj-
mu potvrdili účasť na 02/59246437 alebo 
0911904196 do  8. septembra 2014. Cie-
ľom bude Zadunajsko – Maďarsko.  Od-
chod o 08:00 z parkoviska na trnavskom 
mýte (pri istropolise). Naša cesta bude mať 
cieľ na Vrchu sv. Martina, v benediktínskom 
opátstve Pannonhalma (UNESCO), ktoré pri 
oslavách tisícročného jubilea navštívil i pá-
pež Ján Pavol II. Po prehliadke nám zostane 

čas aj na prechádzku po botanickej záhrade, 
ktorej súčasťou je i bylinková záhrada, ob-
kolesená levanduľovými poľami. Mnísi tu 
z dopestovaných byliniek vyrábajú krémy, 
čaje, likéry, ktoré si v miestnom obchodíku 
budeme môcť zakúpiť. Ďalej budeme pokra-
čovať do mesta Győr. Pri pešej prehliadke 
nevynecháme ulicu G. Barossa, námestie 
Szechényi tér s historickou lekárňou, bazi-
liku, kostol Karmelitánok a ďalšie. Deň za-
končíme oddychom v kúpeľoch Rába Quelle. 
Ide o jedny z mála bezchlórových kúpeľov v 
Maďarsku. Okrem 5 bazénov s rôznymi zá-
žitkovými elementami sú k dispozícii i dva 
tobogány a saunapark. Dokonale oddýchnutí 
sa vyberieme na spiatočnú cestu. Návrat cca 
o 19:00. V prípade mimoriadneho záujmu 
podobný výlet uskutočníme aj v októbri. 
 (tt) FOTO - aRCHÍV, www.vebertravel.hu 

KurZ aNGličtiNy ZDarMa!
Staré Mesto pripravilo pre seniorov v spo-
lupráci s jazykovým centrom the Bridge 
týždenný kurz základov angličtiny zdarma. 
Seniori sa na ňom naučia veľa užitočných 
fráz. Štúdiom jazyka sa seniorom otvárajú 
nové obzory, cvičia si ním pamäť a zároveň 
si ním aj cibria myslenie. „Seniorsky vek 
nesmie byť videný ako neproduktívna časť 
života, ale naopak, seniori môžu robiť to, na 
čo predtým nemali čas,“ hovorí riaditeľka 
the Bridge Klaudia Bednárová. Bezplatné 
kurzy budú prebiehať v týždni od 16. do 19. 
septembra, pričom účastníci si môžu vybrať 
zo štyroch rôznych  časov: od 9:00 do 10:30, 
od 11:00 do 12:30, od 13:00 do 14:30 a od 
15:00 do 16:30 h. Na kurzy sa môžu prihlá-
siť cez info@thebridge.sk, alebo na čísle 
0948 104 916. Počet miest je obmedzený.

Primátor Olomouca Martin Major (vľavo) starostoval Starému Mestu a starostka táňa rosová strávila 
pracovný deň v Olomouci, našom partnerskom meste.
FOtO - MaGiStrát OlOMOuCa, ba-StarÉ MeStO

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



anton Srholec: Každý môže byť slušným človekom
S kňazom antonom Srholcom, 
ktorý nedávno oslávil 85 ro-
kov, sme sa stretli v Staromest-
skej výdajni na Medenej ulici. 
Výdajňa slúži Staromešťa-
nom, ktorí sa ocitli v núdzi. ak 
si nemôžu z hocakého dôvodu 
dovoliť nákupy bežných potra-
vín, drogérie či šatstva, stačí sa 
nahlásiť do systému a po tovar 
priamo z nákupných reťazcov 
si môžu chodiť bezplatne kaž-
dý deň okrem stredy. a hoci 
odberateľov pribúda, časť 
potravín pred dátumom spot-
reby stále vo výdajni ostáva. 
Po dohode so samosprávou si 
dôstojný pán každý týždeň jaz-
dí po škatule s ovocím, mlieč-
nymi výrobkami, salámami či 
cestovinami a ryžou, aby ich 
odovzdal svojim 30 zverencom, 
klientom jeho resocializačného 
centra resoty. „Veľmi pekne 
ďakujem pani starostke, že na 
nás myslela,“ povedal pri na-
šom stretnutí. Pri tejto príleži-
tosti sme sa porozprávali.

Pomáhate ľuďom, ktorí sa 
ocitli bez domova. V akom sta-
ve sa k vám dostávajú, čo naj-
viac potrebujú?
 „Náš projekt Resoty, občianske 
združenie, funguje už 23 rokov.  
Usiluje sa dať ľudom nielen stre-
chu nad hlavou a jedlo, oblečenie 
a tie základné veci, aby človek 
prežil, ale je to resocializačná 
komunita. Veľmi nám záleží, 
aby sa ľudia, ktorí u nás býva-
jú, nejako odrazili, aby skončili 
s tým spôsobom života, do kto-
rého boli veľmi tvrdo a surovo 
vsotení, a aby sa pripravili sa na 
to, že odídu. ale chceme, aby sa 
zaradili späť do spoločnosti a za-
čali žiť svoj vlastný príbeh.“

Poskytujete aj sociálne po-
radenstvo, napríklad, ako si 
vybaviť doklady. Stoja vaši 
klienti o túto pomoc? 
„To základné je, že sa staráme 
o socializáciu človeka. Sú to 
ľudia, ktorí prežili niečo ako 
haváriu vo vzťahoch, žijú na po-
kraji spoločnosti, bezdomovci.  
Chceme, aby sa opäť stali člove-
kom. My nemáme zamestnancov 
na to, aby sme ich ošetrili, ale 
vieme im pomôcť. Nemôžeme 
Zväčša stratili sebavedomie a to 
duchovné, ktoré človeka živo-
tom nesie. Spolu so mnou Re-
soty vedie aj sestra Rita, veľký 
psychológ a analytik, ako žena 
má veľkú dôveru. Prežil som 
rehoľu, kam ľudia prídu dobro-

voľne a žijú v skromnosti, je to 
spoločenstvo ľudí, kde si všetci 
pomáhajú. V Resoty by sa mal 
človek sám usilovať, aby sa vy-
lízal zo svojich rán. Čo najviac 
rešpektujem, je sloboda člove-
ka. Hneď, ako k nám klient prí-
de, dostane tri kľúče – od izby, 
od chodby a od ulice. Nemáme 
vrátnicu, ani žiadnu kontrolu. 
Je tu len kuchárka a my dvaja. 
Dôverujeme mu. a on sa musí 
usilovať na tú dôveru odpove-
dať. Musí šetriť vodu, elektrinu, 
žiť skromne, ale čisto. 
Každý má svoje súkromie, te-
levíziu, chladničku, kuchárka 
navarí. Je to niečo medzi domo-
vom a komunitou, ktorá sa na-
vzájom lieči.“

Zapájajú sa klienti do neja-
kých prác?
„Máme zväčša starých ľudí, len 
mužov. absolvovali vojnu, ve-
dia, čo sú to rajóny. Nemáme 
upratovačku a oni nie sú bá-
bätká. Každý musí raz za me-
siac vyčistiť chodbu a kúpeľne. 
Máme aj záhradku, kde tí, čo 
majú záujem, pestujú ovocie, 
zeleninu. a výsledok: čerešne, 
hrozno, rajčiny sú pre všetkých.“
ako by sa spoločnosť mala sta-
rať o tých, čo sú na ulici?  
„V prvom rade ich neľutovať. 
Čo im škodí, je súcit. Väčšina z 
nich sú herci svojho tragického 
príbehu. Môžeme si ho vypočuť, 
ale keď už je u nás, je v komu-
nite a má všetko, čo potrebuje – 
teplá voda tečie vo dne, v noci. 
Potom už nemôže hrať, aký je 
nešťastný. 
Žiaden zdravý chlap nemôže le-
žať na posteli, pozerať televíziu 
a hovoriť – starajte sa o mňa. 
Má mesiac, dva a tretí mesiac 
už má deadline. Najprv pohovor, 
žltá karta a potom, keď uteká do 
mesta a sem sa chodí len vyspať, 
červená karta. Je to výchova k 
zodpovednosti za svoj vlastný 
život. To je tá resocializácia. 
Všetci nemôžeme byť ministra-
mi, vo vysokých funkciách. ale 
všetci môžeme byť slušní ľudia. 
Hlavná filozofia je, aby v Re-
soty nebolo násilie, nesmie sa 
klamať, kradnúť a podvádzať. 
Keď to klient prijme a udomácni 
sa, buď ma prácu a môže platiť 
poplatok 5 eur denne, alebo má 
dôchodok a platí to z neho. ak 
nemôže, tak mu to doplatíme, 
ale držíme tú cenu - je to hodno-
ta dvoch škatuliek najlacnejších 
cigariet.“ Dorota Kráková  
FOTO - aRCHÍV
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Škôlkari z Malej sa učili plávať

