
Drahí 
staromešťania,

I v týchto horúcich dňoch k Vám prichá-
dza letné vydanie Staromestských novín. 
Možno si ich poskladáte do vejára, aby ste 
sa oviali a schladili, no budeme radi, ak si 
ich predtým aj prečítate. Nájdete tu naprí-
klad nové informácie o tom, čo staromest-
ský úrad podnikol vo „veci“ revitalizácie 
Šafárikovho námestia, alebo ako pokra-

čujú práce na Štúrovej ulici.  Aby plán oži-
venia  námestia mal zmysel, potrebujeme 
poznať Váš názor. Názor tých, ktorí v blíz-
kosti „Šafka“ bývajú, podnikajú, prechá-
dzajú ním, alebo ho jednoducho majú radi. 
Vopred za akýkoľvek podnet ďakujeme. V 
letnom vydaní ponúkame aj prehľad pro-
jektov a dotácií, ktoré sa pripravujú pre 
kvalitnejší život našej mestskej časti – lep-
šie školy, krajší verejný priestor, rozmani-
tejšiu kultúru. Pokračuje aj seriál Pamäť 
Bratislavy – exkluzívne len v Staromest-
ských novinách. Oživujeme aj tému Miču-

rín, kde chce Staré Mesto hrať hlavnú rolu 
pri záchrane tohto legendárneho miesta. 
Jubilejní oslávenci si opäť nájdu na našich 
stránkach spoločnú fotografiu z júnového 
stretnutia v Zichyho paláci. Posledná stra-
na už tradične ponúka prehľad všetkých 
kultúrnych podujatí, ktoré pre Vás Staré 
Mesto pripravilo. Dúfame, že sa tam spo-
ločne stretneme. Tešíme sa na letné chvíle 
v uliciach Starého Mesta.

Vaša redakcia 
Staromestských novín

Foto - Marek Velček

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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Na Grösslingovej ulici 6 
nájomca porušil zmluvu 

Dôvodom výpovede nájom-
nej zmluvy so spoločnosťou 

Smart Factory, s.r.o., bolo poru-
šenie niekoľkých ustanovení ná-
jomnej zmluvy. Jednou z nich sú aj 
rozsah a náklady rekonštrukcie, 
ktoré mali byť schválené mest-
skou časťou, ale neboli.

Ďalšou je zmena účelu vy-
užitia, nakoľko ide o nebytový 
priestor, ktorý bol vždy využí-
vaný na obchodný účel, nikdy nie 
na reštauráciu. Stavebné konanie 
o zmene účelu využitia nebolo 
ešte ukončené, napriek tomu je 
tu prevádzka s teplou kuchyňou. 
Stavebné zásahy, ktoré umožni-
li odvetranie kuchynských vý-
parov do ulice neboli schválené 
vlastníkom nebytového priesto-
ru.

Proti účelu využitia ako 
reštaurácie a kaviarne ešte v 
novembri 2014 spísali obyvate-
lia domu – vlastníci petíciu, kde 
žiadajú mestskú časť, aby vy-
povedala túto nájomnú zmluvu, 
pretože ako spoluvlastníci domu 
nesúhlasia s tým, aby sa v ich 
dome nachádzala gastronomická 
prevádzka. V apríli 2015 sa sťa-
žovali na pach a hluk prevádzky 
a ďalšie negatívne javy, ktoré 
zhoršili kvalitu ich bývania. 

Osobitnou kapitolou je, že ná-
jomná zmluva so Smart Factory, 
s.r.o., bola uzatvorená na účel 
nájmu: „centrum dizajnu OBÝ-
VAČKA, kaviareň a reštaurácia“, 
pričom v vo verejnej obchodnej 
súťaži bol v záväznej ponuke 
uvedený účel nájmu: „predaj a 
prezentácia designového nábyt-
ku a doplnkov, predaj odborných 
kníh a časopisov, predaj kávy a 
rýchleho občerstvenia, organizo-
vanie výstav súčasného umenia, 
literárnych večerov a predná-
šok“. Bývalá starostka však s ná-
jomníčkou uzatvorila zmluvu na 
iný účel využitia ako vygenero-
vala súťaž, pričom o tom neboli 
informovaní ani členovia súťaž-

nej komisie – poslanci miestneho 
zastupiteľstva.

Na základe petície občanov a 
po dôkladnom preskúmaní prie-
behu súťaže a nájomnej zmluvy 
mestská časť Staré Mesto v ja-
nuári 2015 predložila nájom-
níčke návrh dodatku k nájomnej 
zmluve, ktorý by korešpondoval 
so zámerom, s ktorým uspela vo 
verejnej obchodnej súťaži. Spo-
ločnosť Smart Factory, s.r.o., na 
tento návrh dodatku doteraz ne-
reagovala.

Okrem toho je nájomná zmlu-
va uzatvorená bývalou starost-
kou pre mestskú časť ako vlast-
níka nebytového priestoru abso-
lútne nevýhodná. Mesačná výška 
nájmu za štvorcový meter je 3,50 
€, pričom cena obvyklá v tejto 
lokalite je 10-20 € /m2 /mesiac, 
dokonca nájom v podobnej pre-
vádzke v pasáži medzi ulicami 
Dunajská a Grosslingova je 45 /
m2 /mesiac. Keďže mestská časť 

ako vlastník nebytového priesto-
ru platí za správu domu a do fon-
du opráv mesačne celkom 258,63 
€, reálne má príjem z prenájmu 
nebytového priestoru len 2,52 € 
/m2 /mesiac. Vinou nízkeho ná-
jomného prichádza mestská časť 
ročne o 20.584,20 € (pri predpo-
kladanej výške trhového nájom-
ného 10 €/ m2/ mesiac), resp. 
52.252,20 € (pri predpokladanej 
výške nájomného 20 €/ m2/ me-
siac).

Mestská časť Staré Mesto 
bude podobne nevýhodné nájmy 
nebytových priestorov prehod-
nocovať s tým, aby sa výška ná-
jomného dostala na úroveň po-
rovnateľnú s trhovým nájomným 
v lokalite. Vedenie mestskej časti 
na jednej strane chráni práva Sta-
romešťanov, medzi ktoré patrí aj 
právo na pokojné bývanie, súčas-
ne však bude dôsledne chrániť a 
zveľaďovať aj majetok mestskej 
časti. Mestská časť Staré Mesto 

sa k svojmu majetku bude sprá-
vať ako ktorýkoľvek iný vlastník 
- nebude prenajímať nebytové 
priestory za nevýhodných pod-
mienok a v prípade, že nájomník 
poruší nájomnú zmluvu, ukončí v 
zmysle platných právnych pred-
pisov nájomný vzťah.

Mestská časť Staré Mesto 
bude odteraz prenajímať nebyto-
vé priestory prostredníctvom ve-
rejných obchodných súťaží s vo-
pred stanoveným účelom nájmu, 
ktorý bude zohľadňovať verejný 
záujem a záujmy spoluvlastní-
kov, pričom jediným kritériom 
bude výška nájomného. Nebude 
poskytovať žiadne úľavy a zvý-
hodnenia, ktoré by sa vymyka-
li bežným nájomným vzťahom, 
ako sú napríklad ochranné doby 
a podobne. Len dobré zmluvy a 
dobré nájomné vzťahy môžu ro-
biť dobrých partnerov a susedov.

