
Milí 
Staromešťania,

Po letnej odmlke opäť držíte v ru-
kách Vaše Staromestské noviny. Pre-
stávka vo vydávaní nebola spôsobená 
takzvanou uhorkovou sezónou -  zaují-
mavých tém bolo viac ako dosť, čo ste 
určite zaregistrovali na našej webovej 
stránke, či facebookovom profile. Naša 

redakcia však dlhodobo registrova-
la vašu nespokojnosť s doručovaním 
respektíve skôr nedoručovaním no-
vín. Preto sme sa rozhodli ukončiť 
spoluprácu s doterajšími dodávateľ-
mi a vybrať spoľahlivého partnera 
tak, aby sa Staromestské noviny do-
stali do každej domácnosti. Dúfame, 
že distribúcia novín sa výrazne zlepší. 
Pomôcť môžete aj Vy, tým že sa bude-
te pýtať vašej poštárky, ako a kedy sa 
noviny roznášajú. 

V tomto čísle Vám prinášame opäť 
viacero zaujímavých informácií o dia-
ní v našej mestskej časti. Dozviete 
sa ako sa bude organizovať jesenné 
upratovanie, na čo treba myslieť v 
Medickej záhrade, kto má nárok na 
príspevok oddelenia sociálnych vecí a 
čo všetko sa opravilo či investovalo za 
uplynulé dva mesiace. Prajeme vám 
príjemné čítanie a budeme sa tešiť aj 
na podnety čí príspevky od Vás. Re-
dakcia Staromestských novín  

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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Milí 
Staromešťania,
pred letom som do týchto no-
vín písal, že nás čaká náročné 
obdobie súvisiace predsed-
níctvom Slovenska v Rade 
EÚ ako aj letnou turistickou 
sezónou. Ukazuje sa, že sme 
situáciu zvládli s chladnou 
hlavou, s pokojom a najmä 
vďaka toleratnému prístupu 
všetkých, ktorých povinnos-
ti alebo chuť spoznávať či 
relaxovať doviedli do Staré-
ho Mesta. Opravili sa cesty, 
chodníky, skrášlil verejný 
priestor, väčšie investície sú už 
tiež vo finále. Záver leta patril 
aj opravám našich školských 
a predškolských zariadení. Po 
rokoch sa podarilo odstrániť 
časť grafity na protipovodňo-
vom múre ako aj komplexne 
riešiť revitalizáciu zelene. Dú-
fam, že po jesennom uprato-
vaní, ktoré pre Staromešťanov 
organizuje naša mestská časť 
sa spolu pustíme do nových 
projektov, ktoré opäť o čosi 
skvalitnia život v našom Sta-
rom Meste

Váš starosta 
Radoslav Števčík

Nová ochrana kruhov 
okolo stromov

Mestská časť 
pre vás opravila

Ide o nové riešenie, ktoré chce 
samospráva využívať tam, kde 

okolo stromov nie sú podmienky 
na rast trávy či trvaliek a je po-
trebné zabezpečiť pochôdznosť 
ochranných kruhov.

Podklad tvorí vrstva hrubé-
ho granulátu z recyklovaných 
pneumatík a živicového spojiva, 
vrchnú vrstvu tvoria jemnej-

šie farebné granuly gumy. Je to 
pórovitý a vodopriepustný ma-
teriál bez spojov. Výhodou toh-
to riešenia je, že okolie nebude 
znečistené štrkom ani iným 
materiálom, jednoduchšia je aj 
údržba tohto povrchu. K stro-
mom je priateľský a nebráni ich 
rastu.

Ide o najmodernejší produkt 

vo svojej oblasti, ktorý vedie na 
trhu vo Veľkej Británii už vyše 
30 rokov a ktorý sa dnes využíva 
vo viac ako 40 krajinách sveta. 
Používa sa na detské ihriská a 
verejné priestranstvá ako alter-
natíva k štrku, piesku, trávna-
tým povrchom.