Rodinné centrum Prešporkovo, 
ktoré funguje vďaka podpore 
Starého Mesta na Grosslingo-
vej 48, v lete začalo s obnovou 
dvorčeka. Priestor, ktorý bol 
nevyužívaný, sa dnes mení na 
bezpečné miesto pre rodiny s 
deťmi, kde popri posedení na 
novej drevenej terase, budú 
aj nové hracie prvky pre deti, 
domčeky, vyrobené v spolupráci 
s dobrovoľníkmi, či malá bylin-
ková záhradka. Financovanie si 
mamičky zohnali sami, prispela 
i Nadácia VÚB i fond drogérií 
DM vďaka projektom na pod-
poru materských centier. „Máme 
za sebou etapu vypratávania, pí-

lenia a skladania drevených prv-
kov, úpravy fasády i maľovania. 
Sľúbili sme si, že tu bude nové 
bezpečné miesto pre deti,“ vra-
ví štatutárka Lenka Černáková. 
Prešporkovo napriek tomu ešte 
zháňa finančnú podporu, cieľom 
je dať na asfaltový dvorček bez-
pečnostný umelý povrch. Zíde 
sa tiež pomoc vo forme brigády. 
V septembri oslavuje Prešpor-
kovo otvorenie 10. sezóny exis-
tencie. Svoje piate narodeniny 
bude mať aj Minifolklór – kurz 
pre deti a pokračuje napríklad aj 
Majstrovníček, kurz určený pre 
deti a ich oteckov. Program na 
www.presporkovo.sk. (lč)

Staromestská televízia pozýva 
na slávnostné otvorenie Tele 
café, televízneho štúdia v štýle 
kaviarne, v sobotu 6. septem-
bra o 19.00 na Medenej ulici. V 
štúdiu - kaviarni bude televízia 
pravidelne nakrúcať večerné 
programy v rôznych štýloch – 
poetický večer, stretnutia s au-
tormi kníh, malé formy klasickej 
hudby, spevácke a klavírne reci-
tály, džezové večery, talkšou so 
známymi tvárami a populárnymi 
umelcami, športovcami, vedca-
mi a osobnosťami, či stand – up 
komédie. Na otvorení sa budú 
môcť návštevníci tešiť na malú 
ochutnávku, pôjde o prierez 

chystaných programov. Kavia-
reň je otvorená denne od 10.00 
do 24.00, v piatok a v sobotu do 
2.00. Staromestskí seniori, drži-
telia karty Staromestského se-
niora, budú mať v kaviarni kávu 
za 1 euro. Kartu je možné si vy-
zdvihnúť od 10. septembra 2014 
na recepcii Miestneho úradu, 
bude slúžiť obyvateľom Starého 
Mesta od 60 rokov vyššie. Kar-
ta bude držiteľom umožňovať aj 
zľavy v ďalších prevádzkach v 
Starom Meste. Zoznam prevá-
dzok uverejníme v nasledujú-
com čísle Staromestských novín 
a na webovej stránke mestskej 
časti. (dot)

Prešporkovo neoddychovalo Staromestská kaviareň

Naučiť sa plávať patrí k základ-
ným pohybovým zručnostiam 
každého človeka. a dobre viem, 
že čo sa naučíme ako deti, vieme 
po celý život. Preto sa snažíme, 
aby sa aj deti z našej škôlky nau-
čili v predškolskom veku čo naj-
viac. Deti z 2. triedy pravidel-
ne absolvujú plavecký kurz na 
FTVŠ. Spolupráca s profesorkou 
Benčúrikovou je na vynikajúcej 
úrovni a jej predovšetkým patrí 
vďaka za to, že deti sa vôbec ne-
boja vody, tešia sa na každú ho-
dinu a po niekoľkých lekciách už 
nielen plávajú, ale neboja sa ani 

potopiť, a ani skočiť z mostíka. 
Inštruktori sú vždy veľmi milí a 
prijemní a s deťmi veselo šantia 
a tak ich nenápadne privádzajú k 
základom plávania. Na poslednú 
hodinu výcviku sa môžu prísť 
pozrieť z balkóna na svoje deti 
aj rodičia. Tí sa veru nevedia 
vynačudovať, čo ich deti všetko 
dokážu. Za odmenu dostali všet-
ky deti diplom a sladkú odmenu. 
Už teraz sa tešíme na budúci jún, 
kedy opäť zavítame na FTVŠ a 
ďalšie deti sa naučia bezpečne 
plávať. a možno z nich vyrastú 
aj noví vynikajúci športovci, 

ktorí nás budú reprezentovať na 
pretekoch doma aj vo svete. 

Katarína Moravcová, MŠ 
Malá 6, FOtO – arChÍV MŠ

Mestská časť Bratislava – Staré 
Mesto oznamuje zámer prenajať 
na základe obchodnej  verejnej 
súťaže nehnuteľný majetok 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 
Radlinského č. 51 v Bratislave

2. nebytový priestor na ulici 
Ventúrska č. 9 v Bratislave. 
Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže budú zverejnené na inter-
netovej stránke www.staremesto.
sk. dňa 25.8.2014 a k nahliadnu-

tiu či poskytnutiu akýchkoľvek 
informácií v podateľni na Miest-
nom úrade Mestskej časti Brati-
slava – Staré Mesto a v kancelá-
rii č. dverí 202 – Mgr. Malinová 
alebo na tel.č.  02/59 246 292. (r)

OZNAM



Splní americká ambasáda svoje sľuby? Staromestský letný festival 2014

ad: ako to bolo s reportážou o Senior... SMN 08/2014

americká ambasáda do dnešné-
ho dňa neuskutočnila opatre-
nia, ku ktorým sa zaviazala pri 
schválení predĺženia zmluvy 
o prenájme pozemkov v okolí 

ambasády na Hviezdoslavovom 
námestí, na ktorých stojí bezpeč-
nostný plot. Mestské zastupiteľ-
stvo Bratislavy schválilo žiadosť 
Veľvyslanectva o predĺženie náj-
mu pozemkov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa na zasadnutí 
22. mája. 
V uznesení sú uvedené aj opat-
renia, ktorými bolo predĺženie 
zmluvy podmienené. Medzi nimi 
je aj záväzok americkej strany 
odstrániť parkovacie miesta a 
skladovacie priestory z okolia. 
Okrem uvedených ambasáda ďa-
lej prisľúbila vytvoriť zeleň me-

dzi budovou a plotom, vybudo-
vať estetické oplotenie podobné, 
ako je okolo Prezidentského pa-
láca a začať hľadať novú lokáciu 
pre presťahovanie.
Bohužiaľ, opatrenia, ktoré pre 
ambasádu vyplynuli z uznesenia 
zastupiteľstva, neboli doteraz 
uskutočnené. 
ani sľuby, ktoré odzneli z úst 
veľvyslanca počas diskusie s 
mestskými poslancami. 14. júla 
som poslal pánovi veľvyslanco-
vi otvorený list, v ktorom som 
ho upozornil na tieto skutočnos-
ti a vyzval ho, aby splnil svoje 

sľuby. Nedočkal som sa ani od-
povede na svoj list.
autá veľvyslanectva naďalej 
parkujú na námestí, žiadna vý-
razná zeleň tu nepribudla. Vy-
zerá to tak, že magistrát vyhovel 
žiadosti veľvyslanectva a schvá-
lil predĺženie nájmu pozemkov, 
americká strana ale podmienky, 
ku ktorým ich zaväzuje uznese-
nie, nesplnila. Budem aj naďalej 
pozorne sledovať, či ambasáda 
zrealizuje sľubované opatrenia 
alebo nás len vodí za nos. 
Martin borguľa, staromestský 
poslanec