Rado Števčík
Foto - Marek Velček

| AKTUÁLNE |
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Kontaktná osoba:
Jaroslava Tóthová, 
Vajanského nábr. č. 3, Bratislava, tel.: 02/ 592 46 391

l Príspevok 1,50 €   pre osamelého dôchodcu s príjmom                 do 303 €
l Príspevok 1,50 €   pre manželskú dvojicu s príjmom                      do 515 € 
l Príspevok 0,75 €   pre osamelého dôchodcu s príjmom   od 304€ do 402 €
l Príspevok 0,75 €   pre manželskú dvojicu s príjmom       od 516 € do 683 €

Ležovič Mário, RNDr., PhD., MPH
vedúci oddelenia sociálnych vecí MÚ mestskej časti Staré Mesto

Organizovanie 
spoločného stravovania 

pre dôchodcov
Mestská časť Bratislava - Sta-

ré Mesto zabezpečuje stra-
vovanie pre dôchodcov dodáva-
teľsky v šiestich stravovacích 
zariadeniach. Príspevok mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto na 
stravovanie dôchodcov  je 0,75 € 
alebo 1,50 € na 1 osobu a 1 strav-
ný lístok podľa výšky dôchodku 
v zmysle VZN mestskej časti Bra-
tislava - Staré Mesto č. 5/2015 

z 23. júna 2015 . Pri kúpe strav-
ných lístkov je potrebné predlo-
žiť aktuálny výmer o dôchodku. 
Dôchodca si môže kúpiť stravné 
lístky aj v plnej cene bez príspev-
ku mestskej časti priamo v prís-
lušnej jedálni, stravné lístky sa 
predávajú LEN na pracovné dni 
do jedálne MILOSRDNÍ BRATIA. 
Je možné zakúpiť stravné lístky 
na celý mesiac.

| AKTUÁLNE |

V sobotu 4. júla sa po viac ako 
15 rokoch otvorili brány 

areálu Iuventy na Búdkovej uli-
ci pre ľudí. Podujatie s názvom 
Druhý dych pre Mičurin zorga-
nizovalo Občianske združenie 
Hrad – Slavín, aby upozornilo 
na dlho nevyužívaný priestor 
a umožnilo verejnú disku-
siu o jeho ďalšej budúcnosti. 
Program podujatia bol zamera-
ný prevažne na rodiny s deťmi a 
organizátori dúfajú, že sa stane 
symbolom novej éry využíva-
nia budovy, ktorá od 50. do 90. 
rokov slúžila ako voľnočasové 
centrum pre deti a mládež. 

Budovu navrhol architekt 
Miloš Chorvát a postavili ju v 
roku 1955. Svoje meno dosta-
la podľa významného ruského 
biológa a šľachtiteľa Ivana Vla-
dimiroviča Mičurina a od za-
čiatku svojej existencie slúžila 
práve na výchovu mládeže k 
láske k prírode. Deti si tu pes-
tovali rastliny, chovali zviera-
tá, a navštevovali krúžky naj-
rôznejšieho druhu. V lete bol k 
dispozícii neveľký bazén. V 90. 
rokoch začali aktivity v areáli 
postupne upadať. 

Útlm vyvrcholil, keď sa 
vlastník budovy a pozemkov 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu, rozhodlo 
budovu v roku 2007 pre verej-
nosť uzavrieť. Kúpalisko však 
fungovalo naďalej. 

Do budovy sa medzičasom  
nasťahovala štátna mládež-
nícka organizácia Iuventa. Na-
miesto toho, aby pokračovala 
v aktivitách pre deti a mládež, 
však priestrannú reprezenta-
tívnu sálu budovy, vhodnú na 
spoločenské podujatia, pre-
menila na kancelárie pre svo-
jich zamestnancov. „Je veľká 
škoda, že sme si toto miesto 

nechali na viac ako 15 rokov 
vziať. Ochudobnili sme oň nie 
len seba, ale celú jednu gene-
ráciu mladých ľudí,“ hovorí  
Sabina Barborjak z OZ Hrad – 
Slavín.

Súčasne sa prítomní obča-
nia obrátili otvoreným listom 
na ministra školstva so žiados-
ťou o neodkladné obnovenie 
aktivít pre deti a mládež v tom-
to areáli.  

Budúcnosť 
vyzerá nádejne

Už na plagátoch a stránke 
podujatia organizátori vyzý-
vali verejnosť, aby sa aktívne 
zapojila do diskusie o budúc-
nosti budovy a okolitého are-
álu. Ľudia naozaj dostali šan-
cu svoje nápady zapisovať a 
vhadzovať do zbernej nádoby. 
„Chceme, aby ľudia vyjadrili 
svoj názor, aby povedali, čo by 
chceli v Mičurine oni. Nevieme 
zaručiť, že sa nám podarí zre-
alizovať všetky nápady. Vieme 
ale sľúbiť, že sa o to budeme 
pokúšať. Musíme však cítiť 
podporu verejnosti, inak by to 
nemalo zmysel,“ hovorí Sabina 
Barborjak. V blízkej budúcnos-
ti plánuje občianske združenie 
vytvoriť zo svojich radov ko-
misiu, ktorá sa pokúsi priniesť 
veľmi realistickú a konkrétnu 
predstavu o fungovaní budovy 
a areálu a predloží ju minister-
stvu. 

Členovia združenia veria, že 
sa im podarí spoločne s minis-
terstvom a mestom vypracovať 
akčný plán na využitie budovy 
a že akcia Druhý dych pre Mi-
čurín je vlastne otvorením no-
vej a rušnej kultúrnej sezóny 
tohto miesta.

Tlačová správa 
OZ Hrad - Slavín 
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Areál Iuventy 
na Búdkovej 

po dlhej odmlke 
opäť ožil

Č. Zariadenie
Cena
strav. 
lístka

Cena po 
zľave
0,75 €

Cena po
zľave 
1,50 €

Predaj 
stravných lístkov

(miesto a čas)

1.
NsP 

Milosrdní bratia
Nám. SNP 10

3,40 € 2,65 € 1,90 €
Oddelenie soc. vecí

Vajan. nábr. 3,
pondelok, streda – v  prvý 

týždeň v mesiaci

2.
Senior 

GASTRO 
Cintorínska 19

3,00 € 2,25 € 1,50 €
Oddelenie soc. vecí

Vajan. nábr. 3,
pondelok, streda – v  prvý 

týždeň v mesiaci

3.
Školská jedáleň  

pri ZŠ 
Dubová ul.

2,92 €  2,17 € 1,42 € MKC Gaštanová 19
prvý utorok v mesiaci

4.
Univerzita 

Komenského
Šafárikovo 

nám.6

3,20 € 2,45 € 1,70 €
Oddelenie soc. vecí

Vajan. nábr. 3,
pondelok, streda – v  prvý 

týždeň v mesiaci

5.
AVENT, 

vegetariánska
reštaurácia

Obchodná 58

3,00 € 2,25 € 1,50 €
Oddelenie soc. vecí

Vajan. nábr. 3,
pondelok, streda – v  prvý 

týždeň v mesiaci

6. Čech catering
Laurinská 17 3,20 2,45 1,70 €

Oddelenie soc. vecí
Vajan. nábr. 3,

pondelok, streda – v  prvý 
týždeň v mesiaci
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Práve v týchto dňoch, keď sú  
Štúrova ulica a okolité priesto-

ry  rozkopané, je ten správny čas 
zamyslieť sa nad tým, ako má vy-
zerať zelené srdce Starého Mesta.

Námestie ako destinácia
Šafárikovo námestie je sil-

ný a stabilný bod na mentálnej 
mape mnohých Bratislavčanov, 
no predovšetkým miestnych 
obyvateľov. Ešte donedávna 
fungovalo ako silný dopravný 
uzol a orientačný bod. Miešali a 
premieľali sa tu ľudia z celého 
mesta, čo prispievalo k špecific-
kej dynamike a živosti námestia. 
Priestor slúžil aj ako východzí 
bod aj pre peších, ktorí využívali 
Starý most ako spojnicu medzi 
obomi brehmi Dunaja.

Viaceré body uľahčovali do-
hováranie stretnutí – bola tu au-
tobusová zastávka, Kačacia fon-
táne, Kazačok, detské ihrisko... 
“Tu sa nikdy nikto nestratil,” 
spomínajú obyvatelia a popisu-
jú legendárne bistro Kazačok s 
terasou, cukráreň, veľké det-
ské ihrisko, blízku univerzitu 

aj Umelku, neďalekú policajnú 
stanicu, hotel Krym, nemocnicu, 
Modrý kostolík a gymnázium. 
Sem chodievali ľudia jesť, tanco-
vať, sadnúť si na džúsový strik  
či s deťmi na ihrisko.

Rôznorodosť funkcií za-
bezpečoval pestrý mix užíva-
teľov, ktorých tu človek mohol 
stretnúť. Park bol plný študen-
tov, do kostola chodili babky a 
podľa niektorých “stretávali sa 
tu aj bratislavskí hochštapleri.”

Okrem živého priestoru vní-
mali ľudia aj pokoj a pohodu 
námestia – zdravé stromy, tiché 
zákutia pre odpočinok: “Bolo to 
tu úplne ináč, pekne, čistučko...”, 
“Tu bol park, nádherný. Bola tu 
pohoda...”. Tieto vyjadrenia do-

kresľujú obraz námestia ako 
miesta, ktoré ponúkalo naozaj 
široké spektrum vyžitia. Ako 
vrátiť takémuto priestoru jeho 
pôvodný význam a atraktivitu, 
ako sa zamyslieť nad novými vý-
zvami, ktoré prinášajú zmeny v 
najbližšom okolí?