(nr)
Foto - Marek Velček

V prehľade nájdete tie najdô-
ležitejšie. V materskej škole 

na Beskydskej sa vďaka spon-
zorovi vymenili okná a dvere. 
V škôlke na Búdkovej ceste sa 
maľovalo a opravila sa zateka-
júca strecha, na Heydukovej sa 

kompletne vymenili žiarovky, 
na Malej sú opravené preliezky 
a sociálne zariadenia, podobné 
práce sa urobili aj na Javorinskej 
a Tabakovej ulici. Škôlka na Ka-
radžičovej ulici má nový výdajný 
pult na stravu a opravili sme aj 

chodník na Špitálskej. Škôlky 
na Vazovovej, Timravinej a 29. 
augusta sme vymaľovali. Opra-
vili sa aj hygienické zariadenia v 
detských jasliach na Čajkovské-
ho a Hollého ulici.

(ng)

Mestská časť Staré Mesto tento týždeň realizovala novú úpravu kruhov  
okolo stromov na Grösslingovej ulici pred Liga pasážou.  

Štrkový povrch bol nahradený kompaktným gumovým povrchom,  
ktorý je vodopriepustný, ekologický a ohľaduplný k stromom.

Do konca augusta sa v objektoch, ktoré spravuje  
mestská časť Staré Mesto, vykonalo niekoľko opráv. 

| AKTUÁLNE |
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Od 22.9.2016 budú na území mestskej časti pristavované veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad  
(starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.).  

Akcia je súčasťou každoročného jarného a jesenného upratovania. Kontajnery nie sú určené na elektroodpad 
(napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.), ani biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre,...),  

ani na odpad s obsahom škodlivých látok (batérie, žiarivky, náterové hmoty, atď). 

Jesenné upratovanie 

Pristavenie kontajnerov na jed-
notlivých stanovištiach bude 

v doobedňajších hodinách  podľa 
nižšie uvedeného harmonogra-
mu. Nasledujúci deň budú kon-
tajnery odvezené. Kontajnery sú 
určené pre obyvateľov - fyzické 
osoby. 

V sobotu 24. 9. 2016 prebeh-
ne zber starých elektrospotrebi-
čov. Občania, ktorí majú záujem 
zapojiť sa do zberu, môžu do 
21. 9. 2016 nahlásiť na e-mai-
lových adresách jarmila.maru-
sincova@staremesto.sk, janka.
cillikova@staremesto.sk alebo 
počas stránkových hodín na te-
lefónnom čísle 02/59 246 325 
druh a počet spotrebičov, telefo-
nický kontakt a presnú adresu, 
z ktorej potrebujú spotrebiče 
odviezť.

Magistrát hl. mesta SR Bra-
tislavy za súčinnosti mestskej 
časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. 
uskutoční pre fyzické osoby ne-
podnikateľov  v termíne 8. 10. 
2016 od 10.30 do 12.30 na rohu 
ulíc Kýčerského- Jozefa Krónera 
zber komunálnych odpadov s ob-
sahom škodlivín. 

Občania môžu odovzdať  olo-
vené batérie, motorové a prevo-
dové oleje, staré farby, riedidlá a 
rozpúšťadlá a pesticídy, žiarivky, 
vyradené zariadenia obsahujú-
ce chlórfluorované uhľovodáky 
(chladničky, mrazničky,...), vy-
radené elektrické a elektronic-
ké zariadenia (televízory, rádia, 

počítače, tlačiarne, žehličky,...). 
Aj túto jeseň sa bude v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto vy-
konávať zber a odvoz biologicky 
rozložiteľného odpadu – koná-
rov zo stromov a krovín od oby-
vateľov Starého Mesta (fyzické 
osoby). So zberom konárov na 
1. trase zberu sa začne v týždni 
od pondelka 26.9.2016 a bude 
prebiehať podobne ako po mi-
nulé roky. Občania, ktorí majú 
záujem zapojiť sa do zberu, sa 
môžu nahlásiť na e-mailových 
adresách jarmila.marusincova@
staremesto.sk, janka.cillikova@
staremesto.sk alebo počas strán-
kových hodín na tel. č. 02/59 246 
325.

