
Milí 
Staromešťania,

Čítate aprílové vydanie Staromest-
ských novín. Je plné informácií, ktoré 
môžete potrebovať alebo vás môžu 
zaujať tým, čo mestská časť plánu-
je pre svojich obyvateľov či návštev-

níkov urobiť, aby bol život v Starom 
Meste krajší. Preto sme do novín za-
radili aj čitateľskú anketu, prostred-
níctvom ktorej chceme spoznať váš 
názor na smerovanie staromestskej 
kultúry. Určite oceníte aj rady spoloč-
nosti OLO ako nakladať s netypickými 
odpadmi. Novinky prinášame aj pre 
mladé rodiny a dobré správy máme 
aj pre seniorov, ktorí potrebujú po-

moc pri návšteve lekára. V neposled-
nom rade vám priblížime aj unikátny 
príbeh vozňa takzvanej viedenskej 
električky, ktorý sa podarilo získať a 
previezť do Bratislavy. Jeho aktuálnu 
podobu si môžete pozrieť na titulnej 
fotografii. Prajeme vám príjemné čí-
tanie. 

Vaša redakcia
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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Jarná
hektika
Tohtoročná jar v Starom 

Meste je iná, než sme boli 
za posledné roky zvyknutí. 
Určite ste si všimli napríklad 
podstatne viac opráv ciest a 
chodníkov. Mnohí ste sa pýta-
li na obnovu mestskej zelene 
a pripravovanej revitalizácie 
a živo diskutovali o výruboch 
chorých stromov. Viacerí ste 
ocenili postup samosprávy pri 
rozmiestňovaní nových typov 
smetných košov. V pláne 
máme aj nové, vhodnejšie 
dopravné riešenia hneď na 
niekoľkých staromestských 
uliciach. 
Optimisti, medzi ktorých sa 
radím aj ja, túto jarnú hekti-
ku a šum vnímajú pozitívne. 
Tých, čo majú nepohodu z 
intenzívneho stavebného 
ruchu prosím o pochopenie a 
trpezlivosť. Keďže sme získali 
dodatočné financie a tým aj 
možnosť skvalitniť infraš-
truktúru Starého Mesta, tieto 
práce sa musia skončiť do za-
čiatku predsedníctva Sloven-
ska v EÚ, ktoré prevezmeme 
k 1. júlu. Je to príležitosť aká 
sa neodmieta, pretože tieto 
investície zostanú v mestskej 
časti natrvalo a krajšia mest-
ská časť poslúži nám všetkým 
ešte veľa rokov. 

Rado Števčík

Leto sa nezadržateľne blíži, rodičia školopovinných detí už iste zvažujú, 
aký program zabezpečia počas prázdnin svojim ratolestiam. 

Staré Mesto už tradične pripravuje

LETNÉ DENNÉ TÁBORY
(25. ročník)

pre deti od 6 – 15 rokov 
Termín: 4. – 29. 7. 2016 /4 turnusy/

Miesto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Bratislava
Cena turnusu: 69 €

Program: celodenné výlety, šport, kultúrne podujatia, hry, súťaže, exkurzie, tvorivé 
dielne a kopa nezabudnuteľných zážitkov

Bližšie informácie: 02/54 777 366, 0911238711 

| AKTUÁLNE |

Foto - archív
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Oznámenie o povinnom zápise dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky

v piatok 29. apríla 2016 v čase od 14,00 h do 18,00 h
v sobotu 30. apríla 2016 v čase od 8,00 h do 12,00 h

Oznámenie o prijímaní detí do materských 
škôl pre školský rok 2016/2017

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. oznamujeme, že

prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

sa uskutoční v termíne od 2. mája do 13. mája 2016

Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v zmysle § 20 ods. 4 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov základná škola vyžaduje osobné 
údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,

b) meno a priezvisko, adresa zamest-

návateľa, trvalé bydlisko zákonných zá-
stupcov.

 Zákonný zástupca dieťaťa predloží na 
zápise svoj občiansky preukaz a rodný list 
dieťaťa. Podľa potreby i doklad o zdravot-
nom znevýhodnení dieťaťa.

O prijatí dieťaťa do základnej školy 
rozhoduje riaditeľ školy po zápise podľa 
zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.

Bližšie informácie podá zákonnému 
zástupcovi riaditeľstvo príslušnej zák-
ladnej školy.

Porušenie zákonnej prihlasovacej povin-
nosti sa trestá ako priestupok podľa § 31 zá-
kona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 
znení neskorších predpisov.

Do MŠ sa budú na základe 
žiadosti prednostne pri-

jímať deti v nasledujúcom poradí:
a) 5 – 6-ročné deti, ktoré 

majú v nasledujúcom školskom 
roku plniť povinnú školskú do-
chádzku,

b) deti s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou,

c) deti s dodatočne odloženou 
povinnou školskou dochádzkou,

d) súrodenci detí, ktoré už 
navštevujú MŠ, ZŠ s MŠ mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto

a pri zvýšenom záujme:
- deti, ktorých obaja rodičia 

alebo jeden z rodičov má trvalý 
pobyt v mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto.

Pri prijímaní dieťaťa zákon-
ný zástupca dieťaťa povinne 
predloží:

- žiadosť o prijatie dieťaťa do 
MŠ s potvrdením o zdravotnom 
stave dieťaťa (poskytne riadi-
teľstvo príslušnej MŠ alebo je 
na stiahnutie na webovej strán-

ke www.staremesto.sk v sekcii 
školstvo – tlačivá), 

- občiansky preukaz zákon-
ného zástupcu.