Dialóg s verejnosťou
Aby sme vedeli dôkladne 

zmapovať názory a podnety 
ľudí, pripravuje organizácia 
PDCS, (ktorá bude  viesť proces 
zapojenia verejnosti do plánova-
nia budúcej tváre a využitia ná-
mestia) sériu aktivít.

Anketa, rozhovory s kľúčový-
mi aktérmi a verejné stretnutie, 
ktoré sa uskutočnia na prelome 

leta a jesene, vytvoria priestor 
na overenie tém, ktoré vnímajú 
ľudia ako dôležité či citlivé. Po 
nich bude nasledovať plánovacie 
stretnutie a odborné worksho-
py s cieľom zozbierať predstavy 
obyvateľov a obyvateliek najbliž-
šieho okolia, širšej i odbornej ve-
rejnosti o tom,  ako má námestie 
vyzerať, na aké zóny má byť 
členené a čo sa na ňom má diať.  
Výstupy z plánovacieho procesu 
spracuje PDCS do správy, ktorá 
bude súčasťou zadania pre archi-
tektonickú súťaž, zameranú na 
riešenie Šafárikovho námestia. 

S informáciami o pripravova-
ných aktivitách sa stretnú oby-
vatelia na webových stránkach 
mestskej časti, na stránkach 
Staromestských novín, ako i v 
priamej komunikácii s obyvateľ-
mi dotknutej zóny.

Pozn: súčasťou článku sú ci-
táty z ankety, ktorú v októbri 
2014 uskutočnili Zora Paulinio-
vá a Zuzana Žúžiová.

Zuzana Žúžiová
Zora Pauliniová

Foto - Marek Velček

Aké chceme 
Šafárikovo námestie?

Samospráva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
sa ako jedna z prvých na Slovensku púšťa 

do zaujímavého projektu. Počas najbližších štyroch 
mesiacov bude viesť dialóg s verejnosťou, 

ktorej záleží na tom, aby sa zo Šafárikovho námestia 
stala príjemná a atraktívna destinácia. 

| OBNOVA |
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V januári tohto roka sa poda-
rilo kultúrnemu zariadeniu 

Zichyho palác na Ventúrskej 9 zre-
alizovať založenie divadelného 
zoskupenia skôr narodených. Kul-
túrne zariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto už podpo-
rujú dramatický krúžok pre deti a 
mládež, neprofesionálne Divadlo 
Ívery, avšak seniorská cieľová 
skupina podchytená nebola. Od-
borného vedenia sa ujala Mgr. Art. 
Michaela Čilliková a súbor nacvi-
čoval každý pondelok doobeda v 
priestoroch Zichyho paláca. Zdra-
vé jadro, ktoré zostalo z poskrom-
ne prihlásených (napriek zodpo-
vednému náboru), naštudovalo 
a odpremiérovalo úplnú klasiku, 
ukážku z antickej komédie Aris-
tofanesa Lysistrata, v divadelnej 
sále Staromestského centra kul-
túry a vzdelávania na Školskej 14. 
Predstavenie v Medickej záhrade 
bude prvou reprízou a členky sú-
boru - ktorý dostal názov Divadlo 
U Zichyho -  ho odohrajú  po bez-
prostrednom ukončení cvičenia 
jógy. Možno ho chápať i ako po-
zvánku k rozšíreniu členskej zá-
kladne, vďaka tomu, že herečky 
podávajú veľmi presvedčivý a ra-
dostný výkon. Antika nemoralizu-
je, predstavenie je tak vhodné pre 
dospelého diváka.

Foto - Marek Velček

Divadelné dotyky s antikou 
v Medickej záhrade

Divadelné predstavenie zoskupenia skôr narodených Divadlo U Zichyho. 
Komédia o vláde žien a o najkrajšej vojne medzi ženami a mužmi. 

27. 8., 18.15 h LÝSISTRATA, 

| KULTÚRA |

Dotácie v oblasti kultúry

Na základe odporúčania Komisie pre kultúru schválilo miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto dotáciu nasledujúcim 

projektom:
l 1. Slovak Klezmer Association
Adresa: Matičná 11, 831 03 Bratislava
 Projekt: KlezMORE Vienna / Bratislava
 Výška dotácie: 100,-EUR

l 1. OZ Milujem knihy / Amo libris
Adresa: Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava 
Projekt: Učíme sa celý život
Výška dotácie: 300,-EUR

Mestská časť Staré Mesto 

hľadá 
remeselníkov na TPP 

na drobné remeselnícke a  stolárske práce, 
ako napríklad opravu lavičiek, drobných drevených 

komponentov, zámkov, nábytkových pántov a podobne.  

Písomné žiadosti prosím zasielajte 
na adresu úradu MČ Starého Mesta, Vajanského nábrežie 3, 

814 21 Bratislava,  na pani Andreu Mihalikovú.
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Yes, you can! – Ako podporovať 
kultúrne aktivity 

pre znevýhodnené skupiny

| PROJEKTY |

Neziskové organizácie plnia v našej spoločnosti nenahraditeľnú úlohu. 
Realizujú celý rad prospešných projektov pre miestny a komunitný život, 

ako i aktivít pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 

Kultúrna činnosť malých a 
miestnych organizácií už 

tradične závisí od rôznych dru-
hov verejných �inancií, členských 
príspevkov, súkromných darov 
a sponzorských príspevkov spo-
ločnosti. Získavanie �inančných 
prostriedkov nie je jednoduchou 
úlohou. Malé organizácie si väč-
šinou nemôžu dovoliť  špecialis-
tu vo fundrasingu (získavanie �i-
nančných zdrojov), ich možnosti 
a informácie sú častokrát obme-
dzené. I keď realizujú fascinujúce 
projekty, musia absolvovať boj 
nielen o �inančné prostriedky, 
ale aj o  prežitie. Častokrát mu-
sia obmedziť množstvo a rozsah 
aktivít.   

Mestská časť Bratislava Sta-
ré Mesto (ďalej MČ Bratislava 
– Staré Mesto)  je jedným zo 7 
partnerov projektu „Yes, you 
can! – How to support the cul-
tural activities of disadvanta-
ged groups“ /Ako podporovať 
kultúrne aktivity pre znevý-
hodnené skupiny/  (ďalej len 
YYC). Spolu so svojimi partner-
mi vytvorila príručku/orientač-
nú mapu/sprievodcu pre malé 
organizácie zameriavajúce sa 
na kultúrne aktivity znevýhod-
nených skupín v jednotlivých 
partnerských  krajinách. 

Príručka by im mala slúžiť 
ako  manuál na f lexibilné zo-
rientovanie sa  v škále dostup-
ného financovania z domácich 
medzinárodných i európskych 
zdrojov v rokoch 2014 – 2020. 
Jednotliví partneri projektu pri 
tvorbe príručky vychádzali aj z 
prieskumu o potrebách miest-
nych organizácií pracujúcich 
v oblasti kultúry znevýhodne-

ných skupín ohľadom fundra-
isingu a potrieb iných foriem 
podpory.   

Okrem poskytnutia pod-
pory vo forme príručky plnil 
projekt aj ďalší dôležitý cieľ 
– vytvorenie skupiny medzi-
národného partnerstva a me-
dzinárodná výmena skúsenos-
tí v oblasti mechanizmov fun-
draisingu, zdieľania príkladov 
dobrej praxe z dennej práce, 
získavanie, zhromažďovanie 
a dopĺňanie poznatkov a ich 
šírenie medzi organizáciami v 
oblasti kultúry.

Ďalšími partnermi 
projektu YYC sú: 
l The National Museum in 

Krakow, Poľsko
l Cap Ulysse, Francúzsko
l Stichting Art-Age, Holand-

sko
l Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Senioren Organisationen 
(BAGSO), Nemecko
l Isparta Directorate of Na-

tional Education Department of 
EU Projects, Turecko
l VisMedNet Association, 

Malta
Projekt sa realizoval v rámci 

Programu celoživotného vzdelá-
vania, EU GRUNDTVIG.                          