Viac informácií o naklada-
ní s odpadom je možné nájsť na 
stránke www.staremesto.sk v 

časti Občan-Životné prostre-
die-Odpady.  (nr)

Foto - Marek Velček

| AKTUÁLNE |
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Miesto pristavenia

Fraňa Kráľa 1 - Lermontovova, Poľská 2, Malá - Révova, 
Svetlá-Tichá 

Povraznícka - Anenská, Partizánska - Lichardova, 
Železničiarska - Žabotova, Gorazdova - Langsfeldova

Jakubovo námestie, Kuzmányho - Vlčkova, Mozartova 
13-15 - parkovisko, Šulekova 19 - garáže

Gajova - Alžbetínsk, Palárikova 5-7, Kubániho - 
Čerešňová, Martinengova 1 - Drotárska

Sokolská 1 - chodník, Javorinská - Hummelova, 
Chorvátska 12, Krížna - Záhradnícka vnútro

Dubová - Bohúňova, Vlčkova - Dohnalova, Bartókova 6, 
Nad Lomom-Buková

Gajova 15-17, Radvanská - Medzierka, Bernolákova - 
Blumentálska, Záhrebská - Tabaková vnútro

Súbežná - Matúšova, Timravina 6, Žižkova - Lipová, 
Haydnova - Rubinsteinova

Západný rad - Gaštanová, Záhorácka, Havlíčkova - 
Prokopa Veľkého, Mudroňova-Broskyňová

Dátum
 

22.9. - 23.9.
 

29.9. - 30.9.
 

6.10. - 7.10.
 

13.10. - 14.10.
 

20.10. - 21.10.
 

27.10. - 28.10.
 

3.11. - 4.11.
 

10.11. - 11.11.
 

18.11. - 19.11.
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Medická záhrada je nielen v 
lete obľúbeným oddycho-

vým miestom Bratislavčanov. 
Preto mestská polícia kontroluje 
verejný poriadok v Medickej zá-
hrade pravidelne. 

Od začiatku tohto roka sme 
v Medickej záhrade zaevidova-
li vyše 100 priestupkov, pričom 
najviac  (57) sa týkalo porušenia 
zákazu fajčenia. Ďalšie priestup-
ky sa týkali porušenia nariade-
nia o čistote a poriadku, zákazu 
požívania alkoholu na verejnosti 
ako aj zákazu vstupu so psom. 
Mestská polícia počas roka opa-
kovane poskytla prvú pomoc. Ne-
poľavujeme ani v kontrolách do-
držiavania predpisov zo strany 
neprispôsobivých osôb. Mestskí 
policajti však nemôžu nikoho z 
verejných priestranstiev vykázať 
v prípade, že osoba nepácha žia-
den priestupok.  

V letnom období mestskí po-
licajti intenzívnejšie kontrolovali 
obľúbené oddychové miesta Bra-
tislavčanov ako aj návštevníkov 
mesta. Medickú záhradu preto 
kontrolovali v letnom období 
denne. Vzhľadom na viaceré po-
vinnosti, ktoré nám zo zákona 
vyplývajú ako aj vzhľadom na 
personálne možnosti mestskej 
polície nie je možné, aby sme v 
Medickej záhrade hliadkovali ne-
pretržite. Náčelník mestskej polí-
cie Peter Krajíček rozhodol o zvý-
šení počtu policajtov pôsobiacich 
v Starom Meste od 1. júla. Počas 
dňa aj noci tak v bratislavských 
uliciach na bezpečnosť a verejný 
poriadok dohliada viac prísluš-
níkov mestskej polície. Náčelník 

mestskej polície Peter Krajíček: 
„Chceme byť čo najbližšie k ľu-
ďom. Keďže nemáme finančné 
prostriedky na navýšenie počtu 
príslušníkov mestskej polície, 
rôznymi internými zmenami sa 
snažíme upraviť plán práce tak, 
aby v bratislavských uliciach 
bolo čo najviac mestských poli-
cajtov. Vďaka zvýšenému počtu 
mestských policajtov v Starom 
Meste môžu mestskí policajti 
kontrolovať častejšie aj Medickú 
záhradu. Veríme, že tak prispeje-
me k spokojnosti Bratislavčanov i 
návštevníkov mesta“.    