Pri zápise dieťaťa s dodatoč-
ným odkladom je potrebné pri-
niesť aj Rozhodnutie o doda-
točnom odklade, vydanom prí-
slušnou základnou školou, ktorú 
dieťa navštevovalo.

Písomné rozhodnutie o prija-
tí/neprijatí dieťaťa na predpri-
márne vzdelávanie oznámi ria-
diteľka MŠ zákonnému zástup-
covi dieťaťa najneskôr do 15. 
júna 2016. Bližšie informácie k 
prijímaniu detí podá zákonným 
zástupcom detí každá MŠ.

Prihlášky na prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie 
(zápis dieťaťa do MŠ) poskytne 

každá materská škola, prípadne 
sú i na:

ht t p://w w w. s t a r emes t o.
sk/sk/blankforms/index/sec-
tion:citizen

v sekcii školstvo, pod ná-
zvom: Žiadosť o prijatie dieťa-
ťa na predprimárne vzdeláva-
nie

Zároveň upozorňujeme na 
skutočnosť, že vzhľadom na 
prebiehajúci proces výstavby 
Materskej školy na Brnianskej 
ul. 47 v Bratislave žiadosti o pri-
jatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie do uvedenej MŠ (s 
predpokladaným nástupom po 
kolaudácii MŠ, najskôr od 1. 1. 
2017) je možné podávať v poda-
teľni miestneho úradu s označe-
ním obálky  „MŠ, Brnianska“ na 
oddelenie školstva Miestneho 
úradu.

| AKTUÁLNE |
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Medzinárodná súťažná po-
rota (SK,CZ) v zložení Ing. 

arch. Juraj Hermann, Ing. Mgr. 
akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. 
MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. Pa-
vol Paňák, Ing. arch. Martin Gaj-
doš, Mgr. art. Silvester Černík, a 
Ing. arch. Ľubomír Boháč udelila 
nasledujúce ceny a odmeny :

1. miesto: návrh č.10 , 
priestor A – Šafárikovo ná-

mestie  , finančná odmena 3 500 
eur

Autori: 10. 2021 architekti 
+ Labak - Ing. arch. Peter Lényi, 
Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. 
arch. Marián Lucký, Ing. Michal 
Marcinov, Dipl. Ing. Dominika 
Čerepkaiová, Monika Bočko-
vá,Lenka Borecká

1. miesto: návrh č.7. ,priestor 
B – Fajnorovo nábrežie , fi-

nančná odmena 3 500 eur
Autori: f&b cc – Dipl. Ing. 

arch. Hans - Michael Földeak, M. 
Sc., Malia Bennaceur, architecte 
dplg, Juliette Guichard, architec-
te hmonp, Ing. Boris Hrbáň

3. miesto: návrh č.14 priestor 
B – Fajnorovo nábrežie 

 finančná odmena 2000 Eur
Autori: 14. AKJ s.r.o. – Ing. 

arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jo-
zef Kijonka,  Ing. arch. Jozef Bá-
tor, Ing. arch. Jozef Karlubík, Ing. 
arch. Lukáš Maršalka

Odmena: návrh č.8  priestor B 
– Fajnorovo nábrežie , finanč-

ná odmena 1 000 eur
Autori: Prof. akad. arch. Im-

rich Vaško,  MgA. Shota Tsikoliya 
M.Sc., MgA. Lenka Janušková

Na základe medzinárodnej 
anonymnej verejnej architekto-
nickej súťaže vypísanej mest-
skou časťou Staré Mesto si vy-
žiadalo podklady cez 60 záujem-
cov. Do termínu odovzdania sú-
ťažných návrhov 7. marca 2016 
bolo predložených 15 návrhov.

Zo súťaže neboli vylúčené 
žiadne návrhy, všetky boli doru-
čené v lehote na ich predklada-

nie, nebola porušená anonymita 
účastníka a vyhoveli požiadav-
kám na formu i vecný obsah. 
Autormi návrhov boli prevažne 
slovenské ateliéry, no súťaže sa 
zúčastnili aj architekti z Fran-
cúzska, Čiech a Gruzínska.

Predmetom riešenia súťaže 
boli dva pomerne heterogénne 
verejné mestské priestory. Na 
Šafárikovom námestí bolo po-
trebné analyzovať a akceptovať 

jeho historický vývoj, existujú-
ce funkčné väzby v prostredí, 
priestorové vzťahy na existujú-
cu zástavbu námestia a komu-
nitné požiadavky na riešenie 
týchto verejných priestorov. 

Na Fajnorovom nábreží 
zohľadnili obmedzenia inundač-
ného územia, ako aj jasnú požia-
davku vyhlasovateľa súťaže na 
vytvorenie multifunkčného uni-
verzálneho priestoru nielen pre 

oddychové a relaxačné aktivity, 
ale aj pre zhromažďovanie osôb 
a usporiadanie exteriérových 
koncertov a podujatí pre širšie 
publikum

Výsledkom súťaže sú dve zní-
žené 1. ceny bez určenia poradia 
pre dva súťažné návrhy, samo-
statne pre Šafárikovo námestie 
a samostatne pre Fajnorovo 
nábrežie. Odborná porota odpo-
rúča tieto návrhy vyhlasovateľo-

Súťaž Šafárikovo námestie 
a Fajnorovo nábrežie 

| OBNOVA |
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Na pôde Starého Mesta pôsobí množ-
stvo kultúrnych inštitúcií samo-

správy, štátnej správy, neziskových orga-
nizácií a podnikateľských subjektov. Svoju 
činnosť tu realizujú školy, zdravotnícke a 
sociálne zariadenia, cirkvi a náboženské 
spoločnosti. Prostredie mestskej časti je po-
pretkávané historickými vrstvami, budova-
mi a artefaktmi kultúrneho dedičstva, svoje 
miesto tu má však aj súčasné umenie, drama-
tická tvorba.   