 MČ Bratislava – Staré Mesto 
získala na základe zmluvy č. 
13412 0976 uzavretej s Národnou 
agentúrou Programu celoživotné-
ho vzdelávania – Slovenská Aka-
demická asociácia pre medziná-
rodnú spoluprácu, �inančné pro-
striedky vo výške 14 400,- EUR. 
Projekt sa realizoval v období od 
1. augusta 2013 – 31. júla 2015. 

Viac informácií o projekte 
YYC nájdete aj na web stránke 
Starého Mesta. (nr)

Foto - archív
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Staromestská knižnica deťom 
alebo Prečítaj si...

| KNIŽNICA |

Vyberáme pre Vás do letnej tá-
borovej alebo dovolenkovej 

batožiny

Kvak a Čľup
Arnold Lobel, 
OZ Slniečkovo, 2008, 
pre deti od 3 rokov

Kvak a Čľup sú najlepší kama-
ráti – žabiaci. Spolu prežívajú veľa 
veselých príhod. Dozviete sa kedy 
sa žaby zobúdzajú po zimnom 
spánku, či vedia prišívať gombí-
ky, ako sa vylieči chorý žabiak, či 
nosia žaby plavky na kúpanie a 
kto nosí žabiakom poštu. Knižka 
je ľahká a tenká, zmestí sa do kaž-
dého detského ruksačika.

Ako mu�lón Ancijáš 
sľub dodržal
Branislav Jobus, 
Slovart, 2013, 
pre deti od 8 rokov

S muflónom Ancijášom sa vy-
beriete na výlet po Slovensku. 
Tretie pokračovania príbehov o 
muflónovi, ktorý jazdil vo svete 
na kamióne. Ancijáš sa tentokrát 
rozhodol zostať na Slovensku a 
pracovať na pošte, kde musí spl-
niť špeciálnu misiu. Staručkému 
riaditeľovi pošty dal slovo, že 
roznesie všetky nedoručené ba-
líky. Spoločnosť na cestách mu 

robí dážďovka Milica a jeho ob-
ľúbené deravé tepláčiky.

Červená ako krv
Salla Simukka, 
Verbarium, 2014, 
pre mládež a dospelých

Prvá časť �ínskej trilógie Sne-
hulienka. Názov trilógie môže 
evokovať, že ide o dievčenský 
román. Snehulienka však nie je 
žiadna rozprávka. Hlavná hrdinka 
Lumikki je 17-ročné dievča, ktoré 
má rado samotu a čiernu kávu. 
Vo svojom živote sa riadi pravid-
lom nepliesť sa iným do života. 
Vo chvíli, keď v školskej tmavej 
komore nájde rozvešané päťstoe-
urové bankovky, sa jej život obráti 
naruby. Ocitá sa v svete násilia a 
drog. Kniha získala v roku 2013 
vo Fínsku významnú cenu za naj-
lepšiu knihu pre mládež.

Sto dní šťastia
Brizzi Fausto, 
Fortuna Libri, 2014, 
romány

Predstavte si, že poznáte dá-
tum svojej smrti. Čo by ste za ten 
čas robili? Hlavný hrdina začína 
naplno žiť až vo chvíli, keď zistí, 
že zomiera. Diagnostikovali mu 
totižto nevyliečiteľnú chorobu. 
Má sto dní na to, aby urobil svoj 

život lepším a šťastnejším. Nie je 
to žiaden smutný príbeh. Naopak, 
pri čítaní sa budete veľa smiať.

Mráz
Bernard Minier, 
XYZ, 2015, 
triler/detektívka

Pri letných teplotách sa naj-
lepšie schladíte Mrázom. Ak máte 

radi príbehy z prostredia psy-
chiatrických liečební v kombiná-
cii s kriminálnou zápletkou, kni-
ha je pre vás ideálna. Francúzsky 
detektívny román sa odohráva 
v Pyrenejach, kde zamestnanci 
vodnej elektrárne nájdu mŕtveho 
koňa bez hlavy. Vyšetrovateľ na 
mŕtvole identi�ikuje DNA, ktorá 
patrí jednému z chovancov inšti-
tútu, v ktorom zadržiavajú ne-
bezpečne duševne chorých vra-
hov. Ústav je veľmi dobre zabez-
pečený. Mohol sa niekto dostať 
von? Podľa hodnotenia The Sun-
day Times je kniha jedným z 50 
najlepších trilerov z celého sveta 
za posledných päť rokov. 

Príjemné leto s knihou želá 
Vaša Staromestská knižnica

Partneri Reklamní partneri Mediálni partneri
20.2. Námestie SNP 25, Bratislava

2015
piatok
19:00

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore:

AK SI NEZAŽIL BAŠAVEL, NEVIEŠ, ČO JE ZÁBAVA! 
OSLÁVTE S NAMI 10. VÝROČIE ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU DIVÉ MAKY

BASAVEL 
V TRZNICI

www.ciganskybasavel.sk  ciganskybasavel  fanspage dive maky

fo
to

: Š
ym

on
 K

lim
an

ˆ

DIVÉ MAKY A HOSTIA (Gypsy Queen Project) Barbora Botosová, Agata Siemaszko,  
Eddy Portella, Credance a iní), TERNE CHAVE (CZ), PARA FT. SENDREIOVCI (SK)

workshopy, cigánska krcma, skola rómskeho tanca, divadlo pod vedením Nade Uherovej, CirKus-Kus, 
detsky kútik, kino rómskych filmov, literárny kluby

 (Gypsy Queen Project) Barbora Botosová, Agata Siemaszko, 
TERNE CHAVE (CZ), PARA FT. SENDREIOVCI (SK)

ˆ

Eddy Portella, Credance a
workshopy, cigánska krcma, skola rómskeho tanca, divadlo pod vedením Nade Uherovej, CirKus-Kus, 

detsky kútik, kino rómskych filmov, literárny kluby
workshopy, cigánska krcma, skola rómskeho tanca, divadlo pod vedením Nade Uherovej, CirKus-Kus, 

ˆ

Eddy Portella, Credance a
workshopy, cigánska krcma, skola rómskeho tanca, divadlo pod vedením Nade Uherovej, CirKus-Kus, 

Eddy Portella, Credance a
workshopy, cigánska krcma, skola rómskeho tanca, divadlo pod vedením Nade Uherovej, CirKus-Kus, 

detsky kútik, kino rómskych filmov, literárny kluby

ˆ

workshopy, cigánska krcma, skola rómskeho tanca, divadlo pod vedením Nade Uherovej, CirKus-Kus, 
detsky kútik, kino rómskych filmov, literárny kluby

workshopy, cigánska krcma, skola rómskeho tanca, divadlo pod vedením Nade Uherovej, CirKus-Kus, 
detsky kútik, kino rómskych filmov, literárny kluby

`

POKLADY Z OSADY 
16. AUGUSTA 2015, 12.00 - 22.00, STARÁ TRZNICA, BRATISLAVA
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Zberateľ a vedec 
Mikuláš Gažo

Mikuláš Gažo 
(1922 – 2014)
Koncom júna uplynul práve 

rok, čo z Bratislavy navždy odi-
šiel jeden z jej najväčších fanú-
šikov. Človek, ktorý zasvätil asi 
všetky svoje voľné chvíle spo-

znávaniu jej histórie, dokumen-
tovaniu jej premien a zbieraniu 
dokladov o jej minulosti. 

Mikuláš Ladislav Gažo sa na-
rodil 16. decembra 1922 v mes-
te, ktoré sa vtedy len štvrtý rok 
volalo „Bratislava“. Jeho rodný 

dom stál na Námestí Republiky 
(dnes Nám. SNP, asi kde je Dom 
odievania). Otec Ladislav mal 
36 rokov a bol hlavným sedri-
álnym sudcom (ako dnes pred-
seda krajského súdu), 32-ročná 
matka Mária bola stredoškol-

skou profesorkou fyziky a ma-
tematiky. 

