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Vážení občania,

Spoločne so staromestskými poslan-
cami chceme vytvoriť taký parkovací 
systém, ktorý postaví parkovanie v 
Starom Meste z hlavy na nohy - aby Sta-

romešťania mali možnosť pohodlne zaparko-
vať a návštevníci si rozmysleli, či sa im oplatí 
cestovať do centra mesta autom alebo radšej 
verejnou dopravou.

Statická doprava, čiže parkovanie, je pod-
ľa hodnotenia obyvateľov Bratislavy jeden z 
najvážnejších problémov celého mesta. Jedi-
nou mestskou časťou, ktorá tento problém 

doteraz riešila, bolo Staré Mesto. S reguláciou 
parkovania sa tu začalo už pred 20 rokmi, keď 
mestská časť založila Bratislavskú parkova-
ciu službu, s. r. o., kde mala mať samospráva 
80-percentný podiel, nakoniec však vtedaj-
ší staromestskí poslanci rozhodli, že mest-
skej časti stačí v parkovacej spoločnosti len 
20-percentný podiel. Ukázalo sa, že to bolo 
veľmi nešťastné rozhodnutie, ktoré dôsledky 
znášajú Staromešťania doteraz a mali podľa 
nevýhodnej nájomnej zmluvy s BPS Park, a. s., 
ešte ďalších 10 rokov.

Regulácia statickej dopravy na spôsob 
BPS Park nerieši problémy obyvateľov a náv-

števníkov Starého Mesta. Rieši, žiaľ, len zisk 
tejto dnes už 100-percentne súkromnej spo-
ločnosti bývalého úradníka staromestského 
miestneho úradu Petra Polomu. Jeho firma 
má dnes prenajatých 2500 parkovacích miest 
na cestách 3. a 4. triedy, ktoré spravuje mest-
ská časť Staré Mesto, a vyše 600 parkovacích 
miest na cestách 1. a 2. triedy, ktoré spravuje 
bratislavský magistrát. To by sa koncom roka 
malo zmeniť, pretože primátor Ivo Nesrovnal 
zmluvu na prenájom magistrátnych parko-
vacích miest na podnet mestských poslancov 
vypovedal.

Pokračovanie na 2. strane

Parkovanie po novom
Foto - Marek Velček
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Dokončenie z 1. strany
Mestská časť Staré Mesto 

začala ešte za starostovania An-
dreja Petreka s reguláciou parko-
vania na ďalších staromestských 
uliciach. Legislatíva však neu-
možnila mestskej časti spoplat-
niť v nových parkovacích zónach 
krátkodobé státie, preto vznikol 
systém rezidenčného parkovania. 
Väčšia časť parkovacích miest 
bola vyhradená rezidentom, teda 
Staromešťanom, zvyšok bol urče-
ný na parkovanie návštevníkov.

Paradoxne, v týchto zónach 
platia za parkovanie len rezidenti, 
návštevníci stoja na parkovacích 

miestach zadarmo. Staromeš-
ťania totiž musia mať nálepku 
rezidenta, ktorá stojí 10 eur - čo 
však nie je poplatok za parkova-
nie, ale administratívny poplatok 
za vydanie nálepky. Zo zákona 
môže vyberať poplatky za par-
kovanie len obec, čo je v našom 
prípade mesto Bratislava. Aby sa 
to zmenilo, muselo by mestské za-
stupiteľstvo zmenou štatútu túto 
právomoc preniesť na mestské 
časti. Takýto návrh už existuje, 
pripravil ho primátor s tým, že 
nechce ďalej blokovať zavedenie 
jednotných pravidiel parkovania 
do praxe. Predchádzajúce vedenie 

magistrátu totiž trvalo na tom, že 
poplatky za parkovanie bude vy-
berať hlavné mesto.

Od januára 2016 by mala pre-
stať platiť nájomná zmluva ma-
gistrátu s BPS Park. Hlavné mesto 
tak získa vyše 600 parkovacích 
miest v centre mesta, na ktorých 
dnes zarába BPS Park. Na základe 
dohody primátora so starostami 
mestských častí by parkovacie 
miesta na magistrátnych cestách 
1. a 2. triedy mali prejsť do sprá-
vy mestských častí. Tak by 600 
parkovacích miest BPS Park mala 
získať do správy mestská časť 
Staré Mesto. Samospráva centrál-
nej mestskej časti sa už pripravu-
je na novú situáciu, keď dostane 
do správy parkovacie miesta na 
magistrátnych jednotkách a dvoj-
kách a po zmene štatútu mesta 
bude môcť na všetkých zverených 
komunikáciách vyberať poplatok 
za dočasné státie.

Staré Mesto si dalo vypraco-
vať analýzu statickej dopravy a 
projekt plateného parkovania na 
území mestskej časti. Obrátilo sa 
na renomovaný tím odborníkov, 
ktorí riešili aj problematiku sta-
tickej dopravy v Prahe, kde to už 
niekoľko rokov funguje. Navrhujú 
jednoduchý a prehľadný systém, 
keď nikto nebude mať právo na 

vyhradené parkovanie, ale všetky 
parkovacie miesta budú k dispo-
zícii všetkým vodičom. Regulač-
ným nástrojom statickej dopravy 
v Starom Meste by mala byť cena 
parkovania, pričom rezidenti 
budú rovnako ako všade vo svete 
zvýhodnení oproti návštevníkom.

Kým domáci si budú môcť 
kúpiť zvýhodnenú rezidentskú 
parkovaciu kartu (nálepku), náv-
števníci budú platiť hodinové 
parkovanie. Na frekventovaných 
uliciach, kde bude výrazne vyšší 
dopyt po parkovacích miestach, 
bude podobne ako v Prahe krát-
kodobé parkovanie obmedzené na 
2 hodiny. Na rozdiel od zóny BPS 
Park, kde poplatky za parkovanie 
vyberá súkromná firma, v novej 
zóne Starého Mesta bude výnos 
z parkovania v plnej miere príj-
mom mestskej časti! Samospráva 
potom bude mať dosť finančných 
prostriedkov na to, aby v spolu-
práci s mestskou políciou zabez-
pečila aj dôslednú a efektívnu 
kontrolu platobnej disciplíny vo-
dičov. Samospráva by potom mala 
mať aj dosť peňazí na to, aby do-
kázala postupne opraviť povrchy 
všetkých staromestských ciest a 
chodníkov.

Rado Števčík
Foto - Marek Velček

OZNAM
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 

oznamuje zámer predať na základe obchodnej 
verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou
nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy 

zverený do správy mestskej  časti, 
nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to:

l -pozemok parc. č. 8510, druh pozemku: záhrada, výmera 
168 m2, evidovaný ako parcela registra „C“ vo dvore na Špitálskej 
č.31-č.35.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na inter-
netovej stránke www.staremesto.sk v dňoch 2. 11. 2015 – 16. 11. 
2015 a na úradnej tabuli miestneho úradu.

Parkovanie po novom
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Ako vyzeral život na Obchodnej ulici v minulosti?  
Ako sa zmenila za posledné roky?

Obchodná na Obchodnej

Históriou jednej z najznámej-
ších ulíc Bratislavy, vás pre-

vedie unikátna výstava, ktorú mô-
žete vidieť v týchto dňoch priamo 
na obrazovkách vo výkladoch na 
Obchodnej ulici v Bratislave a v ga-
lérii Satelit. V reálnom čase uvidia 
domy na Obchodnej ulici, pred kto-
rými budú práve stáť, ako sa menili 
za posledných tridsať rokov.

Netradičná časozberná výsta-
va vychádza z knihy Obchodná 
1984 – 2014, projektu umeleckej 
dvojice Ľuba a Moniky Stacho. Na 
fotografiách zachytili tridsaťroč-
nú históriu ulice, ako aj jej zmeny 
až do súčasnosti. „Obchodná uli-
ca bola vždy miestom obchodu a 
stretávania sa ľudí. Jej výzor vždy 
odzrkadľoval dobu, v ktorej sa 

žilo,“ konštatuje fotograf Ľubo Sta-
cho, autor fotografií. Prezentácie 
na obrazovkách obsahujú takmer 
500 fotografií, medzi nimi množ-
stvo doteraz nepublikovaných zá-
berov.