V augustovom vydaní Staromest-
ských novín bol publikovaný člá-
nok s titulom ako to bolo s re-
portážou o Seniorcentre, autorom 
ktorého je poslanec miestneho 
zastupiteľstva za KDH Mário Le-
žovič. Poslanec Ležovič, ako pred-
seda komisie pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu sa ohradzuje 
voči odvysielanému dokumentu 
RTVS zo dňa 21.6.2014. Domnieva 
sa, že reportáž bola zmanipulovaná 
a jednostranná. Dúfam, že RTVS, 
resp. tvorca reportáže je nezávislý 
novinár, ktorého v reportáži viedol 
záujem objektívne pomenovať prí-
činy a súvislosti „kauzy“ Senior-
centrum.čo sa mu to do značnej 
miery podarilo a za čo mu ďakujem. 
Poslanec Ležovič a spol. už takmer 
rok zavádza zastupiteľstvo a verej-

nosť vo veci údajnej kauzy v Se-
niorcentre. V minulom roku k tomu 
opakovane využili bulvárny denník, 
ktorý hrubo poškodil nielen moje 
dobré meno, ale aj mestskú časť, 
najmä však Seniorcentrum. Vtedy 
sa poslanec voči tvrdeniam denníka 
neohradzoval, vtedy mu jednostran-
né informácie nevadili. Žiadna 
kontrola a bolo ich v Seniorcentre 
neúrekom, nezistila nijaké závažné 
ani menej závažné porušenia. Kon-
trolné zistenia  vykonané sociálnou 
komisiou, ktorej dôležitosť posla-
nec Ležovič tak rád zdôrazňuje ne-
znesie žiadne kritériá  objektívnosti 
a nakoniec aj serióznosti. Vyjad-
renia poslanca, že som ako riadi-
teľka zariadenia porušovala zákon 
a zákonník práce, sú klamstvom. 
Svoje vyjadrenia bude musieť pán 

poslanec preukázať na súde.Som 
hrdá na výsledky práce zamestnan-
cov Seniorcentra za obdobie, kedy 
som vykonávala funkciu riaditeľky. 
Všestranne sa zlepšili podmienky v 
zariadení a kvalita služieb, na čom 
mimochodom poslanec Ležovič ani 
sociálna komisia nemala žiaľ žiad-
ny podiel. Najlepším dôkazom o 
kvalite a dobrom mene zariadenia 
bol záujem občanov o umiestnenie. 
Nepopieram, že sme zápasili aj s 
problémami a nedostatkami, svojim 
charakterom bežnými (personálny-
mi, prevádzkovými) tak, ako je to 
zrejme v každom sociálnom zaria-
dení. Poslanci - členovia sociálnej 
komisie nám v tom nápomocní ne-
boli, skôr naopak. Mandát a sľub 
poslanca sa dá napĺnať rôznym 
spôsobom. Pri každom z týchto 

spôsobov by sa mal poslanec sprá-
vať a konať čestne, zodpovedne a 
zákonne. Poslanec Ležovič v „kau-
ze“ Seniorcentrum sa tak evidentne 
nesprával. Nech si každý vyhodnotí 
jeho vystupovania v zastupiteľstve, 
frázy, ktoré z času na čas publikuje 
v Staromestských novinách, jeho 
predsednícke výsledky sociálnej 
komisie a pod. Pozitívne novinky, 
napr. sociálna výdajňa, sociálny 
taxík a iné neboli z dielne predse-
du sociálnej komisie, ale starostky. 
ako obyvateľku Starého Mesta ma 
vôbec neteší, že poslancom môže 
byť človek, ktorý na to nemá sku-
točné schopnosti ani charakter. 
Mgr. Viera Jašková, bývalá riadi-
teľka Seniorcentra 
článok je uverejnený v zmysle 
žiadosti o odpoveď

Často sa v lete sťažujeme, že ne-
máme kam ísť, niet čo robiť, mesto 
je vyľudnené, aj tak prší a vôbec 
– čo s načatým dňom, či večerom? 
Pracovníci oddelenia kultúry a kul-
túrnych zariadení ponúkli aj toto 
leto najmä Staromešťanom bohatý 
kultúrny program pre všetky veko-
vé kategórie a rôzneho zamerania. 
Samozrejme, že rôzne podujatia 
organizovali viaceré inštitúcie ( aj 
s finančnou pomocou Ministerstva 
kultúry SR, Nadácie VÚB, Sloven-
skej sporiteľne, či iných donorov 
). Pestrá ponuka začala už v júni 
cyklom chrámových koncertov. 
Majestátnymi tónmi sa rozozvučal 
kostol jezuitov, františkánsky kos-
tol i Katedrála sv. Martina. Vyvr-
cholením tohto cyklu bol koncert 
zboru adoremus so svojimi sólista-
mi v Dóme,  venovaný 100. výročiu 
začiatku I. svetovej vojny. Hudba 
znela najmä na Hviezdoslavovom 
námestí každý piatok až nedeľu a na 
nádvorí Zichyho paláca každý štvr-
tok. Spolu vystúpilo viac ako 40 sú-
borov a skupín, medzi nimi mnohé 
zo zahraničia. Najväčší ohlas na ná-
mestí zaznamenali swingová skupi-
na z dánskeho Silkeborgu, Dychová 

hudba Ministerstva vnútra SR, Vla-
do Vizár a jeho jazz band, Viliam 
Cibula, seredský dixieland, Maroš 
Bango, populárna Kristína so sku-
pinou a v neposlednom rade Kuštá-
rovci. Na nádvorí sme mali mož-
nosť počuť širokú škálu žánrov od 
folklóru, cez operu, jazz až po wor-
ld music. Najväčším zážitkom boli 
koncerty Juraja Bartoša (trúbka) s 
NBS triom, šansónový večer aleny 
Čermákovej, vokálny koncert vie-
denského súboru mladých mužov 
VieVox a nádherná atmosféra bola 
aj na koncerte charizmatického sú-
boru Pressburger Klezmer Band. 
Na nádvorí Zichyho paláca každú 
stredu ponúkala naša dramaturgia 
divadelné predstavenie. Príjemné 
komédie rozosmiali množstvo spo-
kojných divákov. Najväčšiu odozvu 
malo predstavenie predpremiéry 
novej hry divadla GUnaGU Remix 
a veľké herecké výkony priniesla 
hra Zlatý pan ministr v Turecké ka-
várně. Zaujímavým predstavením 
bola aj hra Haló, mimozemšťan? 
s ktorou sa predstavilo divadlo 
Úsmev. ak už hovoríme o divadle, 
nerada by som zabudla na zaujíma-
vý jednoznačne ojedinelý projekt 
v Bratislave, cyklus Moravské di-
vadlo pre deti v Medickej záhra-
de. Dramaturgicky a realizačne ho 
pripravili pracovníčky kultúrneho 
zariadenia na Školskej 14. Podari-
lo sa im vybrať divadelné produk-
cie, ktorým deti rozumeli a hlavne 
zodpovedali podmienkam divadla 
v exteriéri záhrady. Návštevu diva-
dielok v Medickej záhrade zaradili 
do programu denných táborov  pra-
covníčky kultúrneho zariadenia na 
Gaštanovej 19. Naše detské denné 
tábory, vzhľadom na veľmi bohatý 

program boli veľmi pekne navšte-
vované a každý rok sú nesmierne 
dobré ohlasy. Okrem zábavných 
programov pre deti  zariadenie na 
Školskej zrealizovalo v Medickej 
záhrade už 10. ročník Cvičenia pod 
stromami s bohatou účasťou cviče-
niachtivej verejnosti dva razy do 
týždňa v dopoludňajších a aj po-
poludňajších hodinách. Priaznivci 
literatúry si tento rok mohli vybrať 
z viacerých ponúk rôznych poduja-
tí. Čítanie pripravila aj Staromest-
ská knižnica v Medickej záhrade a 
s novou literatúrou mali možnosť 
sa oboznámiť záujemcovia aj v 
Zichyho paláci na pravidelných 
utorkových stretnutiach v Literár-
nom klube u Zichyho. Najväčšiu 
pozornosť pútalo čítanie Dušana 
Mitanu s hudobným hosťom Mari-
ánom Vargom. Pre orientáciu a zau-
jímavosť boli poučné aj stretnutia s 
mladou poéziou a prózou. S malým 
záujmom verejnosti sa stretli Tele-
vízne pondelky u Zichyho. ak sme 
minulý rok mali svoje prvenstvo a 
premietali sme prakticky jediní, tak 
tento rok sa premietalo skutočne 
na viacerých miestach (na Hlav-
nom nám., v čitárni U červeného 
raka). Navrhujem v budúcom roč-
níku Televízne pondelky realizovať 
prostredníctvom veľkej obrazovky 
na Hviezdoslavovom nám. Väčší 
úspech malo štvrtkové premietanie 
na Hviezdoslavovom námestí kde 
Musica Viva Cinema ponúkla via-
ceré krásne a nezabudnuteľné hu-
dobné filmy na veľkej obrazovke.V 
programovej skladbe sa nezabudlo 
na seniorov a i neskôr narodených, 
ktorým učaril tanec a už tretí rok sa 
uskutočnila Staromestská letná tan-
čiareň pri príjemnom posedení na 