V rámci prípravy koncepcie kultúrnej 
politiky mestskej časti Staré Mesto na roky 
2016 – 2020, prebieha proces konzultácií s 
tvorivými skupinami a inštitúciami pôsobia-
cimi na území Starého Mesta. Budeme radi, 
ak prispejete svojou skúsenosťou, nápadom 
alebo názorom, ktorý nám pomôže lepšie na-
staviť priority rozvoja kultúry, ktoré zabez-

pečuje miestna časť Bratislava - Staré Mesto 
v rámci svojej pôsobnosti, kompetencií a 
územného ohraničenia v interakcii a spolu-
práci s ďalšími aktérmi v oblasti kultúry.

Môžete odpovedať na nasledovné otázky 
alebo len na niektoré z nich:  

Koncepcia kultúrnej politiky - dotaz-
ník pre verejnosť – „Chceme poznať Váš 
názor“

1. Ktoré činnosti a aktivity v oblasti kul-
túry na pôde Starého Mesta považuje-

te za dôležité, ktoré je potrebné zachovať a 
rozvíjať? 

2. Ktoré menej známe miesta, lokality a 
jedinečnosti Starého Mesta považu-

jete za výnimočné, ktoré by si zasluhovali 

väčšiu pozornosť, propagáciu a vhodnejšiu 
prezentáciu.

3. Aké opatrenia, aktivity , nové pro-
jekty  by podľa vás oživili a zveľadili 

priestor  Starého Mesta?

4. Ak by ste pre turistov chceli odporučiť 
nezabudnuteľnú trasu alebo program v 

Starom Meste, čo by ste im odporučili?

5. Chcete nám na záver zanechať odkaz alebo 
dobrú radu?  

Ďakujeme za Váš čas a názor. Ak máte aké-
koľvek ďalšie otázky spojené s procesom prí-
pravy Koncepcie kultúrnej politiky, napíšte 
nám na lubica.janegova@staremesto.sk. 
Radi vám ich zodpovieme.

Viac: www.odkultury.sk

Prieskum názorov a zber podnetov verejnosti 
k rozvoju kultúry na území Starého Mesta

| OBNOVA |

vi súťaže na ďalšie dopracovanie 
smerujúce k predprojektovej a 
projektovej príprave. Porota tiež 
ocenila 3. miestom  návrh, kto-
rého prínosom bolo parciálne 
riešenie priestoru na Gondovej 
ulici. Za odvážny a jednotný kon-
ceptuálny prístup ku verejným  
priestorom na Šafárikovom ná-
mestí a Fajnorovom nábreží od-
borná porota udelila odmenu.

Gratuľujeme víťazom a oce-
neným, ďakujeme všetkým zú-
častneným.

Ing. arch. Ľubomír Boháč, 
člen poroty a gestor súťaže

Vizualizácie - archív 
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Ako volilo Staré Mesto

Staromešťania si ctia dejiny

| KOMUNITA |

Začiatkom marca sa na Slovensku uskutočnili parlamentné voľby. Ako už býva zvykom,  
volebná účasť v Starom Meste bola vysoká, Staromešťania prichádzali k volebným urnám počas celého dňa. 

Prinášame zopár zaujímavých i štatistických informácií. 

V mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto bolo zapísa-

ných v 34 vytvorených okrskoch 
38.397 voličov. Vydali sme 
26.455 sád hlasovacích lístkov 
v obálkach, platných hlasov bolo 
26.227. Volebná účasť v Starom 

Meste bola nad celoslovenským 
priemerom a dosiahla hodnotu 
68,89 %.

Z cudziny voliči zaslali 361 
návratných obálok pre voľbu 
poštou a tvorili 1,36%  zo zú-
častnených voličov. Najviac voli-

čov z cudziny bolo zo Spojeného 
kráľovstva a z Českej republiky, 
nechýbali však ani z exotické 
krajiny - Keňa, Južná Kórea či 
Taiwan.Volieb sa zúčastnilo 355 
prvovoličov, jedna z nich mala 18 
rokov v deň konania volieb.

Najstaršou členkou voleb-
nej komisie bola pani Ethela 
Plathyová, Staromešťanka z Pa-
nenskej ulice, ktorá sa narodila 
v roku 1926. Pani Plathyová bola 
členkou Okrskovej volebnej ko-
misie č. 7 - Gymnázium sv. Uršu-
le, členkou OVK však býva pravi-
delne. Týmto jej srdečne ďakuje-
me, jej pomoc si veľmi vážime.

Čo sa týka hlasov pre poli-
tické strany, najviac hlasov zís-
kala strana SaS (29,6%), druhá 
skončila OĽANO NOVA (15,44%), 
tretí SMER-SD získal 14,98% 
hlasov. Nad 5% platných hlasov 
mali v Starom Meste ešte MOST-
HÍD (12,42%), #SIEŤ (7,22%) a 
KDH (5,28%).