Paralelne s výstavou vo výkla-
doch prebieha výstava fotografií v 
Satelite – Galérii dizajnu SCD, kto-
rá bude pre verejnosť sprístupne-
ná od 5.11.2015, a predstaví výber 
z fotografií Obchodnej ulice vo 
veľkom formáte. Súčasťou progra-
mu budú sprievodné prednášky 
odborníčok (prof. Henrieta Morav-

číková, SAV a doc. Andrea Bacová, 
FA STU) a komentované prehliad-
ky výstavy.

Spoluorganizátorom výstavy 
je občianske združenie Obchod-
ná ulica a okolie, ktoré si za cieľ 
kladie zlepšenie kvality verejné-
ho priestoru a celkového imidžu 
ulice. ‘’Chceme, aby sa Obchodná 
vrátila na kultúrnu, ekonomickú 
a sociálnu mapu Bratislavy,’’ vraví 
David Čajko, predseda a zaklada-
teľ združenia.

Michal Ondruš
Foto: Ľubo Stacho

l Najstaršie matričné zápisy 
ktoré na staromestskom úrade náj-
dete pochádzajú z roku 1912. Uni-
kátom sú matričné knihy písané 
starým nemeckým písmom – šva-
bachom.
l Od novembra 1971 boli za-

ložené jednotlivé mestské časti a 
matričné udalosti boli zapisované 
podľa miesta, kde matričná udalosť 
/narodenie, sobáš, úmrtie/ nastala.

l Paradoxne, presne k 1.10.2015, 
keď si pripomíname 120. výročie 
vzniku matrík, nadobudla účinnosť 
novela zákona o matrikách, v ktorej 
je už zakotvená elektronická matri-
ka. Tá umožňuje občanovi vyžiadať 
si matričný doklad kdekoľvek na 
území SR, nielen podľa miesta mat-
ričnej udalosti. 

V matrike sú zapísané všetky 
skutočnosti, ktoré sa týkajú osob-

ného stavu občana, napr. koľkokrát 
si menil meno alebo priezvisko, 
osvojenie, určenie otcovstva, a v 
starých matrikách a akú mal ná-
rodnosť.
l Matrika prijíma žiadosti na 

uzavretie manželstva civilnou, ale 
aj cirkevnou formou, ktoré majú byť 
uzavreté na území Starého Mesta. 
Niekedy sa stáva, že snúbenci si že-
lajú, aby ich sobášil poslanec z inej 
mestskej časti, alebo chcú obrad 
počas plavby po rieke Dunaj, počas 
plavby z Bratislavy do Viedne ale-
bo na Devín. Týmto  požiadavkám 
sa žiaľ nedá vyhovieť, lebo zákon o 
rodine presne stanovuje kto a kde 
môže sobášiť, aby bolo manželstvo 
právoplatne uzavreté.

Nora Gubková
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Čo ste nevedeli o staromestskej matrike

Pani matrikárka Zapletalová.
Foto: Archív MÚ SM
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Pán vicestarosta,  čo vied-
lo Staré Mesto k spolupráci s 
PDCS, spoločnosťou zabezpe-
čujúcou participatívne proce-
sy verejných priestorov?

Nechceli sme opakovať rov-
naké chyby z nedávnej minulos-
ti, ako napr. v súvislosti s reali-
záciou kontajnerov zabezpečo-
vaných neziskovou organizáciou 
Kontakt. Sme presvedčení, že 
veľkou chybou predchádzajúce-
ho vedenia bola absencia koncep-
cie finálnej podoby využitia ná-
mestia, ktorá by bola komunálne 
odkomunikovaná a akceptova-
ná. Realizovaný zámer o.z. Kon-
takt sa tak stal experimentom, 
ktorý spolarizoval verejnosť na 
dva tábory - na horlivých zá-
stancov a nespokojných odpor-
cov. Spolupráca so spoločnosťou 
ktorá má v tejto oblasti bohaté 
skúsenosti bola teda logickým 
rozhodnutím, ktoré má zabezpe-
čiť  identifikáciu názorov verej-
nosti na využívanie Šafárikovho 
námestia a Fajnorovho nábrežia 
v predstihu, pred samotným vy-
písaním architektonickej súťaže 
na finálne riešenie týchto verej-
ných priestorov.

Prečo je potrebné vypiso-
vať  architektonickú súťaž na  
tieto verejné priestory?

Nepoznám objektívnejší ná-
stroj na rozhodovanie o verej-
ných priestoroch, na ktoré si ná-
rokujú viaceré dotknuté skupiny 
obyvateľstva súčasne. Z už pre-

behnutých prieskumov  a disku-
sií sa ukazuje, že tieto priestory 
majú záujem využívať tri sku-
piny obyvateľov Bratislavy. Sú 
to miestni obyvatelia, bývajúci 
v priamom dotyku s námestím, 
obyvatelia z blízkeho okolia den-
ne prechádzajúci týmto priesto-
rom a obyvatelia Bratislavy, kto-
rí pri prestupe na zastávky MHD 
využívajú Šafárikovo námestie. 
K týmto základným skupinám 
patria aj návštevníci Bratislavy 
majúci takisto určité očakávania 
pri návšteve tejto lokality. Takže 

navrhnutie riešenia, ktoré uspo-
kojí nároky všetkých skupín bu-
dúcich užívateľov nebude také 
jednoduché ako by sa na prvý 
pohľad mohlo zdať a cez archi-
tektonickú súťaž návrhov je to 
najobjektívnejšie.

Kedy sa chystá Staré Mesto 
vypísať samotnú súťaž?

Po ukončení participatívneho 
procesu a obdržaní záverečnej 
správy pripravujeme vypísanie 
súťaže s predbežným termínom 
1. decembra,  prevzatím podkla-

dov do 20. decembra a odovzda-
ním súťažných návrhov  do 20. 
februára 2016.

Okrem Šafárikovho námes-
tia  a Fajnorovho nábrežia sú 
však na území Starého Mesta 
aj iné verejné priestory, bude 
sa im Staré Mesto venovať?

Na všetky dôležité verejné 
priestory budeme pred vyda-
ním súhlasu Starého Mesta po-
žadovať overenie plánovaných 
investícií formou verejnej ar-
chitektonickej súťaže, s cieľom 

Diskusia o budúcej podobe 
Šafárikovho námestia 

- Fajnorovho nábrežia stále pokračuje
Po dlhotrvajúcej občianskej nespokojnosti s verejným priestorom Šafárikovho námestia  

sa vedenie Starého Mesta rozhodlo definovať finálnu podobu tohto priestoru.  
Za mestskú časť je touto úlohou poverený vicestarosta Ing. arch. Ľubomír Boháč, zodpovedný  

za územné plánovanie, rozvoj mesta a stavebný úrad. Mestská časť vysúťažila na zabezpečenie  
participatívneho procesu spoločnosť PDCS. Manažérkou projektu za PDCS sa stala  

pani Ing. arch. Zora Paulíniová. Obom sme položili niekoľko otázok v súvislosti  
s prebiehajúcim procesom a predbežnými výstupmi z názorovej ankety.

Ing. arch. Ľubomír Boháč
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predísť  prípadnému diskom-
fortu obyvateľov našej mestskej 
časti.

Pani Pauliniová, ako sa po-
zeráte na prebiehajúci pro-
ces, je podľa Vás nastavenie 
životaschopné a prináša už v 
súčasnosti informácie, kto-
ré by mohli zadefinovať jeho 
približné smerovanie? Akými 
spôsobmi ste získavali názory 
odbornej i laickej verejnosti?