Mikuláš vyrastal na rušnom 
mieste, ktoré bolo vtedy jedným 
z hlavných trhovísk mesta. Vraj 
rodina nepotrebovala v byte ani 
žiadne hodiny, lebo stačilo vy-

Milí čitatelia, na stránkach našich novín sa odteraz budete pravidelne stretávať so životnými príbehmi 
zaujímavých obyvateľov bratislavského Starého Mesta. Viac k nim, vrátane rozsiahleho obrazového 

materiálu, nájdete na internetovej stránke www.pammap.sk projektu Pamäť mesta Bratislavy. 
Na tejto stránke máte aj Vy možnosť zverejniť príbeh niekoho zaujímavého z Vašej rodiny, 
priateľov, či fotografi e domov, ulíc a častí Bratislavy, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Mikuláš Gažo ako pomocník Červeného kríža po vojne na Hlavnej stanici 
pomáha odvšivovať navrátilcov

...a krátko po Novembrovej revolúcii na hranici.
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9 | OSUDY STAROMEŠŤANOV |

zrieť z obloka a naproti na veži u 
milosrdných zistili aktuálny čas. 
Boli typickou prešporácko-brati-
slavskou rodinou, ktorá rozprá-
vala troma hlavnými jazykmi. 
Prvorepublikový „mišung“ vy-
stihuje jeho starý otec, ktorý na-
priek svojmu priezvisku (Török 
deTelekes) mal pred rokom 1918 
problémy ako pansláv, no vzal si 
manželku, ktorá vedela len po 
nemecky a trochu maďarsky. Mi-
kuláš s mamou komunikoval po 
maďarsky, s otcom po slovensky, 
po nemecky sa rozprával s „Kin-
derfräulein“ (opatrovateľkou). 
Navyše jeho mama získala vzde-
lanie u „anglických sestričiek“ v 
Pešti, takže dostal do vienka aj 
štvrtý jazyk. 

S touto výbavou sa v brati-
slavských uliciach nestratil. Keď 
mal desať rokov a rodina sa pre-
sťahovala na Edlovu (dnes Podja-
vorinská – na susednej Konvent-
nej býval v tom čase fotograf Jo-
sef Hofer, o ktorom sme písali v 
minulých Staromestských novi-
nách), zväčšil sa jeho „rajón“. Do 
školy chodil na Ružovú/Rosen-
gasse (Jesenského) a hrával sa v 
záhradnej štvrti nad Palisádami 
aj pri Dunaji, kam smerovali kro-
ky chlapčenských partií z mesta. 
Maturoval v ovzduší 40. rokov, 
kedy bola hlavným spojencom 
Slovenska „tretia ríša“. Keďže 
rodina vlastnila časť domu vo 
Viedni, tam sa zapísal na vyso-
kú školu technickú, no v pred-
poslednom roku vojny sa radšej 
vrátil do Bratislavy na tunajšiu 
techniku. Nemci vtedy Bratisla-
vu namiesto Pressburg volali 
„Fressburg“ (Jedlohrad) a nielen 
zásobovanie, ale aj bežný život tu 
bol kľudnejší než v nedostatkom 
sužovanej „ríši“. V týchto pohnu-
tých časoch začal Mikuláš Gažo 
zachytávať mesto objektívom 
svojich prvých fotoaparátov. 

Zvedavosť ho hnala vpred ako 
fotografa, aj ako vedca. Absolvo-
val potravinársku chémiu, v roku 
1946 sa zapísal na Vysokú školu 
obchodnú, 4 roky bol posluchá-
čom Lekárskej fakulty a ukončil 
aj biochémiu na Prírodovedeckej 
fakulte. Profesionálne zviazal 
svoj život so Slovenskou akadé-
miou vied a skúmal fyziológiu 
zvierat (dosiahol titul docenta 

aj DrSc.). Po Novembri (1994) sa 
dokonca stal členom Newyorskej 
akadémie vied. 

Popri rodine (manželke Viere 
a dcérach Michaele a Andrey) a 
práci venoval všetok svoj voľný 
čas svojej tretej láske – Brati-
slave. V roku 1956 sa zapísal do 
kurzu pre sprievodcov po meste. 
Učili ho vtedy kapacity ako Prof. 
A. Piff l (iniciátor opravy Hradu), 
Doc. D. Lehotská (duša prvých 
slovenských dejín mesta), Dr. A. 
Güntherová (hlavná redaktor-
ka Súpisu pamiatok Slovenska). 
Okrem štúdia mestských dejín 
zbieral všetky možné doklady o 
jej histórii. Mladšia dcéra spo-
mína, ako ju otec vodil na burzy 
kdesi pri Kollárovom námestí, 
kde kupoval všelijaké prešpor-
ské „šabrachy“– staré pohľad-
nice, fotografie, medaile a iné. 
Ktohovie, kedy sa k nemu dostal 
kus gule, ktorou napoleonovská 
armáda ostreľovala mesto..., ba 
keď objavili pri stavbe Tatraban-
ky (dnes Ministerstvo kultúry 
na Nám. SNP) poklad keltských 
mincí, jednu sa podarilo získať aj 
jemu. Mnohými kúskami oboha-
til Múzeum mesta Bratislavy.

Cenná je aj jeho fotografická 
dokumentácia mesta. Prvý apa-
rát dostal už v roku 1938 a na fil-
moch sa dodnes okrem rodiny a 
výletov zachovali aj prvé zábery 
života v meste, ulíc a stavieb. Za 
polstoročie po sebe zanechal nie-
len asi 10 tisíc fotografií mesta, 
ale aj niekoľko tisíc kusovú zbier-
ku pohľadníc. Žil však nielen de-
jinami, ale aj jeho prítomnosťou 
mesta (1983 spoluzakladal Kruh 
priateľov Bratislavy, o 2 roky 
neskôr sa podieľal na kapitole o 
pamiatkach do polodisidentskej 
publikácie Bratislava nahlas, 
1990-1994 bol poslancom za Sta-
ré Mesto). Zábery z jeho zbierky 
môžeme dodnes obdivovať v kni-
hách o dejinách Bratislavy. Ak 
by ste vedeli o ďalších fotogra-
fiách mesta a mešťanov (nielen 
M. Gaža) a boli ochotní ich po-
skytnúť na oskenovanie, môžete 
kontaktovať autora článku. Aby 
sa nezabudlo na ľudí, miesta a 
udalosti... 

Juraj Šedivý
sedivy@fphil.uniba.sk

Foto - M. Gažo
M. Gažo fotil zanikajúce bratislavské uličky. (Luken/Nedzierka pod Hra-
dom, 1953)

Rodný dom M. Gaža. (Námestie SNP, cca. 1960)
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Staré Mesto zveľaďuje okolie 
aj vďaka projektom

1.Projekt podpory škôlok 
(Naša škôlka-Náš kraj) pre 

samosprávy v BSK
Na Zastupiteľstve BSK konané-

ho dňa 26.06. 2015 boli MČ Brati-
slava - Staré Mesto schválené do-
tácie na tri projekty (3 x 4.000,-
-EUR) týkajúce sa výmeny okien 
na nižšie uvedených Materských 
školách počas letných prázdnin: 

„Kompletná výmena okien na 
objekte MŠ Malá“ (Materská škola 
Malá 6, Bratislava)

Materská škola má 2 triedy.
Financovanie materskej školy 

zabezpečuje zriaďovateľ: Mestská 
časť Bratislava – Staré Mesto.

Materská škola sídli v samostat-
nej budove so záhradou. Mestská 
časť Bratislava – Staré Mesto plá-
nuje v roku 2015 realizovať rekon-
štrukciu vykurovacieho systému 
pozostávajúcu z výmeny kotla, osa-
denia termohlavíc na vykurovacie 
telesá a vyregulovanie systému. K 
minimalizovaniu tepelných únikov 
je potrebné prvotne zabezpečiť vý-
menu výplní stavebných otvorov.

„Kompletná výmena okien 
priestoroch MŠ Tabaková“ (Ma-
terská škola Tabaková 10, Brati-
slava)

Materská škola má 3 triedy.
Financovanie materskej školy 

zabezpečuje zriaďovateľ: Mestská 
časť Bratislava – Staré Mesto.

Materská škola využíva všetky 
priestory v budove školy: 3 triedy, 
1 spálňu, 2 šatne, 2 umyvárne s 
WC, 2 jedálne, kuchyňu, 2 terasy, 
veľkú trávnatú záhradu predelenú 
na menší a väčší dvor s dostatoč-
ným množstvom preliezok a exte-
riérových hracích prvkov. Mater-
ská škola sídli v na prízemí byto-
vého domu v širšom centre mesta. 

Správca objektu v predchá-
dzajúcom období vykonal obnovu  
vykurovacieho systému, vráta-
ne jeho vyregulovania. Následný 
krok k už vykonaným opatreniam 
by mal zabrániť tepelným únikom. 
Toto dosiahneme výmenou výplní 
stavebných otvorov.