letnej terase hotela Carlton, ktorý 
pri realizácii vstúpil do spoluprá-
ce. Účasť do istej miery ovplyvnilo 
počasie, nakoľko len jeden termín 
sa konal za naozaj letných podmie-
nok. Môžem konštatovať, že tento 
projekt sa stal už tradíciou v podu-
jatiach Staromestského letného fes-
tivalu. Nemôžem nespomenúť vý-
stavy, ktoré bolo možné navštíviť v 
našej Galérii F7 na Františkánskom 
námestí. Počas dvoch letných me-
siacov sme mali možnosť vidieť ob-
razy Štefana Fecka ( mimochodom 
obyvateľ domu v ktorom sa galéria 
nachádza...), objekty z dreva členov 
združenia Sporofa a zaujímavú vý-
stavu obrazov maľovaných a tave-
ných na skle riaditeľky našej ZUŠ 
na Radlinského ul., odbor výtvarný, 
akademickej maliarky Lenky Hláv-
kovej. Pozitívom tohtoročného leta 
bola od augusta každodenná pre-
vádzka  maxi-šachu na Hviezdosla-
vovom námestí. Napriek tomu, že 
toto leto neponúklo veľa slnečných 
dní, ktoré by sa dali tráviť pri vode, 
či v prírode, mala kultúra svoje veľ-
ké miesto v Starom Meste. Ponuka 
bola široká a pestrá, každý si mo-
hol nájsť pre seba to najvhodnejšie 
. Celý Staromestský letný festival 
2014 bol vysoko hodnotený obyva-
teľmi aj hosťami Starého Mesta.
Navzdory tomu, že stále platí, že 
bez peňazí sa ťažko dá vykúzliť 
kvalita, naši kultúrnici opäť doká-
zali, že aj z mála peňazí sa dá pri-
praviť veľa dobrej muziky! Za to 
a za reprezentáciu Starého Mesta 
počas leta patrí celému oddeleniu 
kultúry a pracovníkom kultúrnych 
zariadení veľká vďaka a úcta.  
MuDr. halka ležovičová, pred-
sedníčka Komisie pre kultúru
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 v Medickej

pre deti o 16:00BÁBKOVÉ      PREDSTAVENIA
Septembrové utorky

v spolupráci so starostkou Starého Mesta Táňou Rosovou vás srdečne pozývajú na 

, poslanec za Staré Mesto

aj v septembri!

Program nájdete aj na 
www.borgula.sk, 
facebook.com/stare.mesto 
a www.staremesto.sk.

Ako Kubo našiel poklad2.9.
9.9. Medovníkový domček 23.9. Gašparkova čarovná stolička

16.9. Gašparko a Janko v pekle                  

Predstavenia bábkového divadla Stražanovci
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Bratislave chýbal 11 rokov. Poslední 
pasažieri sa ním odviezli v roku 2003. 
Od piatku 22. augusta je však opäť sú-
časťou lodných liniek – Propeler, tra-
dícia prepravy medzi staromestským a 
petržalským brehom Dunaja, je späť. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
v spolupráci s partnermi spúšťa jeho 
pilotnú prevádzku. „Keď sme pred ča-
som prišli s myšlienkou oživiť Prope-
ler, stretli sme sa s veľkým záujmom 
verejnosti. Bratislave chýba pravidel-
né lodné spojenie, ktoré by prepájalo 
staromestský s petržalským brehom, 
tak ako tomu bolo v minulosti. aj keď 
začíname so starším plavidlom, som 
rada, že sa podarilo spustiť pilotnú 
prevádzku. Cieľom je otestovať v pra-
xi, aký je dopyt po takomto type do-
pravy, či je projekt ekonomicky udrža-
teľný a prípadná investícia do nových 

plavidiel únosná,“ povedala starostka 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
„Sme radi, že sme boli  oslovení na 
spoluprácu, že sa môžeme podieľať na 
projekte bratislavského Propelera a po 
jedenástich rokoch znovu priblížiť túto 
prepravu obyvateľom a návštevníkom 
nášho hlavného mesta,“ uviedol riadi-
teľ spoločnosti Marek Považan.
Partnerom projektu je Slovenská plav-
ba a prístavy – lodná osobná doprava, 
ktorá poskytla dve plavidlá s kapacitou 
160 a 220 a projekt prevádzkuje. Pro-
peler bude premávať od piatku do ne-
dele. V piatok štartuje z pontónu č. 52 
v Starom Meste o 16.00; 17.00; 18.00 
a 19.00. V sobotu a v nedeľu v časoch 
11.00; 12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 
17.00; 18.00; 19.00. Propeler bude pre-
mávať na trase – Staré Mesto (pontón 
č. 52, medzi prevádzkou Propeleru a 

Botelom Gracia), Petržalka (pontón č. 
34, bývalé nástupište Propeleru), River 
Park (pontón pod botelom Fairway), 
Eurovea a odtiaľ sa vráti do Starého 
Mesta. Cestujúci si môžu zvoliť, či sa 
prevezú celou trasou, alebo vystúpia 
na jednej zo zastávok. Cieľom projek-
tu je, aby sa lodná doprava v budúc-
nosti využívala aj ako súčasť mestskej 
hromadnej dopravy, ako je to bežné v 
iných európskych mestách.
Cena lístka pre deti je 1 euro, lístok pre 
dospelých stojí 2 eurá. Lístky si môže-
te zakúpiť v budove Osobného prístavu 
alebo priamo na lodi. Tí, ktorí si kúpia 
lístok cez internet na stránke www.lod.
sk, budú mať zľavu 10 %. 
Projekt podporili aj J&T Real Estate, 
Bratislava Tourist Board a HB Reavis.
(ao) 
FOTO - aNDREa VESELÁ

spájajúcu mesto po riekePropeler sa vrátil, bratislava má opäť lodnú linku, 



V auguste sa začali práce na zasypávaní 
jamy, ktorá bola doteraz na mieste parku 
belopotockého. 
Pozemok sa po takmer 18 rokoch vrátil oby-
vateľom, majiteľ tu plánoval výstavbu a pre-
to jamu v minulosti vyhĺbil. Starému Mestu 
prisľúbil  jamu na vlastné náklady zasypať.
Pozemok teraz patrí Starému Mestu, vďaka 
spoločnej iniciatíve samosprávy a aktivistov 
sa podarilo, že mesto pozemok zamenilo a 

sem sa môže vrátiť park. „Do mesiaca, od-
kedy mestská časť získala do správy park 
Belopotockého, sa napĺňa to, čo mi investor 
prisľúbil. Jama na Belopotockého bude po-
stupne miznúť. Zároveň pracujeme na pro-
jekte revitalizácie parku,“ uviedla starostka 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa 
Rosová. Na zasypanie bolo potrebných pri-
bližne 400 plných nákladných áut zeminy.
Staré Mesto chce na jeseň začať s prvou 

etapou obnovy parku na Belopotockého. 
Na podobe parku v priebehu leta pracovali 
architekti, bude sa predstavovať verejnosti. 
Zapracujú sa aj podnety od obyvateľov, tí sa 
v ankete vyjadrili, že by tu chceli oddychové 
miesto s lavičkami, zeleňou a prípadne aj s 
priestorom na hranie sa detí. V obnovenom 
parku pribudnú aj platany, ktoré Staré Mesto 
získalo ako dar od Cyperskej republiky. 
(dot)