Od augusta do októbra sa 
uskutočnili hĺbkové rozhovo-
ry, anketa, verejné stretnutie i 
plánovacie stretnutie – každá z 
týchto metód oslovila inú sku-
pinu obyvateľov a priniesla  inú 
škálu podnetov. Asi najviac sme 
ich získali prostredníctvom an-
kety s takmer 700 zapojenými 
účastníkmi, ktorej cieľom bolo 
zmapovať ako ľudia vnímajú 
súčasný stav námestia a nábre-
žia a s akými predstavami si ho 
spájajú do budúcnosti. Množstvo 
získaných názorov bolo obrov-
ské – na otázku „Čo sa vám na 
Šafárikovom námestí páči“ sme 
napríklad získali až 1858 odpo-
vedí (existovala možnosť výberu 
viacerých možností spolu s otvo-
renou otázkou).

Ako pozitívum vnímam fakt, 
že ľudia boli schopní pomenovať 
veľmi jasne nedostatky námes-
tia, nespomínali však len zane-
dbanosť, rozkopávky, nesúlad, 
zároveň pomenúvali aj jeho veľ-
ký potenciál:“ Je to mŕtva tran-
zitná zóna, s veľkým potenciálom 
vytvoriť kultúrny a živý verejný 
priestor“... „(Je potrebné) ujas-
niť priestor, lepšie ho definovať, 
sprehľadniť, zjednotiť a dať mu 
kompaktný charakter“; „Štúrova 
by sa mohla stať bulvárom pre 
peších, napr. s kaviarenskými 
terasami, čomu môže prispieť aj 
kvalitná úprava zelene na Šafári-
kovom námestí.“

Našli ste témy, na ktorých 
sa ľudia zhodli?

Napriek generačnej i geo-
grafickej rôznorodosti sa ľudia 
zhodli na viacerých veciach. An-
kete dominovala téma „zelené 
námestie“ - prevažná väčšina 
respondentov vníma zeleň na 
námestí (stromy) ako neodde-

liteľnú súčasť priestoru, odpo-
rúča park udržiavať, starať sa o 
stromy a dosadiť kvety – a samo-
zrejme nezabudnúť na fontány, či 
vodu v inej forme.

Mnohí definujú lokalitu ná-
mestia ako miesto kde je priveľa 
asfaltu a betónu, je zanedbané, 
špinavé, sú tam bezdomovci – 
najmä tento faktor obyvatelia 
považujú za veľký problém, kto-
rý znižuje kvalitu života na ná-
mestí. 

Väčšina respondentov ktorí 
sa vyjadrovali k doprave, dek-
larovala potrebu obmedziť ju 
na námestí, najmä parkovanie. 
Nechceli tu stanoviská taxíkov, 
ani obratisko autobusov. Želali  
si bezbariérový pohyb, bezpeč-
né trasy pre peších i cyklistov, 
ľahké prepojenie s druhou stra-
nou (Umelka, Eurovea, dunajské 
nábrežie).  Aj keď nebola otázka 
výstavby garáží pod námestím 
priamo predmetom výskumu, 
väčšina respondentov sa k nim 
vyjadrila negatívne.

Veľká časť obyvateľov sa 
zhodla v potrebe mať na námes-
tí ihrisko pre deti, ktoré bude 
väčšie a lepšie vybavené ako to 
súčasné a ktoré by slúžilo nielen 
malým deťom, ale aj teenage-

rom a dospelým - niektorí také-
to ihrisko považujú za dôležité 
miesto stretávania sa generácií.

Uviedli ste témy, na ktorých 
sa ľudia zhodli. Objavili sa aj 
citlivé témy?

Áno, jednou z takýchto tém 
sú už spomínané kontajnery. Po-
četná skupina ľudí vníma tento 
projekt ako inovatívny, dokonca 
ako atraktor, kvôli ktorému sami 
do tejto lokality chodili, pretože 
dával námestiu zmysel a robil ho 
zaujímavým. Stretli sme sa s ná-
zormi, že : „Treba zachovať, po-
prípade rozšíriť projekt ŠAFKO; 
nepáči sa mi, že boli odstránené 
kontajnery. Treba naň vrátiť ak-
tivistov, o.z., jednotlivcov, ktorí 
majú záujem prezentovať súčas-
nú, alternatívnu kultúru.“

Iná skupina občanov vníma 
ľudí z projektu i projekt samotný 
ako narušiteľov lokality námes-
tia,  ktorá bola dovtedy pokojná, 
alebo nepovažujú za vhodné pre-
pojenie  historického prostredia 
a architektúry kontajnerov: „Ná-
mestie by nemalo slúžiť na trhy, 
koncerty a iné hromadné akcie – 
myslím si, že priestor nie je dosť 
veľký“.

Oba typy názorov sú samo-

zrejme legitímne. V súvislosti s 
týmito postojmi sa objavuje téma 
„vlastníctva“ priestoru: „Ná-
mestie by nemalo byť priestorom 
len pre jednu skupinu ľudí (rodi-
čia s deťmi vs. kultúra vs. starou-
sadlíci v okolitých domoch“.

Čo s takýmito rôznorodými 
názormi? Ako s nimi naložíte?

Na plánovacom stretnutí kde 
sa diskutovali veci viac do hĺb-
ky, ľudia často vyjadrovali svoje 
predstavy o priestore v pojmoch 
ako príjemný, pokojný, útulný, 
kultivovaný, oddychový. Zároveň 
však zazneli aj pomenovania ako 
živý, kultúrny, reprezentatívny, 
atraktívny. Práve skĺbenie tých-
to rôznorodých charakterov by 
malo byť výzvou, na ktorú pri-
nesie odpoveď samotná pripra-
vovaná súťaž. Možností je veľa – 
funkčné rozdelenie námestia do 
zón, rôzne typy fyzických inter-
vencií, samotné programovanie a 
manažovanie námestia, atd. 

Ale aj komunikácia obyva-
teľov so samosprávou môže po-
môcť k tomu, aby sa Šafárikovo 
námestie stalo skvelým miestom 
pre všetkých.

Nora Remiarová
Foto: Marek Velček

Ing. arch. Zora Paulíniová



6| KOMUNITA |

Pomáhajú ostatným žiť aktívne
V rámci Mesiaca úcty k starším 

sa 13. októbra uskutočnila v 
Zichyho paláci milá slávnosť. Sta-

rosta mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto Radoslav Števčík a 
Okresná organizácia Jednoty dô-

chodcov na Slovensku pripravili 
podujatie, na ktorom si vyzna-
menaním 1., 2. a 3. stupňa uctili 

desať senioriek za to, že svoje 
dni napĺňajú pomocou druhým, 
naďalej vytvárajú hodnoty a roz-
dávajú životnú múdrosť a opti-
mizmus. 

Posedenie spestril svojím 
programom spevácky súbor 
Petržalčanka. Marta Kosibová, 
predsedníčka a Mária Hájková, 
podpredsedníčka Okresnej or-
ganizácie JDS Bratislava–Staré 
Mesto poďakovali nielen prí-
tomným hosťom, ale všetkým, 
ktorí pre seniorov v rámci svo-
jich možností niečo robia.  Za 
spoluprácu, podporu, ústreto-
vosť a že prispievajú k tomu, 
aby sa naši seniori mohli vzde-
lávať, stretávať v kluboch, ces-
tovať a spoznávať nové veci a 
nových ľudí. Aby si tak zaslú-
žene mohli spríjemňovať jeseň 
svojho života.

 Anna Holubanská
Foto - Marek Velček

OZNAM
Oddelenie dopravy, životného prostredia, 
verejného poriadku a správnych konaní 

hľadá záujemcov na voľnú pracovnú pozíciu 
Odborného referenta.

Hlavná pracovná činnosť pozostáva zo zabezpečovania zvere-
ných úloh v oblasti dopravy, projektovej prípravy, realizácie a jej vy-
hodnocovania.

Požadované ukončené vzdelanie: VŠ II. stupňa technického za-
merania, prax v odbore vítaná (nie je podmienkou).