„Výmena vonkajších otvoro-
vých konštrukcií v MŠ – Óvoda“ 
(Materská škola Óvoda ul. 29. Au-
gusta č. 6, Bratislava)

Materská škola má 4 triedy, 2 
triedy so slovenským a 2 triedy 
s maďarským vyučovacím jazy-
kom. 

MŠ sídli v neúčelovej budove 
v najrušnejšej časti centra Brati-
slavy. Okná jednotlivých tried sú 
orientované na križovatky ulíc 
Špitálska (4-prúdová cesta s elek-
tričkami) a Ul. 29. Augusta (2-prú-
dová cesta s trolejbusmi). V po-
sledných rokoch neboli na MŠ Óvo-
da  vykonané komplexné údržbové 
práce, výsledkom je, že teplota po-
čas zimného obdobia v priestoroch 
šatne a spálne sa pohybuje okolo 
17 °C,  čo spôsobuje vyššiu chorob-
nosť detí..

Pôvodné drevené okná na všet-
kých troch Materských školách 
vykazujú značné opotrebenie až 
havarijný stav, zatekajú a manipu-
lácia s nimi je obtiažna, v mnohých 
prípadoch až nemožná. Zatekanie 
okien spôsobuje následne škody 
na samotnej budove tak na exte-
riérovej, ako aj interiérovej časti. 
V tejto súvislosti sa staré okná plá-
nujú vymeniť za nové, ktoré budú 
spĺňať požiadavky: 
l tepelnotechnické, 
l zvukovoizolačné, 
l požiadavky vodotesnosti 
l odolnosti proti zaťaženiu 

vetrom 
l bezpečnosti pri manipulácii
l hygienické

Cieľom MČ Staré Mesto je:
l eliminovanie únikov tepla
l zvýšenie tepelnej pohody v 

celom objekte
l zvýšenie bezpečnosti pri ma-

nipulácii s oknami
l zvýšenie hygienického štan-

dardu zabezpečením vetrania vo 
všetkých priestoroch MŠ
l odstránenie havarijného sta-

vu v súvislosti so zatekaním
l úspora financií
l zníženie hlučnosti a prašnosti

2. Projekt podpory údržby 
a opráv ciest pre okresné 

mestá a mestské časti Bratislavy
Na Zastupiteľstve BSK konané-

ho dňa 26.06. 2015 bola MČ Bra-
tislava - Staré Mesto schválená 
dotácia (25.000,-- EUR) za účelom 
spolufinancovania nákladov sú-
visiacich s rekonštrukciou časti 
miestnej komunikácie a chodníkov 
Hlboká cesta (úsek od ul. Sokolská 
po ul. Čapkova), Bratislava.

Hlboká cesta je prístupovou 
komunikáciou k turisticky atrak-
tívnym miestam ako sú unikátne 
pútnické miesto neďaleko histo-
rického jadra mesta, na ktorom 
dodnes vidieť ďakovné tabuľky 
pochádzajúce zo začiatku 20. sto-
ročia, ale i z dnešných dní, Lurd-
ská jaskyňa,  a taktiež  slúži ako 
prístupová cesta do Horského 
parku. 

Hlboká cesta je prístupovou 
komunikáciu k Ministerstva za-
hraničných vecí a európskych zá-
ležitostí SR a k Základnej škole 
Hlboká.

Súčasný stav vozovky je nevy-
hovujúci z hľadiska bezpečnosti a 
plynulosti účastníkov cestnej pre-
mávky (prelomenie vozovky, roz-
pad povrchu, nerovnosti, trhliny, 
lokálne opotrebenie, poškodená 
prídlažba, rozpadnuté a chýbajúce 
obrubníky) ako aj stav chodníkov 
(rozpad povrchu, výtlky, nerov-
nosti, trhliny, lokálne opotrebenie, 
chýbajúci asfaltový povrch)

Cieľom MČ Staré Mesto je:
l odstránenie havarijného sta-

vu v súvislosti s odtrhnutou kraj-
nou časťou vozovky, poškodenou 
prídlažbou a obrubníkov,
l odstránenie havarijného sta-

vu chodníkov, ktorý neumožňuje 
plynulú a bezpečnú chôdzu,
l zvýšenie bezpečnosti a ply-

nulosti účastníkov cestnej pre-
mávky,
l zvýšenie bezpečnosti peších, 

hlavne detí z priľahlej Základnej 
školy Hlboká,
l zjednodušenie a uľahčenie 

parkovania rozšírením vozovky - 
zmena organizácie parkovania z 
chodníka na vozovku, 
l zatraktívnenie okolia pre 

návštevníkov pamätihodnosti 
mesta Bratislavy – Lurdskej jasky-
ne,...
l zvýšenie reprezentatívnosti 

okolia vzhľadom na priľahlé sídlo 
Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR.

3. Projekt 50 centov na obyva-
teľa pre všetky samosprávy 

v BSK
Na základe posúdenia žiados-

ti MČ Staré Mesto a rozhodnutia 
Zastupiteľstva BSK konaného dňa 
26.06. 2015 našej MČ  bola v rám-
ci vyššie uvedeného programu 
schválená dotácia na drobné ob-
čianske projekty vo výške spolu 
19 494,00 EUR.

Ide o drobné občianske projek-
ty, ktorých suma za dané mesto, 
mestskú časť alebo obec (samo-
správu na území BSK) nesmie pre-
siahnuť v číselnom vyjadrení po-
čet obyvateľov x 0,50€.

l OZ Občianska iniciatíva za za-
chovanie životného prostredia v 
Starom Meste, Bjornsonova 2, 811 
05 Bratislava 2 450,- Eur
l Priatelia Quo Vadis o.z., Veter-
ná 1, 811 03  Bratislava 3500,- Eur
l Fórum kresťanských inštitúcií 
o.z., Gorkého 13, 811 01 Bratisla-
va 4500,- Eur
l OZ Pre súčasnú operu, Paulíny-
ho 1, 811 02  Bratislava 2500,- Eur
l A4 - asociácia združení pre sú-
časnú kultúru o.z., Karpatská 2, 
811 05  Bratislava 2744,- Eur
l OZ Kmeťovo námestie, Kmeťo-
vo námestie 3,  81107  Bratislava
 800,- Eur
l The Spot, o.z., Škovránčia 1, 811 
06  Bratislava 3000,- Eur

l Schválená dotácia z BSK spolu 
vo výške 19.494,- Eur

Ivana Dolinská, Mgr.
Projektová kancelária úradu SM
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Hospodárilo sa 
s prebytkom 
618.406 eur
Uvedený prebytok mestská 

časť prerozdelí. Do rezervné-
ho fondu dá 318.406 eur, do fon-
du rozvoja bývania 200.000 eur a 
do fondu na obnovu budov škôl a 
školských zariadení mestskej časti 
100.000 eur.

Rozsiahle 
rekonštrukcie 
na Jesenského 
a Štúrovej ulici
Začiatkom júla sa v Starom Mes-

te začali práce na rekonštruk-
cii koľajového triangla v križovat-
ke ulíc Jesenského a Štúrova, ktoré 
potrvajú tri mesiace. Po pravej 
strane Štúrovej ulice je už možné 
prejsť po novovydláždených chod-
níkoch. Z tohto dôvodu je takisto  
vylúčená električková doprava na 
Jesenského ulici. Práce si vyžiada-
jú uzávierku Grösslingovej a Me-
denej ulice (sú neprejazdné na Štú-
rovu ulicu - slepé). Gorkého ulica 
ostane prejazdná s pokračovaním 
cez Jesenského a Mostovú ulicu, až 
na Vajanského nábrežie. Miesta sú 
označené príslušným dopravným 
značením.

Staré Mesto 
rekonštruuje
V investičnom pláne mestskej 

časti je rekonštrukcia kotol-
ní MŠ Timravina, MŠ Malá a MŠ 
ul. 29 augusta. Školské kuchyne 
budú od septembra variť v nových 
konvektomatoch. Pôjde o ŠJ Dubo-
vá 1 – elektrický konvektomat, ŠJ 
Mudroňova 83 – plynový konvek-
tomat, ŠJ Podjavorinskej 1 dostane 
umývačku riadu a ŠJ Škarniclova 
1 veľkokuchynský kombinovaný 
sporák.