V pravidelných kontrolách 
Medickej záhrady budeme v rám-
ci bežného výkonu služby po-
kračovať aj naďalej počas celého 
roka.  (nr)

Foto - Marek Velček

Mestská polícia upozorňuje 
na zákazy platiace 
v Medickej záhrade 

Mestská polícia upozorňuje na viaceré zákazy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení,  
ktoré platia na území Medickej záhrady. Ide o zákaz fajčenia, zákaz vstupu so psom a zákaz vjazdu bicyklom. 
Okrem toho, ako aj na iných verejných priestranstvách, aj v Medickej záhrade platí zákaz požívania alkoholu  

na verejnosti a povinnosť dodržiavať čistotu a poriadok.

| OBNOVA |
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Park by mal byť otvorený po-
čas septembera. V rámci re-

alizácie sme vysadili nové stro-
my, arboristom bola ošetrená 
existujúca zeleň, zrealizované 
sú mlátové chodníky, osadenie 

lavičiek, odpadkových košov a 
oplotenie parku, ktoré bude pre-
rastené  živým plotom. Pre deti 
sme osadili herné prvky hojdač-
ky a kladina.

V rámci úpravy celého ve-

rejného priestranstva ulíc Be-
lopotockého a Lehotského bolo 
zrealizované aj verejné osvetle-
nie.

Na výstavbu parku poskytlo 
Mestskej Časti  BA Staré Mesto 

Hlavné mesto SR Bratislava do-
táciu vo výške 50.000 €.  Neďa-
leko parku by mal pribudnúť aj 
nový psí výbeh.

(nr)
Foto - Marek Velček

Šťastný koniec takmer 
nekonečného príbehu

(Ne)slávny príbeh parku na Belopotockého sa dočkal svojho šťastného konca.  
Koncom júla 2016 spoločnosť EKOSTAV Rovinka, spol.s.r.o. v zmysle projektovej dokumentácie  

vypracovanej  projektovou kanceláriou Total-Studio s.r.o., dokončili práce na obnove parku.  
Mestská časť Staré Mesto sa po konzultácií s odborníkmi rozhodla, že v auguste  
zostane park ešte zatvorený, aby novo vysadená zeleň mala čas zakoreniť sa. 

| OBNOVA |



6

Čo je nové 
v Pistoriho paláci

| OBNOVA |

V týchto dňoch sa  
v Pistoriho paláci kolauduje. 

Rozsiahla rekonštrukcia 
budovy trvala od decembra 

2015 do augusta tohto 
roka. K dnešnému dňu 
je ukončená kompletná 

rekonštrukcia strechy paláca 
a kompletná rekonštrukcia 
fasády uličnej aj dvorovej. 

Nasledovať by mala výmena 
okien. 

V paláci pribudol aj elektronic-
ký zabezpečovací systém. Pô-

vodný chránil len časť priestorov, 
aj to s poruchami. 

Nový zabezpečovací systém 
rieši celý palác vrátane kamero-
vého snímania určených priesto-
rov. Taktiež sa riešilo zabezpe-
čenie priestorov proti požiaru 
detektormi dymu a výstražnými 
sirénami. Celý systém je možné 
kontrolovať vďaka internetové-
mu prenosu diaľkovo, z ktorého-
koľvek určeného miesta. Systém 
je napojený aj na políciu.

Rozsiahla rekonštrukcia sa 
mohla uskutočniť aj vďaka tzv. 
nórskym fondom. Dňa 24.2.2015 
starosta mestskej časti Bratisla-
va - Staré Mesto Radoslav Štev-
čík podpísal projektovú zmluvu 
na realizáciu projektu CLT01011 
Pistoriho palác v Bratislave – 
obnova fasád a strechy paláca, 
v rámci programu „Zachovanie 
a revitalizácia kultúrneho a prí-
rodného dedičstva a podpora 
rozmanitosti v kultúre a umení 
v rámci európskeho kultúrneho 
dedičstva“, spolufinancované-
ho z Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho 
priestoru a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky.

(ng)
Foto - Marek Velček
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Architektonická súťaž na verejné 
priestory „Južné predmestie – Nábrežie“  

Obnova Šafárikovho námestia

| OBNOVA |

Vedenie mestskej časti Staré Mesto sa s podporou poslancov miestneho zastupiteľstva  
rozhodlo vypísať verejnú architektonicko-urbanistickú súťaž  

na riešenie priestoru „Južné predmostie – Nábrežie“. 

Ide o územie vymedzené 
z jednej strany Starým a No-
vým mostom a zo strany druhej 
Hviezdoslavovým námestím a 

riekou Dunaj. Hlavným záme-
rom mestskej časti je rozšírenie 
pešej zóny smerom ku nábrežiu 
rieky Dunaj, upokojovanie do-

pravných komunikácií, ako aj 
získavanie nových oddychovo 
relaxačných plôch, vrátane no-
vej zelene.