Svoj záujem zúčastniť sa výberového konania môžete uskutočniť 
poslaním žiadosti spolu s aktuálnym profesijným životopisom a mo-
tivačným listom: do 31.11. 2015

 
l e-mailom :
viliam.denko@staremesto.sk
 
l poštou :
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Oddelenie dopravy, životného prostredia, verejného poriad-

ku a správnych konaní
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
 
Kontaktovať budeme kandidátov spĺňajúcich kritéria na danú po-

zíciu.

OZNAM
Investičné oddelenie 

hľadá záujemcov na voľnú pracovnú pozíciu 
Odborného referenta.

Hlavná pracovná činnosť pozostáva zo zabezpečovania zvere-
ných úloh v oblasti investičnej prípravy, realizácie a vyhodnocovania 
investičných akcií.

Požadované ukončené vzdelanie: stavebný inžinier, prax víta-
ná (nie je podmienkou).

Ostatné požiadavky: vod. preukaz sk. B, jeden cudzí jazyk (as-
poň na komunikačnej úrovni).

Svoj záujem zúčastniť sa výberového konania môžete uskutočniť 
poslaním žiadosti spolu s aktuálnym profesijným životopisom a mo-
tivačným listom: do 22.11. 2015

 
l e-mailom :
adela.bednarikova@staremesto.sk
 
l poštou :
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Investičné oddelenie
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
 
Kontaktovať budeme kandidátov spĺňajúcich kritéria na danú po-

zíciu.
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Psí park na Poľnej ulici rozprúdil diskusiu
V októbri sa uskutočnilo stretnu-

tie odporcov a prívržencov 
psieho výbehu na Poľnej ulici, kto-
ré zvolala samospráva. Cieľom bolo 
nájsť prijateľné riešenie, ktoré 
bude akceptované oboma strana-
mi zúčastnených. Starosta mest-
skej časti Radoslav Števčík, ktorý 
sa stretnutia tiež zúčastnil, vyzval 
obyvateľov Poľnej ulice a majiteľov 
psov na vzájomnú ohľaduplnosť, 
pretože podobné ohradené výbe-
hy pre psov sú bežné aj v zahrani-
čí a vznikajú aj v iných mestských 
častiach Bratislavy. Pes je pre 
mnohých Staromešťanov jediným 
spoločníkom a keďže za neho pla-

tia miestnu daň, samospráva musí 
vytvárať primerané podmienky aj 
pre ich štvornohých miláčikov. Zá-
roveň však treba  povedať aj to, že 
aj majitelia psov musia rešpekto-
vať právo svojich spoluobčanov na 
pokojné bývanie, dodáva starosta. 
Na stretnutí sa preto dohodlo, že o 
20.00 hod sa bude psí park na Poľ-
nej ulici zatvárať a otvárať sa bude 
ráno o 9.00 hod. O čistotu psieho 
výbehu sa bude starať spoločnosť 
Staromestská, a. s. Prevádzkový 
poriadok pre výbeh psov na Poľnej 
ulici nájdete na web stránke Staré-
ho Mesta. (nr)

Foto - Marek Vekček

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 nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia 
staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúr-
neho programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetino-
vý darček. Pripájame fotografiu z októbrového stretnutia v Zichyho 
paláci. 

Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na 
web stránke Starého mesta vo fotogalérii.  (nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci. Foto - Marek Velček

Vianočné posedenie 
pre osamelých

Mestská časť ako každý rok, tak aj tento rok, 
organizuje Vianočné posedenie pre osamelých 
Staromešťanov. Vianočné posedenie sa usku-
toční v Zichyho paláci dňa 22.decembra 2015, 
ktoré začína programom v hudobnom salóne o 
14:00 hodine. Tí, ktorí ste sami a máte záujem 
sa zúčastniť vianočného posedenia, nahlasujte 
sa u pani Tóthovej, Vajanského nábrežie č. 3, tel.: 
02/ 592 46 391; e-mail: jaroslava.tothova@sta-
remesto.sk do 30.novembra 2015.

Vianočný koncert 
pre seniorov

Oddelenie sociálnych vecí organizuje Via-
nočný koncert pre seniorov, ktorý sa uskutoč-

ní dňa 15.decembra o 17:00 hodine v Zichyho 
paláci. Záujemcovia si môžu vyzdvihnúť líst-
ky u pani Tóthovej, Vajanského nábrežie č. 3, 
tel.: 02/ 592 46 391; e-mail: jaroslava.totho-
va@staremesto.sk do 30.novembra 2015.

Bezplatné cvičenie 
pre seniorov

Na základe podnetov staromestkých se-
niorov, Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto zabezpečil priestory v Staro-
mestskom centre kultúry a vzdelávania na 
Školskej č. 14, kde môžu seniori bezplatne, 
každý utorok v čase od 15:00 do 16:00 ho-
diny cvičiť s odbornou lektorkou cvičebný 
program “Zdravý chrbát”. Bezplatné cviče-
nie je určené seniorom s trvalým pobytom v 
Starom Meste.

Poradňa zdravia
Jednou z úloh mestskej časti je vzdelávať 

občanov a poskytovať im informácie, ako si 
môžu zlepšiť svoj zdravotný stav a preto Mest-
ská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
prevádzkuje poradňu zdravia. Poradňa sídli na 
Kýčerského 8 v priestoroch, ktoré využívajú 
staromestskí seniori na klubovú činnosť. Po-
radňa poskytuje nielen informácie o zdravot-
nom životnom štýle, správnom stravovaní ale-
bo prevencie, ale špecializovanými prístrojmi 
môžu občania zistiť svoj zdravotný stav. 

Poradňu zdravia vedie MUDr. Alžbeta Bé-
derová a od septembra je otvorená v novom 
čase a to v piatok od 8:00 do 10:00 hodiny a 
poradňa na odvykanie od fajčenia a psycho-
logická poradňa je otvorená v stredu od 8:00 
do 10:00 hodiny. (nr)

| Oznamy pre seniOrOv |
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Hoteliér Heinrich Anton 
Prüger (1834 – 1898)

Otec budúcich majiteľov najno-
blesnejšieho hotela v Prešpor-

ku sa narodil v rodine krajčírske-
ho majstra JosefaPrügera a jeho 
manželky Marie, rodenej Fürst,  
vo štvrtok 14. augusta 1834 na 
Starom Brne. Dostal klasickú ka-
tolícku východu a možno už počas 
jeho detských rokov sa Prügerovci 
presťahovali z Brna do hlavné-

ho mesta – Viedne. Tam sa mladý 
Heinrich vyučil za kuchára a vraj 
mal veľký talent. Vypracoval sa, až 
si mohol prenajať reštauráciu ne-
ďaleko slávneho Prátra (v druhom 
viedenskom obvode Leopoldstadt, 
na ulici Praterstraße 36). V roku 
1847 oproti nej otvorili operetné 
divadlo a tak mal po predstave-
niach zrejme vždy dosť „kundšaf-
tov“. Pravdepodobne s domácou 
alebo v reštaurácii zamestnanou 

čašníčkou mal pomer, ktorého vý-
sledkom bolo narodenie neman-
želskej dcéry Ľudmily. Vzhľadom 
na slovanské meno dcéry, mala jej 
matka zrejme český pôvod. Neved-
no však, čo sa s ňou stalo, pretože 
Heinrich sa ešte pred svojimi 32. 
narodeninami, v stredu25. aprí-
la 1866, zosobášil s o 15 rokov 
mladšou Viedenčankou Amaliou 
Barbarou Spannagl (v tom čase 
16 a pol ročnou). Na sobášnom 

liste je okrem povolania manžela 
(Restaurationspächter/nájomca 
reštaurácie) poznačená aj spoloč-
ná adresa oboch. Podľa sobášne-
ho listu manželia bývali v objekte 
prenajatej reštaurácie. Nemanžel-
ská Ľudmilka sa stala súčasťou 
mladej rodiny a všetci spolu sa v 
roku 1867 presídlili do vtedajšieho 
Prešporka. 