Parlamentné strany SNS 
(4,37%), SME RODINA Boris Kol-
lár (3,83%), ĽS Naše Slovensko 
(2,69%) získali v starom Meste 
menej ako 5% hlasov.

Nora Remiarová
Foto - Marek Velček

Bratislavské Staré Mesto a jeho 
obyvatelia sú na svoje his-

torické hodnoty pyšní. V Starom 
Meste sa totiž nachádza množstvo 
pamiatok, v ktorých sa písala his-
tória. V Dóme Svätého Martina 
bolo v rokoch 1563 - 1830 koruno-
vaných až 19 uhorských panovní-
kov. Academia Istropolitana pri-
vítala prvých študentov už v roku 
1467. Vymenovať svetové mená, 
ktoré vystupovali v historickej 
budove SND, by nám zabralo asi 
polovicu novín. 

No históriu Bratislavy a Slo-
venska ovplyvnil aj hrad za hra-
nicami Starého Mesta – Devín. 
Jeho tradičná slávnosť sa blíži a 

privíta aj mnohých Staromešťa-
nov. Piaty ročník Národnej sláv-
nosti na Devíne sa uskutoční 23. 
apríla 2016 od 10.30 hod. 

Hrdým partnerom podujatia 

bude aj Staromestský okráš-
ľovací spolok. “Naším cieľom 
je rozšíriť povedomie o histo-
rickom význame tohto hradu. 
Mnohí mladí už dnes nevedia, že 
Devín nie je len miestom pre prí-
jemné prechádzky a že táto pa-
miatka má v dejinách Slovenska 
významné miesto,” uviedla Bar-
bora Oráčová, členka Staromest-
ského okrášľovacieho spolku. 
Pripomenula, že počas slávnosti 
bude spolok mať pod Devínom aj 
vlastný stánok.

Tohtoročná Národná slávnosť 
na Devíne sa začne rímskokato-
líckou svätou omšou, ktorú budú 
celebrovať bratislavský arcibis-

kup Mons. Stanislav Zvolenský, 
vojenský ordinár Mons. Franti-
šek Rábek, opát Ambróz Martin 
Štrbák a Mons. Anton Tyrol, ge-
nerálny vikár Spišskej diecézy. 
Po svätej omši bude nasledovať 
bohatý kultúrny program, v kto-
rom vystúpia ľudové súbory zo 
všetkých krajov Slovenska. 

Od pamätnej vychádzky štú-
rovcov na Devín v apríli 1836 
uplynie tento rok presne 180 ro-
kov. Išlo o jedno z najvýznamnej-
ších historicko-obrodeneckých 
podujatí slovenskej mládeže v 19. 
storočí. Štúrovci počas vychádz-
ky prijali svoje slovanské mená.

Staromestský okrášľovací spolok
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Deti, prečítajte si...
| KOMUNITA |

Ako šlo vajce na vandrovku/
O troch prasiatkach
Mária Rázusová-Martáková, 
Margita Príbusová 
Buvik 2015,
pre deti od 3 rokov

Kto by nepoznal rozprávky o odvážnom 
vajci alebo troch prasiatkach, ktoré si sta-
vali domček. Veselé príbehy o priateľstve a 
pracovitosti. Táto knižka sa nikdy nekončí 
– po prečítaní jednej rozprávky otočením 
knižky sa dostanete na začiatok druhej roz-
právky. Nájdete v nej krásne veľké ilustrá-
cie. Knižka je mladším súrodencom oboj-
strannej knižky Kozliatka (Buvik, 2013) a 
získala ocenenie Najkrajšia detská kniha 
jesene 2015.

Veľká nuda Tim a Pim
Ľuboslav Paľo
Trio publishing, 2014
pre deti od 5 rokov

Tim a Pim sú myšiaci, ktorí sa rozhodli, 
že nebudú robiť nič užitočné, ale radšej sa 

budú zabávať. 
Rôzne neuži-
točné zábavky 
ich časom omr-
zeli a rozhodli 
sa, že sa budú 
nudiť. Na nude-
nie si našli veľ-
kú lúku. Lúka 
nebola dobre 
pripravená, teda ju pokosili, postavili si prí-
strešok, dokonca po celom nudení aj vyhlad-
li. Pri večeri zhodnotili, že nudenie je veľmi 
náročné. Knižka obsahuje veľké ilustrácie a 
krátke texty, na konci nájdete aj úlohy pre 
deti. Vyšla v edícii Čítame s porozumením, 
súčasťou je aj samostatná metodická prí-
ručka.

Nototo a strašidelná škola 
Elvíry Múdrej
Gabriela Futová
Slovart 2015
pre deti od 5 rokov

V škriatkovskej 
škole stretávame 
škriatkov so smieš-
nymi menami - pís-
menkový škriatok 
Nototo, Matičkaská-
kavá, Hlavaderavá, 
Jajka, Mňaporazí... 
Škriatkovia sa učia 
prekonať strach 

pred nepriateľom – mačkou, naučia sa chodiť 
potichu a zneviditeľniť sa. V knižke nájdete 
okrem farebne ilustrovaných škriatkov aj 
bielych škriatkov, ktorých máte chuť si vy-
maľovať. Škoda, že sa do knižky nekreslí. 
Knižka získala ocenenie Najkrajšia detská 
kniha jari 2015.