Dell Run, v minulosti známy ako Dell Fami-
ly Run, vznikol, aby športom a zábavou spo-
jil zamestnancov spoločnosti Dell, ich pria-
teľov, rodiny a zároveň pomohol komunite, 
v ktorej všetci žijeme. Tento ročník je už tre-
tí a opäť o niečo väčší. Uskutoční sa v sobotu 
20. 9. v Medickej záhrade o 9.00. Keďže nie 
je všetko len o behu, ale aj o dobrej nálade a 
zážitkoch, prichystali sme pre každého - bež-

cov, ne-bežcov, rodičov aj deti - niečo. Beh 
vo viacerých kategóriách, rôzne detské akti-
vity či stánky sponzorov spríjemnia strávené 
chvíle s nami. Hudba patrí k behu, preto za-
hrá aj skupina Dellicious. akciu organizuje 
záujmová skupina GenNext, ktorej cieľom je 
vytvoriť sieť profesionálov, mladých vekom 
alebo duchom, a podporiť rozvoj a úspech 
spoločnosti. Na podujatí spolupracujeme s 

mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a 
podporujú ho sponzori: Birell, Café Tries-
te, Coca-Cola, Dermacol, FlapJack, Insuria, 
Kubík, LaHofer, Marsh, MetLife amslico, 
Racio, Radisson Blu Carlton Hotel, Run for 
Fun, Sheraton Hotel, Victoria art a Všeobec-
ná zdravotná poisťovňa. 
registrácia na webstránke: 
www.prihlasky.vos-tpk.sk

Zber a odvoz biolo-
gického odpadu
aj túto jeseň sa bude v Starom 
Meste vykonávať zber a odvoz 
biologického odpadu – konárov 
zo stromov a krovín od obyva-
teľov(fyzické osoby). So zbe-
rom konárov na 1. trase zberu 
sa začne v týždni od pondelka 
6.10.2014 a bude prebiehať po-
dobne ako po minulé roky. 
Viac informácií na www.stare-
mesto.sk a v októbrovom čísle 
novín.   

Dotácie na zeleň
Termín na podanie žiadosti o 
poskytnutie dotácie na úpravu 
zelene končí 15.9.2014. Dotácie 
sa prednostne poskytnú žiadate-
ľom, ktorí prispejú k vytvoreniu 
novej zelene, prípadne rekulti-
vácii zdevastovanej plochy na 
plochách do ulice. Súčasťou žia-
dosti musí byť návrh projektu s 
presným definovaním položiek 
rozpočtu. Tlačivo je na www.
staremesto.sk  v sekcii “OBČaN 
→ Tlačivá → Životné prostre-

die“,  prípadne priamo na úrade 
(č. dverí 220).

elektroodpad
V sobotu 27. septembra 2014 
obyvateľom Starého Mesta bez-
platne odvezieme nepotrebné 
elektrospotrebiče na ekologic-
kú recykláciu. Najneskôr do 
24. septembra 2014 kontaktujte  
miestny úrad: počas stránkových 
dní (pondelok a streda od 8.00 
do 17.00 hod.) na tel.čísle: 02/59 
246 333 alebo 02/59 246 325, 

non-stop e-mailom na: zuzana.
baniova@staremesto.sk. Na-
hláste druh a počet spotrebičov,  
meno, kontakt a presnú adresu. V 
deň zberu 27. septembra do 8:00 
vyložte elektroodpad  do vchodu 
bytového domu resp. za bránu 
rodinného domu. Nevykladajte 
ho na ulicu. Ďakujeme, že  nám 
v priebehu dňa umožníte vstup 
do týchto priestorov. aby sme 
v priebehu dňa stihli odviezť 
všetky spotrebiče elektroodpad 
nevynášame z bytov, pivníc či 
povál. (ba)

Parku pri rozhlase už nič nestojí v ceste

Dell opäť chystá beh v Medickej záhrade
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bratislavské rožky robia vychádzky i zbierajú pohľadnice

termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov

Dnes predstavujeme občianske 
združenie s chutným názvom 
bratislavské rožky. Jeho pred-
sedníčkou je eva bolemant.

Odkedy OZ funguje, aký je 
cieľ jeho vzniku?
„Naše združenie si zvolilo za 
heslo Bratislavské rožky – His-
tória na zjedenie. Vzniklo v roku 
2010. Cieľom je ochrana his-
torických a kultúrnych hodnôt 
mesta a odovzdávanie cenných a 
zaujímavých informácií a vedo-
mostí ďalším generáciám Brati-
slavčanov a všetkým záujem-
com o históriu. Pomenovali sme 
sa podľa presláveného sladkého 
pečiva, ktoré bolo symbolom 
multikultúrnej Bratislavy prelo-
mu 19. a 20. storočia.“
aké sú aktivity združenia? 
„Úlohou je prezentovať ochranu 
historických a kultúrnych hod-
nôt mesta, odovzdávanie cen-
ných a zaujímavých informácií a 
vedomostí, rozvíjanie bratislav-
skej identity  s pomocou virtu-
álnych máp a projektov webovej 
stránky, ktorá sa stala obľúbe-
ným webportálom. Vytvorili 

sme a dopĺňame internetovú da-
tabázu historických pohľadníc a 
fotografií Bratislavy. Pravidelne  
organizujeme tematické vlas-
tivedné vychádzky po meste a 
prednášky s názvom Prechádzky 
starým Prešporkom. Vydávame 
knižnú edíciu Bratislavské roz-
právky s cieľom predstaviť zná-
me osobnosti, ktoré sa nejakým 
spôsobom viažu k Bratislave.“
čo plánuje združenie do bu-
dúcnosti?
„Tento rok vychádza tretia pub-
likácia v edícii Bratislavské roz-

právky – Pozsonyi mesék, ktorá 
sa po Johannovi Wolfgangovi 
Kempelenovi a Bélovi Bartókovi 
sústreďuje na ďalšiu významnú 
osobnosť, ktorého tvorba sa spá-
ja s Bratislavou. Popredný ma-
ďarský architekt, Ödön Lechner 
na Grösslingovej ulici projekto-
val budovu bývalého rímsko-ka-
tolíckeho hlavného gymnázia a 
v tesnej blízkosti Pamätný kos-
tol sv. alžbety s farou pre verej-
nosť i pre študentov susedného 
gymnázia. Pokračujeme v ob-
ľúbených tematických vychádz-

kach, kde s nami spolupracujú  
najrenomovanejší sprievodcovia 
Bratislavy. Naďalej organizuje-
me  virtuálne Prechádzky starým 
Prešporkom. Tieto prednášky sú 
realizované s finančnou podpo-
rou Úradu vlády Slovenskej re-
publiky. Najnovším projektom 
je multimediálna výstava Haló, 
Pozsony v knižnici Maďarského 
inštitútu. Netradičná stála expo-
zícia, ktorá zároveň prepožičia-
va priestoru nový interpretač-
ný rozmer, sa prostredníctvom 
šiestich krátkych animovaných 
filmov a iných vizuálnych prv-
kov snaží na prítomnosti maďar-
ského obyvateľstva v Bratislave 
prezentovať dejiny a kultúrnu 
rôznorodosť mesta. Výstava sa 
otvára 16. septembra o 18:00. na 
Palisádach 54.“ (dot) 
FOtO - arChÍV OZ

V mesiacoch septembri až decembri 2014 
bude mestská časť pristavovať veľkokapa-
citné kontajnery na veľkorozmerný domový 
odpad (starý, rozobratý drevený a čalúnený 
nábytok, koberce, matrace a pod.) a drobný 
stavebný odpad. 
akcia je súčasťou každoročného jarné-
ho a jesenného upratovania. Kontajnery sú 
pre fyzické osoby, nie pre firmy a neslúžia 
na zber elektroodpadu Viac info na tel. č. 
02/59246333. Kontajnery budú na stanovišti 
do 12.00 nasledujúceho dňa. 
Rozmiestnenie ďalších kontajnerov bude 
zverejnené v nasledujúcom čísle Staromest-
ských novín.  