Podobne ako vo Viedni si aj  v 
Bratislave Heinrich prenajal vý-

Hoteliér 
Heinrich Anton Prüger

Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi  
zaujímavých obyvateľov bratislavského Starého Mesta. Viac k nim,  ako aj rozsiahly obrazový materiál  

k dejinám mesta nájdete postupne na internetovej stránke www.pammap.sk projektu Pamäť mesta Bratislavy. 
Tento príbeh poskytol autorovi Johannes Lippert, pravnuk Heinricha Prügera, okrem iného  

aj na základe informácií jeho vnuka Juliusa. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami  
Vašej rodiny, priateľov, či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Manželka Amalia Barbara Prüger (rod. Spannagl) – matka 9 detí.  Zakladateľ bratislavskej hoteliérskej dynastie Heinrich Anton Prüger.
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nosný podnik, v ktorom rodina 
zároveň bývala. Tento krát vsadil 
na mestský pivovar na Rybnom 
námestí 37. Tam prišiel 15. sep-
tembra 1867 na svet najstarší syn 
Heinrich Johannes (nazývaný aj 
Henry  John). Po ňom sa rodina roz-
rástla o ďalších potomkov: pribudli 
Amalia Anna (1868), Julius (1871), 
Marianne (1872), Antonia (1874), 
Christine (1876), Michael (1879). 
Hostinec nie je najvhodnejšie býva-
nie pre malé deti, možno preto sa 
po roku 1872 rodina presťahovala 
najskôr na Theaterplatz 1 (Gorké-
ho) a potom pred rokom 1874 na 
Liniengasse 144 (Mýtna). Aj ich 
nájom mestského pivovaru skončil, 
keď ho v roku 1880 Armin Deutsch 
kúpil a Heinrich si musel hľadať 
inú prevádzku. Tentokrát si pre-
najal hostinec U zlatého jeleňa na 
Marktplatz 2 (dnes Nám. SNP ved-
ľa dnešného kalvínskeho kostola). 
Pomery zrejme dovolili prenajať si 
aj byt pre rodinu v lepšej časti mes-
ta. Vzhľadom na to, že ďalšia dcéra 
Aloysia (Luise) Valburga (1881) 
sa narodila na Grassalgovich tér 
1 (Mierové nám), presťahovali sa 
zrejme tam, no o krátky čas si našli 
ubytovanie bližšie k prenajatému 
hotelu –na Schöndorfskej 14 (dnes 
Obchodná). Tam sa už narodil naj-
mladší syn Max (1883).

Heinrich Anton ako otec mno-
hodetnej rodiny a úspešný pre-
vádzkar reštaurácií zomrel 8. sep-
tembra 1898 vo veku 49 rokov. 
Jeho manželka viedla podnik – z 
ktorého sa medzičasom stal hotel 
– aj naďalej. Najímala si ho až do 
roku 1912. V tom období však už 
rodinný podnik de facto viedol 
najstarší syn Heinrich Johannes 
(kvôli dlhým pobytom v Anglicku 
zvaný aj Henry). So skúsenosťami 
z londýnskeho hotela Savoy, ktorý 
riadil v rokoch 1903 až 1909 a zo 
svojich ciest po Amerike a Európe 
sa rozhodol investovať vo veľkom. 
Postupne skúpil tri domy na južnej 
strane Námestia Lajosa Kossutha 
(dnes Hviezdoslavovo nám.) a po 
prestavbe v rokoch 1912-13 z nich 
vystaval najhonosnejší hotel vte-
dajšej Bratislavy – Carlton-Savoy. 
Jeho otec a zakladateľ bratislav-
skej hoteliérskej dynastie Hein-
rich bol spolu s manželkou pocho-
vaný na Ondrejskom cintoríne, 
kde dodnes môžu okoloidúci čí-

tať jednoduchý nápis: Hier ruhen 
Heinrich Prüger 1834 – 1898 und 
seine Gattin Amalie Prüger gebo-
rene Spannagl 1849 – 1922. Jeho 

kariéra medzi mestami Brno, 
Viedeň a Bratislava bola na svoju 
dobu typická pre mnohých obyva-
teľov vtedajšej monarchie. Ak by 

ste vedeli o ďalších, budeme radi, 
ak nás skontaktujete. Juraj Šedivý 

(na základe dokumentov 
z archívu rodiny)

Na ľavej strane s presklenou verandou prvé pôsobisko HeinrichaPrügera vo vtedajšom Prešporku – mestský pivo-
var na Rybnom námestí (pohľadnica zo zbierky J. Cmoreja).

V posledných rokoch svojho života si Heinrich prenajal hostinec (neskôr hotel) U zlatého jeleňa, ktorý má predsu-
nuté zasklené priestory na sedenie(pohľadnica zo zbierky J. Cmoreja).
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Týždeň českej detskej literatúry 
v Staromestskej knižnici
Od roku 2012 je Olomouc partnerským mestom 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci 
tohto partnerstva udržiava Staromestská knižnica 
čulé pracovné kontakty s Knižnicou mesta Olomo-
uca. Okrem pravidelných vzájomných výmenných 
stáží pracovníkov oboch knižníc sme v minulom 
roku pristúpili k realizácii konkrétnych spoločných 
kultúrnych aktivít. Prvou lastovičkou boli výstavy. V 
centrálnej knižnici na Blumentálskej 10/a vystavo-
val minulý rok svoje obrazy inšpirované mestom 
Olomouc výtvarník, rodák z Košíc, Otakar Vystrčil. 
Bratislavské Staré Mesto zasa mohli spoznať obyvate-
lia Olomouca prostredníctvo fotografií Rasťa Mišíka. 
V októbri tohto roku sa vo všetkých pobočkách Sta-
romestskej knižnice konal pod záštitou starostu bra-
tislavského Starého Mesta Radoslava Števčíka Týždeň 
českej detskej literatúry, v Knižnici mesta Olomouca 
zasa Týždeň slovenskej detskej literatúry. V rámci 
tejto akcie sme pripravili výstavky českých detských 
kníh a autorskú besedu s českou spisovateľkou pre 
deti Danielou Krolupperovou. Tretiaci zo Základnej 
školy na Vazovovej ulici čítali a rozprávali sa o jej 
knihe Stratená škola. Deti sa zaujímali o všetko, čo 
s jej tvorbou súvisí, ako knihy vznikajú, ako dôjde k 
tomu, že sa prekladajú napr. do slovenčiny, aké má 
tvorivé plány na najbližšie obdobie... Pani Kroluppe-
rovú sme otestovali, ako na tom je so slovenčinou, 
deti  zasa na záver robili jazykový kvíz – priraďovali 
české ekvivalentné slová k slovenským. Príjemným 
spestrením bola záverečná autogramiáda. Každé die-
ťa dostalo Stratenú školu (dar vydavateľstva Albatros 

Media Slovakia) s osobným venovaním spisovateľky. 
Podujatie finančne podporila Slovenská asociácia 
knižníc, na jeho organizácii knižnica spolupracovala 
s Českým centrom v Bratislave a vydavateľstvom 
Albatros Media Slovakia, s.r.o.  
V Knižnici mesta Olomouca zasa české deti debato-

vali so slovenskou spisovateľkou Zuzanou Štelbaskou 
o jej knihe Mami, kúp mi psa.
Boli to veľmi príjemné stretnutia. Myslím, že pre 
vzájomnú propagáciu slovenskej a českej literatúry 
veľmi užitočné.

Judita Kopáčiková

Divadelný dážď začal 
padať na Školskej 

Príbeh rozpráva o Vladovi a 
Mirovi, ktorí sú umiestnení 

v akomsi zvláštnom zariadení, 
kde sa v samote a izolácii úspeš-
ne vyhýbajú spomienkam na svoj 
minulý život. Ich čistota a naivita 
je náhle ohrozená v momente, keď 
sa sterilita prostredia naruší prí-
chodom neznámeho človeka.