Najmocnejšie kúzlo
Zuzana Csontosová
Albatros, 2013
pre deti od 7 rokov

Knižka obsa-
huje tri príbehy a 
je plná rozprávko-
vých bytostí, kto-
ré chcú vstúpiť do 
sveta ľudí. Vodník 
Matúš, čarodejni-
ca Klára a víla Ju-
liana žijú vo svete 
čarov. Hlavní hr-
dinovia zistia, že 
aj v ľudskom svete 
sa dá čarovať, keď 
liečivými bylinkami uzdravíme chorých, 
tancovaním na lane, ale aj premenením hli-
ny na farebné džbány. Knižku s tajomnými 
príbehmi dotvárajú krásne, magické ilu-
strácie.

Všetky knihy nájdete i v Staromestskej 
knižnici.

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 kvetinový 
darček. Pripájame fotografiu z marcového stretnutia v Zichyho pa-
láci. 

Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na 
web stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček
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Chemik, hudobný historik 
a muzikológ G. Dušinský

Gabriel Dušinský
(1921-1985)

Kroky niektorých ľudí zvyknú 
14. marca viesť na Martinský 

cintorín; iní sa im v tom snažia 
zabrániť. Ja som tie svoje nasme-
roval tiež na cintorín, no ďaleko 
od tohto blázinca – vyrazil som do 
Slávičieho údolia, aby som si uctil 
pamiatku Gabriela Dušinského, 
ktorý zomrel presne pred 31 rok-
mi. Pri jeho hrobe v 23. sektore 
som v tichu spomínal na naše zo-
známenie; žiaľ, už len prostred-
níctvom jeho článkov o hudobnej 
Bratislave. 

Tento človek však nebol ani 
hudobný historik, ani muziko-
lóg, ako by sa mohlo zdať, ale 
– chemik! Kto teda bol Gabriel 
Dušinský? Jeho rané roky sú za-
halené rúškom tajomstva. Vieme 
len, že sa 10. decembra 1921 na-
rodil do rodiny hodinára a mla-
dosť prežil v dome na Laurinskej 
16. V Bratislave získal tiež prvé 
vzdelanie, no druhá svetová voj-
na mu tragicky zasiahla do živo-
ta – nemohol počas nej študovať 
a prišiel o celú rodinu. Nezlomilo 
ho to a už v roku 1949 absolvoval 
Fakultu chemického inžinier-
stva na Vysokej škole technickej. 

Zakrátko sa zamestnal v 
Štátnom ústave pre kontrolu lie-
čiv, kde dlhé roky rozvíjal svoje 
enormné nadanie. Analyzoval 
totiž lieky, a nie len tak hocijako. 
Významne prispel k vyššej hla-
dine kontroly domácich i impor-
tovaných liečiv, pretože vyvíjal 
a rozvíjal moderné analytické 

metódy, napr. potenciometriu či 
spektrofluorimetriu. Priekop-
nícke úspechy však získal najmä 
na poli polarografie, kde spolu-
pracoval s nositeľom Nobelovej 
ceny Jaroslavom Heyrovským. 
Na jeho odporúčanie realizoval 
odborné školenia v Maďarsku či 

Nemecku. Výsledkom tejto ak-
tivity bolo nielen 73 odborných 
publikácií, ale aj 13 zlepšovacích 
návrhov, ktoré zaviedli do čes-
koslovenskej praxe veľké far-
maceutické spoločnosti ako Slo-
vakofarma, Biotika či Léčiva. Za 
zlepšovateľskú činnosť dokonca 

obdržal čestnú medailu Česko-
slovenskej vedeckotechnickej 
spoločnosti. 

Aby vedel prekladať zahra-
ničné liekopisy, zdokonaľoval sa 
v jazykoch. Na tie bol prirodze-
ný talent a postupne sa z neho 
stal polyglot. Učil sa švédsky, 
dánsky, maďarsky... hovorí sa, 
že ovládal všetky významné 
svetové jazyky. Jeho jazykovú 
zdatnosť dokumentuje epizóda, 
ktorá sa odohrala počas jeho 
návštevy Japonska. Vtedy sa s is-
tým známym stavil, že sa naučí 
aj japonsky. Stávku s prehľadom 
vyhral, ba čo viac, japončina ho 
tak opantala, že sa stal jediným 
akreditovaným prekladateľom 
vedecko-technickej japončiny na 
Slovensku. Celé večery tak trávil 
pri jej lúštení s lupou vo svojej 
pracovni. To sa už dialo na Dob-
rovičovej 7, kam sa aj s manžel-
kou presťahoval po vojne a kde 
býval až do smrti. 

Pokiaľ práve neprekladal či 
neanalyzoval lieky, venoval sa 
hudbe, ktorá ho bytostne fasci-
novala. Vzťah k nej si vytvoril 
ešte v mladosti, keď ju doma 
pestoval ako samouk – klaviris-
ta a f lautista. Hudobné vzdelanie 
nikdy nezískal, vedomosti mu 
však mohol závidieť hociktorý 
hudobník. Mal komplexný pre-
hľad o európskej hudbe 18.-20. 
storočia a poznal takmer všet-
kých svetových i domácich in-
terpretov. 