Odstránime 
graf�iti
Neestetické graffiti, ktoré 

vítajú zahraničných turis-

tov prichádzajúcich do mesta 
loďou, pôjdu preč. Na odstrá-
není malieb a antigraffiti náte-
re sa dohodol starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík so štát-
nym tajomníkom Ministerstva 
životného prostredia, Vojte-
chom Ferenczom. Ministerstvo 
a mestská časť Staré Mesto 
takto prispejú ku kultivácii ve-
rejného priestoru, ktorý je pre 
návštevníkov častokrát prvým 

dotykom nielen s naším hlav-
ným  mestom, ale so Sloven-
skom vôbec. 

Úprava živých 
plotov
Miestny úrad Starého Mesta 

chce postupne skultivovať 
zeleň na verejných priestran-
stvách, ktorá je na mnohých 

miestach v kritickom stave. V 
čase uzávierky sa orezávali krí-
ky na Šafárikovom námestí a na 
uliciach Tabaková a Záhrebská. 
Postupne pribudnú ďalšie loka-
lity. Orezom živých plotov chce 
Staré Mesto prispieť k zlepšeniu 
čistoty mestskej časti, keďže pod 
neupravenými kríkmi je veľa od-
padu.

(nr)
Foto - Marek Velček
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Stará tržnica – 
Kráska v centre Bratislavy

Stará tržnica v Bratislave bola 
postavená v roku 1910. Na-

chádza sa na mieste pôvodného 
trhoviska, ktoré sa však potýkalo 
s problémom nedostatočnej hygie-
ny. Z tohto, aj ďalších dôvodov bola 
vyhlásená architektonická súťaž 
na prvú krytú tržnicu v Bratisla-
ve. Víťazom sa stal projekt Veritas 
od architekta Endre Makaya, s via-
cerými zmenami ho však napokon 
realizoval vtedajší mestský inži-
nier Gyula Laubner. Stará tržnica 
má bazilikálnu oceľovú konštruk-
ciu, ktorá nesie znaky súdobej 
eklektickej architektúry. Nie ná-
hodou pripomína slávnu Eiffelovu 
vežu v Paríži.

Starú tržnicu otvorili verej-
nosti 1. novembra 1910, presne 
jeden rok po začatí stavby. Miesta 
pre predajcov boli situované na 
nadzemných podlažiach, suterén 
bol vyčlenený pre skladovacie 
priestory rôznych veľkostí. Bu-
dova bola napojená na elektrické 
rozvody, mala ústredné kúrenie, 
vodovod, výťahy aj chladiaren-
skú techniku. Moderne vybavená 
tržnica slúžila svojmu pôvodné-
mu účelu presne 50 rokov.

Po politických a spoločen-
ských zmenách však v roku 1960 
trhy skončili a zo Starej tržnice 
sa stalo  televízne štúdio a skla-
dovací priestor pre STV. Tento 
stav pokračoval až do roku 1989, 
kedy sa vlastníkom budovy stalo 
Hlavné mesto SR Bratislava. 

V 90. rokoch nasledovala re-
konštrukcia budovy financova-
ná mestom. Po jej ukončovaní 
uzavrelo Hlavné mesto nájomnú 
zmluvu na prevádzku objektu 
so spoločnosťou SF Stará Tržni-
ca s.r.o., za ktorej desaťročného 

Trhovisko, televízne sklady aj spoločenská sála. Stará tržnica v Bratislave 
za svoju vyše storočnú históriu vystriedala množstvo poslaní. 

Aktuálne ju má v správe občianske združenie, starajúce sa o jej postupnú premenu 
na moderné centrum spájajúce kultúru s trhmi a kulinárskymi zážitkami.
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pôsobenia sa tržnica stala úto-
čiskom malého trhu na prízemí, 
ktorý dopĺňali rôzne gastrono-
mické prevádzky a obchodíky. 
Mnohí dodnes spomínajú na ka-
viarne, vývarovne, či vinárne, 
ktoré sa stali dennou zastávkou 
pre množstvo Bratislavčanov. 
Takto fungujúca tržnica sa však 
potýkala s finančnými problé-
mami a po vypršaní doby nájmu 
14. novembra 2008 zostala na 
päť rokov opustená. Napriek ne-
jasnému osudu aj v tomto obdo-
bí zažila zaujímavé momenty. Po 
nútenom opustení PKO sa stala 
útočiskom pre populárnu tele-
víznu reláciu Let’s Dance, histo-
rickým momentom bola exklu-
zívna módna prehliadka svetovej 
návrhárky Vivienne Westwood. 
Stabilná prevádzka tržnice však 
naďalej ostávala v nedohľadne 
a impozantná budova v centre 
mesta vítala okoloidúcich zväčša 
so zatvorenými dverami.

Práve v tomto období sa zača-
la formovať Aliancia Stará Tržni-
ca, občianske združenie jedenás-
tich expertov z rôznych oblastí. 
Kultúrni aktivisti, grafickí di-
zajnéri, architekti, či experti na 
financovanie spojili svoje sily a v 
spolupráci s mestom aj verejnos-
ťou pripravili projekt revitalizá-
cie Starej tržnice.

Projekt najskôr rátal s využi-
tím budovy najmä na jej pôvod-
ný účel, teda trhovisko, avšak po 
krátkom výskume sa táto mož-
nosť ukázala ako nereálna. Bu-
dova bola v nevyhovujúcom tech-
nickom stave  ktorý vyžadoval 
rekonštrukciu, zároveň náklady 
na samotnú prevádzku a údržbu 
budovy vylučovali jej dlhodobo 
udržateľné financovanie čisto z 
trhových aktivít.

V Bratislave pritom existoval 
dopyt po novom priestore, kto-
rý by nahradil chýbajúce PKO 
ako hlavného kultúrneho stánku 
mesta. Za najschodnejšie rieše-
nie bol teda zvolený multifunkč-
ný model, kedy tržnica slúži ako 
trhovisko cez víkend, v soboty, 
pričom zvyšné dni sú vyhrade-
né pre kultúrne a spoločenské 
podujatia. Po množstve rokova-
ní, komunikácii s verejnosťou aj 
predstaviteľmi mesta, schválili 7. 
februára 2013 mestskí poslanci 

prenájom Starej tržnice občian-
skemu združeniu Aliancia Stará 
Tržnica za špecifických podmie-
nok. Občianske združenie platí 
Hlavnému mestu nájom vo výške 
1 € ročne za podmienky, že kaž-
dý rok zároveň investuje ďalších 
120 000 € do rekonštrukcie, 
údržby a vybavenia budovy. V 
prípade, že bude Stará tržnica 

plne rekonštruovaná a vybavená, 
bude Aliancia povinná previesť 
tieto financie na účet mestu ako 
doplnok k nájomnému. Hlavné 
mesto má zároveň zastúpenie v 
Správnej rade centra, Dozorná 
rada ako hlavný kontrolný or-
gán je zase zložená z mestských 
poslancov.

Dnes funguje Stará tržnica 

ako mestské centrum, ktoré po-
skytuje priestor šikovným ľu-
dom na organizáciu rôznorodých 
kultúrnych, aj kulinárskych pod-
ujatí v Starom meste Bratislavy. 
Na obvode budovy fungujú se-
dem dní v týždni prístupné malé 
prevádzky, medzi nimi kaviareň 
s detským kútikom, obchod s po-
travinami, škola varenia, kavia-
reň zamestnávajúca bezdomov-
cov a čoskoro už aj reštaurácia. 
To najdôležitejšie sa však koná 
každú sobotu, kedy je tržnica 
zasvätená potravinovým trhom. 
Predajcovia podliehajú prísnej 
selekcii, väčšinu tvoria priami 
pestovatelia, chovatelia či pro-
ducenti ponúkaných potravín. 
Ponuku dopĺňajú obchodníci so 
zahraničnými delikatesami, kva-
litnou kávou, skutočne čerstvým 
exotickým ovocím či pravými 
holandskými syrmi. Trhy v Sta-
rej tržnici však nekončia len pri 
nákupoch, sprevádzajú ich pravi-
delné blšie burzy, programy pre 
deti, ako aj ďalšie príležitostné 
aktivity. Tržnica sa tak každú 
sobotu mení na to, čo je skrytým 
poslaním každého poriadneho 
trhoviska – miesto, kde sa ľudia 
stretávajú.