 Ako dlho sa dajú ignorovať 
staré hriechy? Sú jednorazovým 
omylom, prešľapom, alebo odzr-

kadlením skutočnej podstaty 
našich charakterov? A dá sa ne-
čisté svedomie dookola umývať, 
až z neho stečie len čistá voda?

Ponuku hrať prijali: Michal 
Jánoš, Matúš Krátky, Renáta 
Rundová – Horňáková a Juliana 
Hamranová.

Najbližšie máte možnosť vi-
dieť ...a dážď v rámci Noci di-
vadiel, v sobotu, 21. novembra o 
19.00. Foto - Juraj Starovecký

Komorné divadlo TICHO a spol. uviedlo 7. novembra  
v priestoroch Staromestského centra kultúry a vzdelávania  

na Školskej 14, svoju, v poradí už 6. inscenáciu  
pod názvom ...a dážď.  Smutno-smiešnu grotesku o piesni,  

ktorá putovala časom z pera mladého prozaika,  
scénaristu a redaktora Jána Púčeka,  

zrežíroval dvorný režisér divadla Robo Horňák. 

Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice, získala ocenenie Osvetový pracovník roka 2015 ( viď 
foto) , ktoré prevzala na slávnostnom stretnutí osvetových a kultúrnych pracovníkov Bratislavského kraja v 
októbri tohto roka. Týmto jej menom redakcie srdečne gratulujeme. Foto - Staromestská knižnice
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Nové koše 
V centre mesta pribudlo 50 no-

vých veľkokapacitných smet-
ných košov, ktoré nebudú umiest-
nené na stĺpoch pouličného osvet-
lenia ako doteraz, ale na rohoch 
ulíc. Čierne koše so zlatistým po-
polníkom a logom Starého Mesta 
by mali by pomôcť lepšie udržia-
vať čistotu na uliciach. 56 starých 
menších košov s objemom 30 l sa 
demontovalo. 

Odvoz smetí
V utorok 17. novembra, kedy 

bude štátny sviatok, sa bude 
komunálny odpad odvážať podľa 
platného harmonogramu bezo zme-
ny. Zákaznícke centrum, spaľovňa a 
zberný dvor budú zatvorené. Infor-
movala o tom spoločnosť OLO, a.s. 
Tá zároveň zmenila frekvenciu vý-
vozu nádob na separovaný odpad, 
odpad sa vyváža 3-krát týždenne 
–  v pondelok, v stredu a v piatok.

Ukončenie  
rozkopávok  
do leta

Magistrát mesta schválil na-
riadenie, na základe ktorého 

budú musieť byť ukončené všetky 
práce vyžadujúce rozkopávky naj-
neskôr do 1.júna budúceho roka. 
Rozhodnutie bolo prijaté v súvis-
losti so začiatkom predsedníctva 
Slovenska v EÚ.

Parkovanie
Pracovníci miestneho úradu 

vykonajú do konca novembra 
kontrolné porovnanie vydaných 
parkovacích povolení v pešej zóne 
a parkovacích miesť s počtom po-
volených vjazdov do zóny. Má sa 
tak predísť nelegálnemu parkova-
niu v pešej zóne. 

Električky  
na Jesenského 
opäť premávajú

Od 28. Októbra premávajú elek-
tričkové linky nasledovnými 

trasami: Linky č. 1 premávajú po 
okružnej trase: Hlavná stanica, 
Štefanovičova, Imricha Karvaša, 
Radlinského, Obchodná, Kapu-
cínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svo-
bodu, Most SNP, Rázusovo nábr., 
Jesenského, Nám. SNP, Obchodná, 
Radlinského, Imricha Karvaša, 
Štefanovičova, Hlavná stanica.

Linky č. 4 premávajú oboj-
smerne: medzi zastávkami Ma-
riánska na Špitálskej ul. a Park 
kultúry na Nábreží arm. gen. L. 
Svobodu cez Jesenského a Nám. 
Ľ. Štúra.

Linky č. 6 premávajú oboj-
smerne v rannej špičke v pra-

covných dňoch po trase: Karlova 
Ves, Karloveská, Botanická, Nábr. 
arm. gen. L. Svobodu, Rázusovo 
nábr., Nám. Ľ. Štúra, Mostová, 
Jesenského, Námestie SNP, Ob-
chodná, Radlinského, Račianske 
mýto, ŽST Vinohrady, Račianska, 
Čachtická, Púchovská, Rača. V 
odpoludňajšej špičke bude lin-
ka č. 6 obojsmerne v pracovných 
dňoch premávať: z Karlovej Vsi po 
ŽST Vinohrady.

Flash Mob Dance 
V októbri sa uskutočnilo na 

Hviezdoslavovom námestí pod-

ujatie pod názvom FLASH MOB 
Dance Slovakia, zastrešované 
starostom mestskej časti Staré 
Mesto a organizátorom akcie, ta-
nečnej skupiny The Jemms. Flash 
Mob Dance prichádza neočakáva-
ne, bez akejkoľvek organizácie. V 
určitý čas a na určitom mieste sa 
akoby náhodou stretne väčší po-
čet ľudí, splynú s davom a odrazu 
začnú robiť niečo nezvyčajné, ne-
očakávané, prekvapujúce. Cieľom 
akcie bolo vytvoriť rekord a zara-
diť sa medzi najväčšie podujatia 
Flash Mob na svete. (nr)

Foto - Nora Remiarová,
Marek Vekček
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Staré Mesto sa púšťa do prípravy 
Koncepcie kultúrnej politiky 

na roky 2016-2020

O mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto možno právom 

povedať, že je centrom kultúrne-
ho života Bratislavy. Fungujú tu 
stovky kultúrnych priestorov - od 
galérií, cez divadlá, múzeá, kniž-
nice až po kultúrne a komunitno 
- kultúrne centrá. Realizujú sa tu 
profesionálne subjekty, dlhodobo 
pozdvihujúce kvalitu kultúrnej 
ponuky v Starom Meste, záujmové 
kultúrne spolky, či komunitné ini-
ciatívy vďaka ktorým sa v posled-
ných rokoch susedský a verejný ži-
vot rozprúdili ešte intenzívnejšie.

Úlohou mestskej časti a jej 
zástupcov je vytvárať podmien-
ky pre zlepšovanie kvality ži-
vota obyvateľov Starého Mesta, 
na ktorých sa kultúra podieľa 
dôležitou mierou. Zapájať ich do 
kultúrneho diania a napomáhať 
prehlbovaniu vzťahu obyvate-
ľov k miestu kde žijú posilňova-
ním komunitného a susedského 
života, vytváraním podmienok 
pre občianske aktivity a zohľad-
ňovaním potrieb kultúrne vylú-
čených, či kultúrnou izoláciou 
ohrozených skupín obyvateľstva.

Aby sme mohli kultúrny a ve-
rejný život rozvíjať, potrebujeme 
vedieť akým potenciálom dispo-
nujeme, aké sú potreby tých, kto-
rí kultúrnu ponuku vytvárajú, 
ako aj tých, ktorým je adresova-
ná. Práve preto sa mestská časť 
púšťa v týchto dňoch do procesu 
kultúrneho plánovania, ktoré má 
zodpovedať otázky ohľadom úlo-
hy kultúrnej politiky mestskej 
časti, ako kultúra ovplyvňuje 
každodenný život obyvateľov a 

čo znamená v občianskom verej-
nom živote. 

Výstupom bude Koncepcia 
kultúrnej politiky, strednodobý 
strategický dokument, ktorého 
cieľom je vytvárať podmienky a 
predpoklady pre želaný rozvoj 
v oblasti kultúry a koordinovať 
aktivity k nemu vedúce, nie ur-
čovať a riadiť. Nebude statickým 
dokumentom, ale pravidelne vy-
hodnocovaným a aktualizova-
ným materiálom, ku ktorého ko-
nečnej podobe sa budú môcť vy-
jadriť všetky dotknuté subjekty. 
Do prípravy budú formou účasti 
v pracovných skupinách prizvaní 
aktéri z oblasti kultúry a vo fáze 
mapovania a neskoršieho prero-
kovávania návrhu materiálu aj 
širšia zainteresovaná verejnosť.