16.9. – 17.9.2014   
Fraňa Kráľa 1-Lermontovova, Poľská 2, Ma-
lá-Révova, Mozartova 13,15 (parkovisko)

23.9.-24.9.
Povraznícka-anenská, Palárikova 6-8, Radvan-
ská-Medzierka, Drotárska cesta 35-39

30.9.-1.10.
Moskovská-Poľná,Partizánska-Lichardova, 
Bernolákova-Blumentálska,Vlčkova-Dohnalo-
va

7.10.-8.10.
Židovská-Mikulášska, Svetlá-Tichá, Za soko-

lovňou, Záhrebská-Tabaková-vnútroblok

14.10.-15.10.
Sokolská 1, Javorinská-Hummelova, Martinen-
gova 1-Drotárska cesta, Gorazdova-Langsfel-
dova

21.10.-22.10.
Nad Lomom-Buková, Kuzmányho-Vlčkova
Vajanského nábr. 13-15, Beskydská
 
28.10.-29.10.
Jakubovo nám, Heydnova-Rubinsteinova, Mýt-
na 23-Šancová-vnútroblok, Železničiarska-Ža-
botova

Dobrovoľne upratali Obchodnú ulicu 
Skupina desiatich dobrovoľníkov upratovala 
Obchodnú ulicu. 
Jedna z najfrekventovanejších ulíc v hlav-
nom meste je v správe magistrátu. Staré 
Mesto eviduje sťažnosti na čistotu ulice, 

chýbajú tu smetné koše. Dobrovoľníci boli 
z portálu Obchodnaulica.sk. „Chceme pod-
porovať prevádzky, ktoré sú na Obchodnej, 
Vysokej či Poštovej. Našou akciou chceme 
vzbudiť záujem o čistotu na Obchodnej a 

priľahlých uliciach. Chceme, aby každý pri-
ložil ruku k dielu. Tak sme zobrali do rúk 
lopaty,“ povedal organizátor akcie Dávid 
Čajko. 
Podobné aktivity plánujú opakovať.

Na zasypanie jamy je potrebných 400 nákladných áut zeminy. FOtO – arChÍV SONe PárNiCKeJ
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MeSiaC auGuSt VO FOtOGraFiáCh

Do každej obývačky, aj do tej na hviezdoslavovom námestí, 
patrí knižnica. Knihy si sem môže prísť požičať ktokoľvek a 
kedykoľvek.

tančiarne na terase hotela Carlton sa konajú pravidelne celú 
letnú sezónu, v auguste sa tancovalo tango, takéto tančiarne sú 
známe aj zo zahraničia pod názvom Milonga.   

hviezdoslav dostal bodkovanú šatku. Zmena bola súčasťou 
projektu bodky, ktorý prináša nový pohľad na centrum mesta. 
u pohľadu turistu i obyvateľa. 

aj Naďa Konvalinková a Václav Vydra boli hosťami Staro-
mestského letného festivalu na Nádvorí Zichyho paláca s in-
scenáciou Divadla harlekýn Zlatý pán ministr.

Detský letný program Starého Mesta sa sústredí do Medickej 
záhrady. V auguste tu hralo Divadlo Koráb z brna Sindibá-
dove dobrodružstvá. 

Združenie Susedia na dvore, ktoré sídli na Povrazníckej uli-
ci, zorganizovalo posedenie so susedným Seniorcentrom. Zú-
častnila sa i starostka táňa rosová.  

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – ANDREA VESELÁ

FOTO – RASŤO MIŠÍK

FOTO – RASŤO MIŠÍK

Poznaj Staré Mesto pokračuje jesennou časťou
Po letnej pauze sa v septembri 
opäť začne program projektu 
Poznaj Staré Mesto. 
V súvislosti s obnovením pre-
mávky Propeleru pripravila 
mestská časť možnosť pre všet-
kých Staromešťanov, aby sa bez-
platne lodnou linkou previezli 
po trase Staré Mesto, Petržalka, 
River Park a Eurovea. Plavby 
sa budú konať každú sobotu o 
11.00 z pontónu č. 52, nahlásiť 
sa treba dopredu na propeler.
staremesto@gmail.com alebo na 
telefónnom čísle 0903 351 343. 
Prvá plavba sa bude konať 6. 
septembra, potom 13. septembra, 
20. septembra a 27. septembra. 

Nahlásiť sa treba vždy najneskôr 
do piatku do 12.00.
Pokračujú aj pravidelné bezplat-
né prehliadky so sprievodkyňou 
Helenou Navrátilovou. Začína-
me prehliadkou 21. 9. – Rene-
sančné pamiatky v Starom Meste 
o 14.00 na Hlavnom námestí.
Školákov čakajú workshopy v 
mestskom múzeu na historické 
témy a nakrúcanie TV kvízu. V 
októbri budeme pokračovať aj 
besedami so známymi tvárami, 
Staromešťanmi, a prejdeme sa 
tiež bratislavskými pasážami s 
kunsthistoričkou Zojou Droppo-
vou. Projekt podporuje Nadácia 
VÚB. (dot)

Minulý rok sa stal z kratšieho 
formátu s názvom DizajnVíkend, 
rešpektovaný plnohodnotný fes-
tival súčasného dizajnu Bratisla-
va Design Week a rozšíril nie-
len počet dní, ale v prvom rade 
program a počet hostí. 
Druhý ročník tohto výberového 
medzinárodného festivalu Bra-
tislava Design Week bude opäť 

intenzívnym sviatkom súčasného 
dizajnu. Jeho program je konci-
povaný tak, aby zaujal širokú ve-
rejnosť, odborníkov aj fanúšikov. 
Hlavnou novinkou tohto ročníka 
je nová centrála - v minulosti sa 
Bratislava Design Week (pred-
tým Dizajnvíkend) konal v his-
torických priestoroch Pisztoryho 
paláca na Štefánikovej a v štvr-

ti okolo hlavnej stanice. V roku 
2014 sa po prvýkrát presúva do 
Starého Mesta. 
O. z. Punkt  a Midl n.o. -organi-
zátori festivalu - sa rozhodli pre 
jeho potreby vyčistiť a dočasne 
sprístupniť už niekoľko rokov 
nepoužívaný objekt budovy na 
Laurinskej ul. č. 14, ktorá fungo-
vala napr. ako sídlo katedry scé-

nografie VŠMU či sídlo katedry 
architektúry VŠVU v 90tych 
rokoch. Moderná architektúra 
stavby kontrastuje s okolitou his-
torickou zástavbou, ale vzájom-
ne sa nerušia, do radového bloku 
je zasadená citlivo a uvážlivo. 
So súčasným dizajnérskym ob-
sahom vytvorí v Starom Meste 
veľmi mladú zónu!   

Dizajn Week

beerfest
3. ročník STaROMESTSKEHO 
BEERFESTU sa bude konať 26.-
27. september 2014. Návštevní-
ci budú môcť ochutnať z vyše 
60 druhov piva. V stánkoch na 
Hviezdoslavovom námestí budú 
môcť milovníci piva ochutnať 
svetlé i tmavé pivo, v ponuke 
budú radlery, kvasinkové pivo, či 
pivné špeciály. Nebudú chýbať 
koncerty. Svoj odkaz pivu a pi-
vovarníkom budú môcť návštev-
níci napísať do putovnej Kroniky 
slovenského piva. Partnerom fes-
tivalu je Staré Mesto.

Výtvarná únia a 
rada seniorov
Dňa 25. júna 2014 sa zúčastnil 
predseda Slovenskej výtvarnej 
únie akad. mal. Pavol Kráľ na za-
sadnutí Rady seniorov. Jedným z 

cieľov SVÚ je umožniť prístup 
ku kultúre čo najširšej verejnosti: 
ešte stále sa jej darí zabezpečiť 
na všetky akcie spravidla voľ-
ný vstup. P.Kráľ ponúkol mož-
nosť organizovať v spolupráci s 
mestskou časťou podujatia pre 
seniorov, napríklad komentova-
né prehliadky výstav či cyklus 
prednášok v UMELKE. Úvodné 
stretnutie k cyklu prednášok o 
kultúre pre bratislavských senio-
rov sa uskutoční v sobotu 4. ok-
tóbra 2014 v Galérii UMELKa. 
Vstup bude opäť voľný. (r) 

Výstava M. Greguša
Jubilant, akademický sochár 
Milan Greguš, člen Rady senio-
rov, zrealizuje19. septembra o 
18.00 vernisáž výstavy v budove 
Umeleckej besedy Slovenska na 
Dostojevského rade 2. Na verni-
sáž srdečne pozývame. Kurátor-
kou je starostka Táňa Rosová.