Okrem toho disponoval aj 
výbornou hudobnou pamäťou – 
u Albrechtovcov na Kapitulskej 

Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov 
bratislavského Starého Mesta. Aj vďaka spolupráci s verejnosťou sa darí digitalizovať fotografie  
a iný spomienkový materiál, ktorý sa postupne objaví na pamäťovom portáli www.PamMap.sk  

projektu Pamäť mesta Bratislavy. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov,  
či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Gabriel Dušinský asi 30-ročný.
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ulici zvykli hrávať hru, pri kto-
rej mali účastníci identifikovať 
dielo na základe krátkej ukážky 
a Gabriel Dušinský vždy excelo-
val. Svoju rodnú Bratislavu milo-
val – nevynechal takmer žiadne 
hudobné podujatie a pravidelne 
sa zúčastňoval vlastivedných 
vychádzok, kam brával aj svo-
je deti. Spolu tiež chodievali na 
výlety do Karpát, na Kolibu, do 
Marianky. 

Svoju lásku k Bratislave a 
hudbe sa mu podarilo skĺbiť s 
neutíchajúcou túžbou po pozna-
ní. Vo voľnom čase bádal v archí-
voch, navštevoval knižnice, štu-
doval dobovú tlač... A tak vznikla 
séria excelentných článkov o 
hudobných dejinách Bratislavy, 
Dobre si pamätám, ako som pred 
rokmi čítal jeho článok o hudob-
nej histórii Župného domu. Moje 
nadšenie sa postupne menilo v 
úžas, keď som si uvedomil, že au-
tor musel pracovať s primárnymi 
prameňmi a realizovať vlastný 
výskum v ohromnom rozsahu, 
a predsa tieto encyklopedické 
poznatky dokázal podať veľmi 
pútavým spôsobom. Postupne 
som si vyhľadal všetky jeho člán-
ky a dychtivo sa hĺbil do hudob-
nej histórie Bratislavy. Živo sa 
predo mnou vynárali osobnos-
ti ako Bruno Walter, Hans von 
Bülow, Johannes Brahms, Anton 
Bruckner, Constanze Mozartová, 
Antonio Salieri, Felix Mendel-
ssohn Bartholdy, Arthur Nikisch 
a ďalší. Tieto články sú pre mňa 
dodnes referenčnou literatúrou. 
Gabriel Dušinský mal vo všet-

kých oblastiach svojho pôsobe-
nia ešte mnoho plánov, no nebolo 
mu dopriate ich uskutočniť. 

Dňa 14. marca 1985 si ho 
celkom náhle a nečakane vzala 
smrť. Je veľká škoda, že sa neza-
chovala ani časť jeho pozostalos-
ti. A tak dnes tohto nenápadného 
velikána pripomínajú len jeho 
odborné štúdie a články, ktoré sú 
mu dôstojným pomníkom.

Ján Vyhnánek, 
OZ Bratislavské rožky.  

Autor fotografií - Roman Dušinský

Gabriel Dušinský (vpravo) s Jaroslavom Heyrovským.

Dom v súčasnosti.  Foto - Marek VelčekHrob Gabriela Dušinského v Slávičom údolí. 
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Pozvanie pre Staromestských seniorov
Mestská časť Bratislava- Staré 

Mesto pozýva Staromest-
ských seniorov na divadelné pred-
stavenie TÚLAVĚ SRDCE 24.mája 
2016 o 19:00 v divadle ASTORKA 
Korzo ´90. Literárne príbehy Jo-
zefa Cígera-Hronského o láske 
patria k najpútavejším v sloven-
skej literatúre 20. storočia. Na-
vonok melancholický či snový 
svet jeho postáv je plný expre-
sívnych vzplanutí i dramatic-
kých sklamaní. Môžete sa tešiť 
na nečakané rozuzlenia, láskavý 
humor i ironický odstup režisé-
ra Juraja Nvotu. Ady Hajdu, ako 
jedna z nosných postáv príbehu, 
prináša láskavý humor, nežné 
vášne i hlbokú dojímavosť.

Lístky si môžete vyzdvihnúť 
za symbolické 1€ na občiansky 
preukaz na miestnom úrade 
Bratislava-Staré Mesto u vedúce 
oddelenia sociálnych vecí pána 
Ležoviča v stredu dňoch 20.4. a 
27.4.2016 v čase od 9:00-12:00 a 
14:00-17:00.

Príspevok pri narodení 
dieťaťa

Od 1.apríla 2016 bude mest-
ská časť Bratislava-Staré Mesto 
poskytovať nenávratný finančný 
príspevok pri narodení dieťaťa vo 
výške 100 Eur. Zámerom príspev-
ku je snaha pomôcť a upevniť po-
stavenie rodiny v mestskej časti, 
snaha o jej aktivizáciu a posilne-
nie príslušnosti k mestskej časti. 
Mestská časť chce poskytnúť ro-
dinám príspevok pri zvýšených 
výdavkoch spojených so zabez-
pečením nevyhnutných materiál-
nych potrieb novorodencov. Pred-
ložený materiál vedenia mestskej 
časti má ambíciu popri komunite 
seniorov, ľudí bez domova, či oby-
vateľov v núdzi vyjadriť podporu 
a dôležitosť ďalšej staromestskej 
komunite – rodinám s deťmi.