Mestská časť chystá v rámci 
procesu anketu s verejnosťou, 
online registráciu kultúrnych 

subjektov,  stretnutia s občanmi 
ku kľúčovým témam a priori-
tám, či workshopy s odborníkmi. 
Bude tiež partnerom medziná-
rodnej konferencie o kultúrnej 
politike a kultúrnom plánovaní 
miest „Kultúra a mesto: sila prí-
ťažlivosti“, ktorá sa uskutoční v 
Bratislave 8.- 9. decembra v Pisz-
toryho paláci. Konferenciu orga-
nizuje A4 – asociácia združení 
pre súčasnú kultúru v rámci pro-
jektu zacieleného na zvyšovanie 
zapojenia mimovládnych nezis-
kových organizácií a občanovdo 
tvorby kultúrnych politík a roz-
hodovacích procesov na miestnej 
a regionálnej úrovni. Mestská 
časť sa tak hlási k partnerstvu s 
neformálnou platformou občian-
skych kultúrnych a umeleckých 
iniciatív Kultúrna Bratislava.

Budúci rok by mohla mestská 
časť Bratislava – Staré Mesto dis-

ponovať takou Koncepciou kul-
túrnej politiky, v ktorej na nad-
chádzajúce obdobie jasne pome-
nuje svoju víziu a priority v ob-
lasti kultúry, identifikuje lokálne 
kultúrne zdroje a strategicky 
zarámcuje ako chce sprostredko-
vávať čo najkvalitnejšiu verejnú 
službu v oblasti kultúry svojim 
občanom, nikoho nevylučujúc. V 
tom zohráva miestna samosprá-
va nezastupiteľnú úlohu. 

l l l

Odpovedá Zuzana Ivašková, 
koordinátorka prípravy kon-

cepcie z oddelenia kultúry Miest-
neho úradu MČ Bratislava – Staré 
Mesto.

Prečo sa mestská časť púš-
ťa do koncepcie?

Organizačný poriadok Miest-
neho úradu mestskej časti Bra-
tislava – Staré Mesto (Rozhod-

Kultúra nás obklopuje všade. Či už je to umenie v jeho formách a prejavoch (výtvarné umenie, hudba, 
 tanec, divadlo, literatúra atď.), či sú to kultúrne inštitúcie, ktoré sa na území nachádzajú  

alebo kultúrne dedičstvo, tradície a remeslá. Kultúrou sú aj predpoklady  na stretávanie sa  
vo verejnom priestore, na komunitný a susedský život. Kultúra prechádza všetkými oblasťami  

nášho života, hoc si to niekedy ani neuvedomujeme. Zahŕňa kultúrne prejavy  
a činnosti akými sa zúčastňujeme na kultúrnom živote a tvorbe v našom prostredí. 
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Vstup na podujatie je voľný pre všetkých sympatizantov mesta Liptovský Mikuláš a Liptova

Liptovská 
kaviaren
v Bratislave 2015
18. NOVEMBRA  2015 ( streda )

Opäť po roku Vás primátor mesta Liptovský Mikuláš, Ing. Ján Blcháč, PhD., 
pozýva na stretnutie do Liptovskej kaviarne v Bratislave.
Súčasťou tohtoročnej kaviarne bude stretnutie so známou slovenskou 
etnologičkou, znalkyňou kultúry a tradícií Liptova s PhDr. Ivetou Zuskinovou 
s uvedením a prezentáciou jej najvýznamnejšej knihy Liptov v ľudovej kultúre. 
15.00 h      Pamätník Martina Rázusa 
- pokloníme sa pamiatke Martina Rázusa na Rázusovom nábreží 
   pri príležitosti 127. výročia jeho narodenia 
 
16.00 h     KRÁĽ MATEJ KORVÍN A VALASKÁ POSPOLITOSŤ
 - príbeh z dejín ovčiarstva v Liptove
Liptov v ľudovej kultúre - uvedenie knihy PhDr. Ivety Zuskinovej
- rozprávanie o živote pracovitých a hrdých Liptákov a o ich cestách za    
  robotou a chlebom za obdobie 100 rokov od polovice 19. do polovice 
  20. storočia

Diskusia s primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom, PhD. 
a jeho hosťami

Pál�yho palác na Zámockej ulici č. 47

Prostredie kaviarne spríjemní ĽH Kuštárovci a Margita Jágerová

nutie č. 42/2015) uvádza pri vý-
kone kompetencií, že oddelenie 
kultúry MČ zabezpečuje realizá-
ciu koncepcie kultúrnej politiky 
mestskej časti, mapovanie, ko-
ordinovanie a podporu kultúr-
nych aktivít, osôb, organizácií, 
pôsobiacich na území mestskej 
časti v zmysle priorít a zámerov 
mestskej časti a predkladanie 
strategických koncepčných vý-
hľadových plánov centier kultú-
ry s cieľom ich trvalo udržateľ-
ného rozvoja za účelom zvyšova-
nia úrovne kultúrnych podujatí 
v mestskej časti. Aby mohla byť 
uvedená požiadavka splnená, je 
potrebné dôkladne zmapovať 
kultúrny potenciál mestskej čas-
ti a s prijať koncepciu, ktorá bude 
výhľadovo naznačovať víziu Sta-
rého Mesta v oblasti rozvoja kul-
túry, pomenuje ciele a navrhne 
opatrenia na ich dosiahnutie. .

Čomu má koncepcia po-
môcť?

Žiadna kultúrna politika nie 
je kompletnou a nemôže byť 
efektívnou pokiaľ neexistuje 
dobrá znalosť kultúrnej ponuky, 
kultúrnej infraštruktúry, kultúr-
nych subjektov a aktivít, ktoré sú 
na danom území k dispozícii, bez 
ohľadu na to kým sú zriaďované. 
MČ nemá kultúrnu ponuku vy-
tvárať bez poznania existujúcej 
ponuky a potenciálu kultúry po-
chádzajúceho priamo z územia. 
Ak takéto povedomie chýba, hro-
zí riziko personálneho zahlcova-
nia miestneho úradu realizáciou 
projektov, na ktoré neexistuje 
spoločenská objednávka (ne-
zohľadňujú potreby občanov). 
Koncepcia kultúrnej politiky si 
kladie za ciel napomôcť zlepše-
niu kvality života obyvateľov 
mestskej časti, na ktorej sa kul-
túra a umenie podieľajú dôleži-
tou mierou. Konkrétne:
l identifikácii a posilneniu 

kultúrneho potenciálu mestskej 
časti,
l využitiu miestnych kultúr-

nych zdrojov pre rozvoj,
l zvýšeniu zapojenia obyva-

teľov do kultúrneho diania,
l rozvíjaniu dialógu a spolu-

práce aktérov angažovaných v 
oblasti kultúry,
l zlepšeniu systému financo-

vania a doplnkového financova-
nia kultúry a kultúrnych aktivít,
l realizácii kultúrnych pro-

jektov, ktoré budú prediskuto-
vané v kontexte rozvoja celého 
územia,
l skvalitneniu strategického 

plánovania a prípravy kultúr-
no-spoločenských rozvojových 
projektov pri uchádzaní sa o 
granty a dotácie,
l posilneniu komunitného a 

susedského života vytváraním 
podmienok pre občianske akti-
vity.

Ako zabezpečiť aby neskon-
čila v „šuflíku“?