Nájdite sa! 
aj v túto jeseň sa stretnú útulky 
z celého Slovenska na podujatí 
Nájdite sa! ... so zvieratkom z 
útulku. Konať sa bude v sobotu 
27. septembra od 10.00 v Horár-
ni Horský park. Podujatie orga-
nizuje Staré Mesto v spolupráci 
s partnermi Nadáciou JOJ, Royal 
Canin, Bayer a Nadáciou Horský 
park. akciu bude moderovať Ma-
tuš Krnčok, ambasádorkou pro-
jektu je herečka Kristína Farka-
šová. Už 12. pokračovanie akcie 
bude venované najmä stretnutiu 
všetkých doteraz (šťastne) adop-
tovaných psíkov a mačičiek, kto-
rých je dokopy takmer 200. 

horský park
Challenge 
V sobotu 6. septembra sa od 
11.00 – 15.00 upratovať chráne-
ný areal Horského parku v rám-

ci rodinného podujatia Horský 
park Challenge. Zašportujeme 
si v štafete a v behu do schodov.  
V tvorivých dielňach vyrobíme 
vtáčie búdky. V predvečer akcie 
5. septembra bude o 20:30 na 
Klariskej ulici na schodoch k tej-
to akcii open air koncert Mariána 
Čekovského.

Stvorenie – svedec-
tvo planéty Zem
Strhujúci filmový dokument o 
vzniku našej planéty. Prekrásne 
zábery prírody, snímky vesmíru 
z Hubblovho teleskopu a pôso-
bivá hudba v podaní Pražského 
symfonického orchestra vytvára-
jú jedinečný dokument o Stvore-
ní tak, ako ho popisuje biblická 
kniha Genezis. 26.9. 18:00 pre-
mietanie filmu /výstava od 17:30 
do 19:30., vstup voľný. Organi-
zátorom je Štúdio Nádej. 
(r)



3. 9. o 14.00 h DONOVaLY Na SCÉNE, 
vernisáž,  výstava prác žiakov krajinárske-
ho kurzu - Stredná umelecká škola scénic-
kého výtvarníctva, Školská 14

4. 9., 18.00 h KK-SK (pocta Štefanovi Be-
lohradskému) vernisáž výstavy, vystavujú-
ci autori: Eduard antal; Mária Balážová; 
Štefan Belohradský; Pavol Binder; Danuta 
Binderová; Jarmila Čihánková; Milan Do-
beš; Marian Drugda; alojz Klimo; Oleg 
Fintora; ašot Haas; Tibor Hamza;Viktor 
Hulík; Pavol Maňka; anastázia Miertušo-
vá; Štěpán Pala; Peter Roller; Pavol Rusko; 
adam Szentpétery; Ján Švec; Miloš Urbá-
sek; Robert Urbásek; Ján Vasilko. Trvanie: 
4. 9. - 19. 10. 2014, Galéria Z,  Ventúrska 9 

4. 9. – 27. 9. M. KELLENBERGER, Pa-
NORÁMa – výstava obrazov, Galéria F7

5. 9., 17.00 h JaZZOVÁ LOĎ, Peter Lipa 
a Traditional Club, tradičná plavba loďou 
z centra Bratislavy na Devín a späť – sym-
bolické uzatvorenie letnej sezóny, vstupné: 
13 €, predpredaj: SCKaV Školská 14, 0908 
111 065, LOD Fajnorovo nábrežie 3

8. 9., 15.00 h PREČO MOJa MaMa 
ZaBÚDa? Prednáška pri príležitosti Sve-
tového mesiaca alzheimerovej choroby  
v spolupráci s Centrom MEMORY n. o. 
Bratislava s psychologičkou a trénerkou 
kognitívnych funkcií Mgr. Martinou Vaňo-
vou, pobočka Panenská 1

9. 9., 17.00 h VÝSTaVa FOTOGRaFIÍ 
50. VÝZNaMNÝCH GRUZÍNSKYCH 
ŽIEN, vernisáž, trvanie výstavy do 26. 9., 
otvorená pondelok – piatok od 9.00 do 
18.00 h, Ventúrska 9

11. 9., 19.00 h DIDGERIDOO NIGHT, 
koncert, Tomáš Reindl /CZ/ so skupinou 
Dúhové Eminencie /SK/, Ventúrska 9

11. 9., 19.00 h RaDOSTNÁ UDaLOSŤ, 
Divadlo Ívery, Školská 14

18. 9., 19.00 h STRIPTÍZ, Divadlo Ívery, 
Školská 14

22. - 26. 9., denne od 9.00 do 13.00 h Inter-
net a e-mail pre seniorov. Kurz počítačovej 
gramotnosti pre seniorov, Staromestská 
knižnica,  pobočka Panenská, viac infor-
mácií na tel. č. 544 11 874. 

22. 9. - 1. 12. TRÉNING PaMÄTI PRE 
SENIOROV s psychologičkou a trénerkou 
pamäti Mgr. Lenkou Lesayovou 1,5 hodiny 
týždenne, Staromestská knižnica Blumen-
tálska 10/a. 

23. 9., 17.30 h ÚVOD DO ETIKOTERa-

PIE - aKO PREŽIŤ ŠŤaSTNÝ ŽIVOT?
Prednáška spojená s besedou. Lektor: Mgr. 
Vladimír Červenák, vstupné: 5,- €, Gašta-
nová 19

25. 9., 19.00 h MIZaNTROP, Divadlo Íve-
ry, Školská 14

25. - 26. 9. ZÓNa TICHa, outdoorový 
výtvarný happening k začiatku divadelnej 
sezóny, Školská 14

26. a 27. 9. STaROMESTSKÝ BEER-
FEST 3. ročník, Hviezdoslavovo námestie

28. 9., 19.30 h UNDERGROUND (HIS-
TORKY Z BRaTISLaVSKÉHO MET-
Ra) – premiéra. K 30. výročiu vzniku 
GUnaGU prináša hru s časom – absurd-
nú komédiu bratislavského metra. Nie je 
pravda, že by sme metro nemali, len sme 
naň zabudli. autor a réžia: V. Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, aniko Vargová, Mar-
tin Meľo. Prvýkrát v GUnaGU hosťuje 
aniko Vargová z legendárneho divadla 
Bárka. Divadlo GUnaGU, Františkánske 
nám. 7

28. 9., 17.00 h OTVOR SVOJ HLaS, hla-
sový workshop, vedie hlasová pedagogič-
ka anka Repková. Otvorený a pevný hlas 
je cestou k lepšiemu sebavyjadreniu, väč-
šiemu sebavedomiu a prináša nám radosť, 
informácie a prihlášky na wwww.ankarep-
kova.sk., Školská 14

29. 9., 19.00 h LITERÁRNO - HUDOB-
NÝ VEČER pri príležitosti 70. výročia 
SNP, účinkujú: Eva Kristinová – recitácia 
( priama účastníčka SNP), Tatiana Hurová 
– Lenková – klavír, Ventúrska 9

29. 9., 19.30 h REMIX, (The best of Guna-
GU 1985 – 2014), klipový kabaret s pes-
ničkami, autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Viktor Horján, Zuzana Šebová, Zuzana 
Porubjaková, Dano Heriban, Viliam Kli-

máček, live hudba: Dano Heriban, Marian 
Jaslovský, réžia: Viliam Klimáček, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7

30. 9., 19.30 h BaLETKY, HaCKERI, 
HOMLESÁCI & MaNaŽÉRI, (Papier 
znesie všetko), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, Csongor Kassai, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske nám. 7

3. 10., 17.00 h ZaPLaVENIE, predpre-
miéra, autori Miloš Janoušek - Viki Ja-
noušková, groteskná feéria pre 4 hercov a 
čas, hrajú Jana Lieskovská, Pavol Plevčík, 
Ivan Martinka, Michal Jánoš, dramaturgia 
Viki Janoušková,  scéna a kostýmy Jakub 
Branický, réžia Róbert Horňák, Divadlo 
Ticho a spol, Školská 14

4. 10., 19.00 h ZaPLaVENIE / PRE-
MIÉRa, autori: Miloš Janoušek - Viki Ja-
noušková, groteskná feéria pre 4 hercov a 
čas, hrajú: Jana Lieskovská, Pavol Plevčík, 
Ivan Martinka, Michal Jánoš, dramaturgia: 
Viki Janoušková, scéna a kostýmy: Jakub 
Branický, réžia: Róbert Horňák, Divadlo 
Ticho a spol, Školská 14

ZÁPIS DO KURZOV 2014/2015
Zichyho palác, Ventúrska 9
Dramatické tvorivé dielne pre seniorov- 
hlavným zámerom je vytvoriť kolektív 
hercov a nehercov, ktorí objavia v sebe 
herecké a scénografické nadšenie. Tvorivé 
stretnutia budú raz do týždňa od 9.30 do 
11.30 h. Prvé stretnutie je 6. októbra 2014 o 
9.30 h. Info t. č.: 0911 238 714.