Denisa Chylová
Aliancia Stará tržnica

FOTO - OZ Bratislavské rožky,
Illah van Oijen
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Viditeľné výsledky 
na konkrétnych adresách
Dámy v modrých zásterách - takú majú prezývku členky charitatívneho 

dámskeho Lion´s Club Dovina. je ich dvadsať a vedia sa naozaj oddane za-
páliť pre dobro veci. V mesiaci jún bilancovali pracovný rok 2014/2015. Môžete 
ich vidieť na Vianočných trhoch, Dobrých trhoch, Medzinárodnej výstave Fló-
ra, ale aj na iných  akciách v uliciach mesta. Vždy predávajú  vlastnoručne peče-
né koláče, kávu či tradičný punč. Finančný výťažok zo všetkých akcií sa venuje 
výlučne charite, presne v súlade s medzinárodnými pravidlami Lionistického 
hnutia. Generálnou líniou záujmu Lionistov sú  slabozrakí ľudia, ale stanovy v 
zmysle hesla WE SERVE - my slúžime, pripúšťajú  podporu aj inak hendikepo-
vaným ľuďom. Lion´s Club Dovina  už 13 rokov podporuje Seniorcentrum na 
Podjavorinskej ulici. Členky začiatkom tohto kalendárneho roku venovali  rámy 
na okuliare seniorom. Celkové � nančné tohtoročné rozdávanie prostriedkov 
bolo veľkorysé. Príspevok 1500 € prevzal riaditeľ Seniorcentra PhDr. Matej Alex 
na  Podjavorinskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Za darované prostried-
ky plánuje vedenie Seniorcentra zakúpiť mobilné vážiace kreslo pre váženie 
chorých a  zdravotne postihnuté osoby. Časť príspevku pôjde na zakúpenie  
ventilátorov do kúpeľní v Seniorcentre a na zaobstaranie germicídneho  žiariča 
na ničenie mikroorganizmov vo vzduchu.
Po 700 € venovali členky štyrom vážne chorým ľuďom, ktorých situácia je ťažko 
zvládnuteľná zo zdravotného i sociálneho hľadiska.
Dámy z Lion´s  Club Dovina taktiež odhlasovali � nančný príspevok 1000€ pre  
deti  zo Základnej  školy na Jelenej ulici. Vedenie školy zastúpené PhDr. Nadež-
dou Točenou s radou rodičov rozhodli, že prostriedky investujú do interaktív-
nej tabule pre vybavenie špeciálnej multimediálnej učebne, ktorá bude spĺňať  
technické požiadavky na kvalitnú výučbu. 
Posledný príspevok 400 € členky Lion´s Club Dovina venovali študentovi, ktorý 
získal štipendium na dvojtýždenný akademický program na univerzite v Yale  v 
USA, avšak  jeho rodičia mu nevedia poskytnúť peniaze na letenku. 
Ak  stretnete niekde dámy v modrých zásterách s logom Lionistického hnutia 
- levom na prsiach, ktoré Vám budú ponúkať za pár drobných skvelé koláče, 
vedzte, že je to celkom iste na dobrú vec.
Naposledy ste mali túto možnosť na novootvorených Bratislavských hradbách, 
kde sa počas letného obdobia (17,18 a 19 júla) konala prezentácia Lionistického 
hnutia. Okrem kultúrneho programu ste mohli stretnúť aj členky Lion´s Club  
Dovina so skvelou ponukou. Nabudúce netreba váhať. 

Bohdana  Machajová
prezidentka Lion´s  Club Dovina

Stretnutie v seniorcentre na Podjavorinskej.  Foto - Marek Velček

| ZO ŽIVOTA |

Slovenský Červený kríž 
ocenil aj Staromešťanov

Dobrý trh 
na Panenskej 

Bronzová plaketa:
1. Bc. Pavol Salanci 
2. Ing. Andrej Andraos 
3. Ladislav Mesežnikov 
4. Daniel Komadel 
5. Milan Helebrandt 

Strieborná plaketa:
1. RNDr. Bernadeta 
    Otrubová
2. Ing. Patrícia Ružičková 
3. Ing. arch. Peter Kopecký 
4. MUDr. Peter Janík, PhD. 
5. Filip Žák 
6. Daniel Kanás 
7. Ivan Baboš 

8. Mgr. Ján Komadel 
9. Ing. Mgr. Matúš Navarčik 

Zlatá plaketa:
1. Ing. Ľudovít Hičár 
2. Ing. Bohumil Rychlovský 
3. Kristína Dinková 
4. Erika Mancalová 
5. Ing. Martin Palečka 

Diamantová plaketa:
1. Katarína Fodorová 
2. Mgr. Miloslav Pôbiš 
Všetkým oceneným vyjad-

rujeme naše hlboké uznanie a s 
úctou ďakujeme.

18. júna sa konal Slávnostný večer darcov krvi, spojený s odo-
vzdávaním plakiet prof. Jana Janského a prof.MUDr. Jána Kňazo-
vického. Za mestskú časť Bratislava – Staré mesto boli ocenení:

Stretnutie v seniorcentre na Podjavorinskej.  Foto - Marek Velček

Najbližší Dobrý trh na Panenskej sa bude konať 15. 9. Radi by ste sa 
ho zúčastnili ako predajcovia alebo účinkujúci? Prihlášku je po-

trebné vyplniť do 15. 8. a nájdete ju na www.dobrytrh.sk. 
Foto - Marek Jančuch
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Letné kino Film Europe sa sťahuje 
z Pisztoryho paláca do Gorila.sk 

Urban Space na námestí SNP
Napriek úspešnému štartu 2. 

ročníka Letného Kina Film 
Europe na nádvorí Pisztoryho 
paláca a prvým vypredaným 
predstaveniam sa projekt pre-
sunul do nových priestorov Go-
rila.sk Urban Space. Dôvodom 
sú opakované sťažnosti obyva-
teľov z blízkeho okolia, ktorým 
prekážal hluk z projekcií a pod-
ľa ich vyjadrení im prevádzka 
Letného kina na nádvorí narúša 
kľud domova a zasahuje do sú-
kromného života. Spoločnosť 
Film Europe Media Company 
vyhodnotila reakcie rezidentov 

z okolitých bytov a v žiadnom 
prípade nechce narúšať svojimi 
akciami dobré susedské vzťahy 
a život Staromešťanov. Práve 
naopak - premietaním kvalit-
ných európskych snímok chce 
prispievať do kultúrnych akti-
vít v centre mesta  a  preto sa 
rozhodla presunúť svoj projekt 
do Gorila.sk Urban Space na ná-
mestí SNP 30.

Prevádzkovatelia tohto priesto-
ru už dávnejšie uvažovali o pro-
jekciách kvalitných filmov a 
preto nápad zriadiť u nich Let-
né kino Film Europe privítali 

ako obohatenie ponuky pre náv-
števníkov obľúbeného miesta. 

Pôvodný zoznam filmov, kto-
ré tvoria program Letného kina 
Film Europe sa nemení, menia 
sa však dni – premietať sa bude 
vždy v stredu a vo štvrtok o 21. 
hodine, prvá projekcia filmu 
(Mission London – bulharská ex-
centrická politická satira) bola v 
stredu 8. júla, posledná bude  vo 
štvrtok 27. augusta (komediálna 
dráma Roya Anderssona Holub 
sedel na konári a premýšľal o ži-
vote).

Spoločnosť Film Europe Me-

dia Company je presvedčená, že 
napriek presunu projektu Letné-
ho kina na nové miesto neklesne 
záujem divákov – práve naopak 
– priestor Gorila.sk Urban Space 
považuje za skvelú alternatívu 
pre projekcie výnimočných eu-
rópskych filmov zo svojho por-
fólia. 

Tlačová správa Film Europe

Kompletný program LETNÉ-
HO KINA FILM EUROPE nájde-
te tu: http://kino.�ilmeurope.
sk/klient-297/kino-77/stran-
ka-1616

Spomienka na jubileum
Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel 

krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-
mestskí jubilanti.

V každom čísle novín Vám na tomto mieste prinášame fotogra-
�iu zo stretnutia staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. 
Okrem kultúrneho programu pripravuje mestská časť seniorom aj 
malý kvetinový darček. Pripájame fotogra�iu z májového stretnutia 
v Zichyho paláci. 

Fotogra�ie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na 
web stránke Starého mesta vo fotogalérii. 

Prinášame fotogra�iu z júnového stretnutia seniorov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček
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