Príspevok na dopravu pre 
Staromešťanov k lekárovi

Mestská časť Bratislava- Staré 
Mesto bude od 1.apríla 2016 po-
skytovať finančný príspevok na 
dopravu pre obyvateľov mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Prí-

spevok na dopravu  sa poskytuje 
starobným dôchodcom výhradne 
na zabezpečenie dopravy z mies-
ta trvalého bydliska do zdravot-

níckeho zariadenia alebo späť. 
Príspevok je v sume 2,50 eur na 
každú jazdu. Dopravu z miesta tr-
valého pobytu do zdravotníckeho 

zariadenia alebo späť zabezpeču-
je dopravca podľa slobodného vý-
beru seniora. Mário Ležovič

vedúci oddelenia sociálnych vecí
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Seniorcentrum 
dostalo nové 
vybavenie

Do staromestského Seniorcen-
tra pribudla nová práčka, spotreb-
ný materiál na ergoterapiu, počí-
tač, laminátor a pracovné obleče-
nie pre opatrovateľov seniorov. 
Materiálno- technické vybavenie, 
ktoré napomôže zlepšiť  ošetrova-
teľskú starostlivosť a kvalitu po-
skytovania služieb, bolo financo-
vané z rozpočtovej rezervy pred-
sedu vlády Slovenskej republiky.

Po 20 rokoch 
vyčistili 
staromestský 
breh Dunaja

Spoločnosť Verejné prístavy, 
a. s., využila miernu zimu a už do 
konca minulého roka upravila 200 
metrov brehového opevnenia, pri-
čom odviezla 1 350 kubíkov napla-
veného materiálu.

Revitalizácia 
zelene

Na Palackého ulici sa začalo s 
obnovou zelene. 8 starých stromov 
nahradí 12 kusov jarabiny (Sorbus 
thuringiaca Fastighiata). Pribud-
ne aj pás zelene, tak, ako ho vidíte 
na obrázku. Mestská časť Staré 
Mesto nahradí staré a choré stro-
my na Palackého ulici pred Základ-

nou školou Matky Alexie novými 
zdravými. Dvanásť mladých stro-
mov nahradí desať starých a život 
ohrozujúcich stromov, pričom dva 
už boli na základe dendrologické-
ho posudku vyrúbané ešte vlani a 
ďalších osem bolo odstránených v 
najbližších dňoch. Po tom, ako sa 
vlani jeden strom na Palackého uli-
ci vyvrátil a padol na zaparkované 
autá, mestská časť dala posúdiť 
zdravotný stav všetkých stromov 
na tejto ulici. Z posudku vyplynulo, 
že najvhodnejším riešením je staré 
stromy nahradiť novými. Vzhľa-
dom na blízkosť základnej školy 
sa samospráva rozhodla pre čias-
točnú obnovu stromoradia, aby tak 
predišla ohrozeniu žiakov blízkej 
školy, chodcov a obyvateľov Palac-
kého ulice.

Oprava dlažby 
na ZŠ Vazovova

V marci bolo treba investovať 
do opravy dlažobného podlažia 
Základnej školy na Vazovovej ulici.

Jej stav bol už pre deti nebez-
pečný, preto mestská časť zabez-
pečila výmenu nového povrchu na 
1. poschodí. Ostatné podlažia sa 
budú vymieňať v priebehu letných 
prázdnin.

Viac policajtov 
v Starom Meste

Na poriadok v Starom Meste 
dohliada od začiatku roka počas 
dňa aj noci viac policajtov. Zefek-
tívnením práce sa vedeniu Mest-
skej polície Bratislavy podarilo 
vyčleniť 14 policajtov, ktorí pô-
sobia výlučne v peších hliadkach. 
Priemerne sa tak v uliciach Sta-
rého Mesta pohybujú o dve hliad-
ky viac. Policajti pôsobia najmä 
v okolí Námestia SNP, Kamenné-
ho námestia či Gorkého ulice. Na 
Okrskovej stanici Staré Mesto pô-
sobí v súčasnosti 62 príslušníkov 
mestskej polície. Pôsobia v mobil-
ných hliadkach, zabezpečujú po-
riadok a bezpečnosť v centre mes-
ta, obsluhujú kamerový systém, 
prijímajú podnety od občanov a 
zabezpečujú chod stanice.

(nr)
Foto - Marek Velček,
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Rozlúčili sme sa 
s držiteľom Ceny 
Richtára Jakuba, 
Milošom 
Bobockým

V sobotu 5. marca 2016 vo 
veku nedožitých 95 ro-

kov zomrel bývalý českoslo-
venský basketbalový repre-
zentant Miloš Bobocký. In-
formáciu priniesol oficiálny 
web Slovenskej basketbalovej 
asociácie (SBA).

Staré Mesto je bohaté na 
mnohé významné osobnos-
ti z oblasti kultúry, archi-
tektúry, politiky či športu. 
Jedným z nich bol aj pán  
Miloš Bobocký,  s nesmier-
ne zaujímavým životným 
príbehom. Rodený Bra-
tislavčan bol odbojovým 
pracovníkom, aktívnym 
účastníkom SNP, počas 
ktorého ho zajalo nemec-
ké komando, jemu sa však 
podarilo z väzenia ujsť. 
Okrem toho bol aj vynika-
júcim športovcom. V roku 
1946 hral za Českosloven-
skú basketbalovú repre-
zentáciu, ktorá sa stala 
majstrom Európy. Pán Bo-
bocký bol držiteľom Vý-
ročnej ceny Starého Mesta: 
Ceny richtára Jakuba.  Mi-
loš Bobocký celým svojim 
dlhým životom, vernosťou 
demokratickým princí-
pom, prenosom športového 
súťaženia aj zmyslom pre 
fair play do osobného živo-
ta potvrdzuje, že je hodný 
ocenenie Starého Mesta – 
Ceny richtára Jakuba. Česť 
jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka sa 
konala 10. marca o 12.30 h 
v bratislavskom kremató-
riu, pohrebu sa zúčastnil i 
starosta Starého Mesta, p. 
Radoslav Števčík.