Prvým krokom je, aby kon-
cepcia nevznikala ako dokument 
jedného autora. Pri príprave 
Koncepcie kultúrnej politiky na 
nadchádzajúce obdobie treba 
uprednostniť inkluzívny konzul-
tovaný proces zapájajúci kľúčo-
vých aktérov zo všetkých oblastí 
kultúry formou vytvorenia pra-
covných skupín s dostatočným 
časovým horizontom na kvalitné 
zapracovanie všetkých návrhov 
a pripomienok. Čím viac ľudí 
bude do procesu zapojených, tým 
viac ich bude považovať kon-
cepciu za svoju, čo znižuje rizi-
ko jej nerešpektovania. Dôležité 
je tiež neopomenúť mapovanie, 
vecný a časový harmonogram 
realizácie plánovaných činností 
či plán finančného zabezpeče-
nia navrhovaných aktivít. S tým 
súvisí realistické nastavenie im-
plementačného rámca založené 
na postupných krokoch a splni-
teľných cieľoch, s jasným systé-
mom monitorovania a pravidel-
nej evaluácie. Koncepcia nemá 
byť statickým dielom, ale živým, 
pravidelne vyhodnocovaným a 
aktualizovaným materiálom. Je 
preto potrebné zvoliť metodiku, 
ktorá takýto proces umožní. 

Čo bude príprava koncepcie 
stáť?

Mestská časť má dostatočné 
kapacity na zrealizovanie pro-
cesu. Personálne kapacity pred-
stavujú odborníci na oddelení 
kultúry schopní koordinovať 
proces, zvolávať a koordinovať 
stretnutia PS, mobilizovať lokál-
nu kultúrnu scénu (kľúčových 

aktérov), spracovať výstupy a 
pripraviť finálny dokument. To 
znamená, že koncepcia sa bude 
vypracovávať priamo na miest-
nom úrade a nebude zadaná ex-
terne. MČ rovnako disponuje 
komunikačnými a priestorovými 
kapacitami umožňujúcimi pra-
videlné stretávanie pracovných 
skupín a realizáciu potrebných 
workshopov, stretnutí s občanmi 
či iných podujatí spojených s prí-
pravou koncepcie. Finančné ná-
klady si bude vyžadovať odbor-
ná facilitácia procesu prípravy 
koncepcie a práca konzultantov 
– expertov prizvaných do proce-
su. Ich činnosť a zapojenie chce 
mestská časť hradiť z grantov, o 
ktoré sa bude uchádzať.

Ako sa možno zapojiť?
Počas celého procesu – od 

mapovania, cez účasť v pra-
covných skupinách až po pripo-

mienkovanie návrhu materiálu, 
bude pre dotknutých aktérov z 
oblasti kultúry ako aj pre za-
interesovanú verejnosť vytvo-
rený dostatočný priestor na 
zapojenie sa, keďže nám záleží 
na dobrej informovanosti ve-
rejnosti o príprave a procese 
tvorby koncepcie. Samozrejme 
svoj záujem môžete prejaviť už 
teraz. Ak máte akékoľvek otáz-
ky spojené s procesom prípravy 
Koncepcie kultúrnej politiky, 
napíšte nám na staremesto.kul-
tura@gmail.com. Radi vám ich 
zodpovieme.

l l l
Aktuálne informácie o prípra-

ve koncepcie – východiská, princí-
py a ciele, časový harmonogram, 
informácie zo zasadnutí pracov-
ných skupín a ďalšie informácie o 
procese prípravy nájdete na web 
stránke www.odkultury.sk.
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1. 12.
utorok nová scénička divadelné dielne

120 min.
vypredané

2. 12.
streda princ a večernica rodinný muzikál

150 min s prestávkou 10.30

3. 12.
štvrtok

princ a večernica rodinný muzikál
150 min s prestávkou 10.30

gróf z luxemburgu
TeaTro ColoraTo BraTislava 19.30

4. 12.
piatok

gróf z luxemburgu
TeaTro ColoraTo BraTislava 19.30

5. 12.
sobota

najstaršie remeslo tragikomédia
130 min. s prestávkou 19.00

vyhadzovači komédia
90 min. bez prestávky 19.30

6. 12.
nedeľa bajaja hudobná rozprávka

70 min bez prestávky 16.00

7. 12.
pondelok bajaja hudobná rozprávka

70 min bez prestávky
vypredané

8. 12.
utorok

čarodejník
z krajiny oz

hudobná rozprávka
105 min. s prestávkou 10.30

9. 12.
streda rómeo a júlia svetoznámy muzikál

180 min. s prestávkou 19.00

10. 12.
štvrtok pokrvní bratia muzikál

180 min. s prestávkou 19.00

11. 12.
piatok mata hari pôvodný slovenský

muzikál 180 min. s prestávkou 19.00

12. 12.
sobota

lenka filipová
so sláčikovým okTeTom – ConCerTino 2015

vianočný koncert 19.00

ako zbaliť babu?
alebo bezva finta

bláznivá komédia
90 min. bez prestávky 19.30

14. 12.
pondelok

nová scénička divadelné dielne
120 min.

vypredané

najstaršie remeslo tragikomédia
130 min. s prestávkou 19.00

15. 12.
utorok

trjof
vianočný koncert

paródia na talkshow
80 min. bez prestávky 19.30

16. 12.
streda sluha dvoch šéfov bláznivá komédia

210 min. s prestávkou
vypredané

17. 12.
štvrtok

aj muži majú
svoje dni

hudobná komédia
180 min. 19.00

slovak showbiz paródia na talkshow
80 min. bez prestávky 19.30

18. 12.
piatok vyhadzovači komédia

90 min. bez prestávky 19.30

20. 12.
nedeľa

vianoce v divadle
nová scéna

koncert 18.00

27. 12.
nedeľa

princ
a večernica

rodinný muzikál
150 min. s prestávkou 17.00

28. 12.
pondelok charleyho teta situačná anglická komédia

165 min. s prestávkou 19.00

29. 12.
utorok rómeo a júlia svetoznámy muzikál

180 min. s prestávkou 19.00

30. 12.
streda pokrvní bratia muzikál

180 min. s prestávkou 19.00

31. 12.
štvrtok sluha dvoch šéfov bláznivá komédia

210 min. s prestávkou 17.00

3. 11.
utorok hairspray muzikál

140 min. s prestávkou
vypredané

4. 11.
streda

čarodejník
z krajiny oz

hudobná rozprávka
105 min. s prestávkou

vypredané

5. 11.
štvrtok nová scénička divadelné dielne 

120 min.
vypredané

6. 11.
piatok vyhadzovači komédia

90 min. bez prestávky 19.30

10. 11.
utorok princ a večernica rodinný muzikál

150 min s prestávkou
vypredané

11. 11.
streda

najstaršie
remeslo

tragikomédia
130 min. s prestávkou 19.00

12. 11.
štvrtok pokrvní bratia muzikál

180 min. s prestávkou 19.00

13. 11.
piatok rómeo a júlia svetoznámy muzikál

180 min. s prestávkou 19.00

16. 11.
pondelok nová scénička divadelné dielne 

120 min.
vypredané

19. 11.
štvrtok sluha dvoch šéfov bláznivá komédia

210 min. s prestávkou 19.00

20. 11.
piatok pokrvní bratia muzikál

180 min. s prestávkou 19.00

21. 11.
sobota charleyho teta

situačná anglická 
komédia
165 min. s prestávkou

19.00

22. 11.
nedeľa boyband muzikál pre mladých

195 min. s prestávkou 18.00

25. 11.
streda

najstaršie
remeslo

tragikomédia
130 min. s prestávkou 19.00

26. 11.
štvrtok

aj muži majú
svoje dni

hudobná komédia
180 min. 19.00

ako zbaliť babu?
alebo bezva finta

bláznivá komédia
90 min. bez prestávky 19.30

27. 11.
piatok sluha dvoch šéfov bláznivá komédia

210 min. s prestávkou 19.00

28. 11.
sobota

rómeo a júlia svetoznámy muzikál
180 min. s prestávkou 19.00

slovak showbiz paródia na talkshow 
80 min. bez prestávky 19.30

30. 11.
pondelok

folklórny súbor 
szöttes 19.00
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