Staromestský klub 10x10, Školská 14
Tel.č.: 02/52496868, 02/52496822
Jazykové kurzy: angličtina, nemčina, ta-
liančina, novogréčtina, španielčina, portu-
galčina, francúzština, ruština, latinčina. 
Prihlasovanie – september 2014 
Bližšie info: lucia.doubravova@stare-
mesto.sk, beata.greksakova@staremesto.
sk, začiatok kurzov v októbri 2014

Pohybové kurzy: joga, hathajoga, pilakala-
joga, powerjoga a chrbtové svaly, kondič-
né cvičenie pre dámy, bodybalance; ranné 
kurzy: joga, joga pre seniorov, či kung „18 
pohybov“. Prihlasovanie a bližšie info: be-
ata.greksakova@staremesto.sk.
Záujmové krúžky: dramatický krúžok pre 
staršie i mladšie deti, detské baletné štúdio
Prihlasovanie - dramatický krúžok: lucia.
doubravova@staremesto.sk, DBŠ – zápis 
pre deti predškolského veku do 1. ročníka 
(je potrebné prísť s dieťaťom) - 19. 9. 2014 
od 13.00 do 16.00 h.

Staromestský klub G19, Gaštanová 19
Tel.č.: 02/54777366
JOGa, súbor jogových cvičení má blaho-
darné účinky na ľudský organizmus. Kurz 
pre mierne pokročilých a pokročilých - 
Termín kurzu: streda 17.00 - 18.30 h, Cena 
kurzu: 66 € /október 2014 - január 2015/ 
Začiatok: 1. 10. 2014
JOGa V DENNOM ŽIVOTE, holistický 
a komplexný systém vychádzajúci z auten-
ticity tradičného dedičstva jogy s prispô-
sobením na potreby moderného človeka. 
Termín: štvrtok  9.30 – 11.00 h. Začiatok: 
18. 9. 2014. Cena 4,-€ /1 cvičenie/ dôchod-
covia: 2,- €
TaI-CHI CHUaN, staré čínske umenie 
pohybu zamerané na zdravotnú gymnasti-
ku, dychové cvičenia, meditáciu v pohybe. 
Kurz pre začiatočníkov a mierne pokroči-
lých, Termín: utorok 17.00 a 18.30 h, cena: 
58 € /október 2014 - január 2015/. Začiatok 
7. 10. 2014
Kurz pre pokročilých - ZŠ Mudroňova (te-
locvičňa). Termín: štvrtok 19.00 - 20.30 h 
Cena kurzu: 66 € /október 2014 - január 
2015/Začiatok kurzu: 2. 10. 2014
PILaTES, zlepšeným držaním tela sa mož-
no zbaviť bolesti v chrbte, v krku, aj príliš-
ného napätia. Termíny pre začiatočníkov, 
pokročilých a mierne pokročilých:ponde-
lok o 17.00 h a štvrtok o 17.30 h, cena a 
prihláška: tel. čísle 0905 506 079. Začiatok 
22. 9. 2014 
BODYBaLaNCE, je kombináciou poma-
lých posilňovacích a strečingových cvičení 
s relaxačnými cvičeniami. Termíny kur-
zov: pondelok 18.30 - 19.30 a streda 18.45 
- 19.45 h. Informácie, prihláška: 0905 731 
621, riabakosova@gmail.com. Začiatok: 
22. 9. 2014 
GITaRa, kurz je určený pre dospelých aj 
pre deti. Termín kurzu: individuálne hodi-
ny. Cena kurzu: 4 € /vyuč. hodina/ Zápis do 
kurzu: 24. 9. 2014 o 18 h
KURZ ETIKOTERaPIE, etikoterapia po-
máha vytvárať vnútornú slobodu človeka. 
Kto má vnútornú slobodu, dáva slobodu 
všetkým. Kto ju nemá, ostatným ju berie.
Viac info na www.advaita.sk/etikoterapia
Začiatok kurzov: 30. 9. 2014
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Otvorenie už 5. sezóny divadla 
TICHO a spol. dňa 26. 9. bude 
sprevádzať jedinečný výtvarný 
happeningo TICHO očami vý-
tvarníkov pred budovou na Škol-
skej ulici 14. 

akcia sa koná v spolupráci s Ka-
tedrou výtvarnej výchovy PeF 
UK pod vedením doktoranda 
katedry Zoliho Borároša a scé-
nografa Jakuba Branického. Do 
výtvarnej revitalizácie exteriéru 

sa zapoja aj znevýhodnení herci 
z DSS Prima – Stopy snov. Na 
Happeningu divadlo v rámci ak-
cie Dni dobrovoľníctva pozvali 
aj ľudí ochotných byť divadlu 
nápomocní.

Mminulú sezónu Ticho a spol. 
ukončilo unikátnym Medziná-
rodným divadelným festivalom 
arteterapia a v septembri sa od-
premiéruje nová hra pod názvom 
Zaplavenie, ktorá sa odohrá 4. 
októbra 2014 o 19:00 hod. Hra 
patrí k rodu „našich groteskných 
feérií“, teda k inscenácii typu 
Déjà vu. Hru napísala Viki Ja-
noušková spolu s manželom Mi-
lošom Janouškom na motívy nie-
ktorých jeho fantasy poviedok. 
Hrajú: Janka Lieskovská, Paľo 
Plevčík, Ivo Martinka a Michal 
Jánoš.
 „Divadlo je pre mňa spôsob 
akým premýšľam, spája v sebe 
hudbu, výtvarno a témy, ktoré 
hýbu komunitami, v ktorých sa 
pohybujeme, a tak aj v divadel-
nom priestore automaticky vy-
vstáva potreba prinášať si inšpi-
rácie, takpovediac „do domu a 
okolia“... a o to sa náš tím trpez-
livo a s energiou snaží,“ poveda-
la Viki Janoušková, autorka. 
(am) FOTO – aRCHÍV

Otvorenie sezóny 26. 9. bude sprevádzať jedinečný výtvarný happening. FOtO - arChÍV

Novú sezónu ticha a spol. otvorí výtvarný happening

ILUSTRÁTORSKÁ SÚŤAŽ
PRE MLADÉ TALENTY

Vážení pedagógovia, milé deti a mládež (vek 4 – 16 rokov), 
zapojte sa do súťaže  a ilustrujte s nami knihu Maľované dejiny Bratislavy 

Navštevujte pravidelne stránku www.muzeum.bratislava.sk  

Kontakt: husova@bratisalva.sk; +421 917 61 77 80

Rozpoviem ti tri príbehy... - napínavé príbehy z dejín Bratislavy s Pavlom Dvořákom 

- výtvarný ateliér, Stará radnica: 13. 9.; 11. 10.; 8. 11. 2014, sobota, 14:30

Festival SelF-2014
Tento rok sa festival Self-2014 
predstaví vo svojej rozšírenej po-
dobe a počas troch dní uvedie 
pestrý program v podobe predná-
šok, prezentácii a workshopov pre 
široký okruh verejnosti, profesi-
onálov z oblasti kreatívneho prie-
myslu (dizajn, fotografia, umenie, 
architektúra, médiá) i študentov. 
Kurátorky festivalu Ľubica Sege-
čová, Eva Kašáková a teoretička 
Mária Rišková pripravili kombiná-
ciu odborného a popularizačného 
programu, nadviažu na minulo-
ročný program sériou prednášok 
o avantgardných časopisoch 20. a 
21. storočia, napríklad Nová Brati-
slava, Žijeme, Mladá tvorba, Živel, 
34 revue, samizdatové časopisy 
Kontakt, Fragment K, a iné. Okrem 
diskusií po prezentáciách sa náv-
števníci budú môcť zapojiť do wor-
kshopov či technologickej dielne. 
SELF-2014 sa koná v priestoroch 
galérie PHOTOPORT a okolí na 
Pražskej ulici 11 5. – 7. septembra. 
Viac na www.self-x.sk. (r)



Pod záštitou starostky Táne Rosovej

organizátori myšlienku podporili partneri mediálni partneri
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