Redakcia 
Staromestských novín, 

archív
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OLO
spravodaj

Na miestny úrad sa ob-
čania často obracajú 

s otázkami ohľadne triedenia, či 
likvidácie odpadu . Na Vaše otáz-
ky nájdete odpovede aj v tomto 
OLO spravodaji. Využiť môžete i 
zákaznícku linku OLO.

MUSÍME TRIEDIŤ ODPAD?
Pôvodca komunálneho odpa-

du je povinný triediť komunálny
odpad do vyhradených zber-

ných nádob - kontajnerov. Oby-
vatelia Bratislavy môžu triede-
né zložky vkladať do farebných 
zberných nádob stanovených 
VZN hl. m. SR o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi, ktoré bez-
platne pristavuje naša spoloč-
nosť. Následne vykonávame od-
voz triedených zložiek komunál-
neho odpadu – papier, plasty, 
sklo, v zmysle zmluvy s hlavným 
mestom SR Bratislava.

KAM PATRÍ TABUĽOVÉ 
SKLO?

Do zvonov na sklo vhadzujte 
výlučne sklenené fľaše a obaly 
z nápojov, potravín a sklene-
né črepy. Tabuľové sklo môžete 
odovzdať v zbernom dvore OLO 
a.s. na Starej Ivanskej ceste 2, 
ktorý je otvorený od pondelka 
do soboty od 8:00 do 18:00. Stá-
va sa, že v nádobách určených 
na sklo, sa nachádzajú plastové 
fľaše. Tie však patria do žltých 
zberných nádob určených na 
plasty.

NOVÁ SLUŽBA PRE VÁS: OLO 
TAXI – MOBILNÝ ZBERNÝ DVOR

Potrebujete odviezť a zlikvi-
dovať starý nábytok, koberce, 
nepotrebné periny či textílie? 
Od apríla sme pripravili celkom 
novú službu OLO TAXI – mo-
bilný zberný dvor. Odvezieme 
a ekologicky zlikvidujeme za 
vás všetko, od jedného kusu,až 
po plne zariadený byt. Viac in-
formácií nájdete už čoskoro na 
www.olo.sk

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM OLO
e-mailom: zakazka@olo.sk 

telefonicky: 02/50 110 111
osobne: Ivánska cesta 22, 

821 04 Bratislava, Po – Pia: 7:00 
– 16:00. (olo)

Pri príležitosti Dňa učiteľov 
ocenil starosta mestskej 

časti Radoslav Števčík tento 
týždeň Ďakovným listom sta-

rostu, knihou, kyticou a malou 
finančnou odmenou vybraných 
pedagógov. 

Ocenení učitelia boli na-

vrhnutí riaditeľmi staromest-
ských škôl a komisiou pre mo-
rálne oceňovanie. Gratuluje-
me! (red)

Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík 
pri príležitosti dňa učiteľov ocenil pedagógov
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Unikátny historický vozeň 
sa vrátil do Bratislavy

V piatok 18. marca Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy  
v organizačnej spolupráci s MČ Staré Mesto priviezol do Bratislavy vozeň  

historickej Viedenskej električky, ktorá pred II. svetovou vojnou  
premávala na trase Bratislava – Viedeň. 

Verejnosť si mohla tento tech-
nický unikát pozrieť od 11,00 

do 13,00 hodiny pred budovou 
staromestského miestneho úra-
du na Vajanského nábreží 3, teda 
presne na mieste pôvodnej za-
stávky električky. Fascinujúci prí-
beh vozňa, v ktorom sa inkognito 
viezli členovia rakúskej cisárskej 
rodiny, priblížili  návštevníkom 
členovia Klubu.

Vagón bol vyrobený v roku 
1913 v pražskej továrni Ringhoffer. 
Interiér navrhol známy predstavi-
teľ rakúskej secesie Otto Wagner. 
Z troch vyrobených kusov tohto 
typu sa zachovali už len dva. Jeden 
sa nachádza v múzeu v rakúskom 
Mariazelli. Druhým sa teraz bude 
pýšiť aj Bratislava. 

Od diaľničného vstupu do SR 
transport sprevádzala policajná 
asistencia cez Most Lafranconi – 
Nábr. gen. Svobodu až na Vajan-
ského nábrežie. Po verejnej pre-
hliadke unikátny vozeň previezli  
na železničnú stanicu do Vajnor a 
po koľajniciach bol dopravený na 
dočasné deponovanie do areálu 
MDC ŽSR na Rendezi. Zámerom 
Klubu priateľov hromadnej a regi-
onálnej dopravy je opraviť vagón 
do pôvodnej podoby, tak ako to 
urobil v prípade zachovanej lo-
komotívy viedenskej električky, 
ktorá je vystavená v Slovenskom 
technickom múzeu – Múzeu do-
pravy na Šancovej ulici.  (ts)

Foto - Július Cmorej 
a Miroslav Kožuch
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