Tak, ako to bolo v prípade  sú-
ťaže Šafárikovo námestie - Faj-
norovo nábrežie. prvým krokom 
bude participatívny proces, vý-
sledky ktorého budú premietnu-
té do zadania plánovanej archi-
tektonickej súťaže.

Veľmi dôležitou súčasťou 
participácie je proces zapoje-
nia verejnosti do plánovania 
priestoru „Južného predmostia 
– Nábrežia“. Preto dňa 15.sep-
tembra v rámci podujatia „Dob-
rý  trh„ a 17.septembra počas  
podujatia „Kapitulské Dvory„ 
bude  mať mestská časť Sta-
ré Mesto umiestnený stánok, v 
ktorom bude predstavený zá-
mer budúcej súťaže kde sa for-
mou ankety budú zbierať názory 
obyvateľov na riešenie daného 
priestoru.

Srdečne pozývame a tešíme 
sa na Vašu účasť.

Ing.arch. Ľubomír Boháč
zástupca starostu

Foto - Marek Velček

Návrh architektonicko - urbanistického riešenia verejného priestoru  
Šafárikovo námestie v Bratislave spracuje pre mestskú časť Brati-

slava – Staré Mesto združenie f&b cc & Hrbáň. 
Vyplýva to z podpisu zmluvy medzi mestskou časťou a spomínaným 

združením. V predchádzajúcej súťaži návrhov sa umiestnili na druhom 
mieste pre priestor Šafárikovho námestia a vyhrali aj v časti Fajnorov-
ho nábrežia. Nakoľko víťaz súťaže pre priestor Šafárikovho námestia  
cenovú ponuku nepredložil, vyhlasovateľ súťaže vyzval na predlože-
nie cenovej ponuky autora súťažného návrhu vyhodnoteného v súťaži 
návrhov ako druhého v poradí podľa počtu udelených bodov v danom 
priestore. Mestská časť postupovala v súlade so súťažnými podmien-
kami.

Zhotoviteľ dopracuje do 30 dní od podpisu zmluvy svoj súťažný ná-
vrh do výslednej architektonickej štúdie, ktorá bude následne predsta-
vená verejnosti. Samotná revitalizácia verejného priestoru je napláno-
vaná na jar budúceho roka.  (nr)

Foto - Marek Velček
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Mešťanosta 
Heinrich Justi

HEINRICH JUSTI 
(1804-1878)

Často sa prechádzam spletitý-
mi cestičkami Horského par-

ku, vdychujem svieži vzduch a 
užívam si všadeprítomný pokoj. 
V neradostnej realite dnešnej 
Bratislavy je priam neuveri-
teľné, že len niekoľko minút od 
centra sa nachádza 22 hektárov 
nepoškvrnenej zelene! 

Horský park však nie je len 
chrámom flóry a fauny, ale tiež 
kultúrno-historických hodnôt. 
Dole pri horárni si vždy obzriem 
Bäumlerov pomník a Sóltzovu 

lavičku; vybehnem hore Maja-
kovského schodmi – je ich pres-
ne 242 – a minúc Galériu Horský 
park po ľavici a Feikeho hosti-
nec po pravici skontrolujem na 
najvyššom bode parku Sediacu, 
dar rodiny sochára Alexandra 
Trizuljaka. Odtiaľ sa vyberiem 
k Dubčekovej a Försterovej la-
vičke, a potom si to už neomylne 
namierim k polkruhovej terase, 
kde sa nachádza veľká bronzová 
busta, upierajúca svoj zrak nadol 
z umelej kamennej steny. 

Nie je to nik iný ako muž, kto-
rému môžeme ďakovať za všet-

ku tú krásu okolo, za to, že Hor-
ský park je už takmer 150 rokov 
súčasťou Bratislavy: Heinrich 
Justi, azda najlepší mešťanosta, 
akého kedy Bratislava mala. Bol 
to on, kto v roku 1869 inicioval, 
aby mesto kúpilo Študentskú 
horu od Mestského polievko-
vého združenia, bol to on, kto 
poveril mestského inžiniera An-
tona Sendleina, aby vypracoval 
plán vychádzkových ciest a bol 
to on, kto po celý čas výkonu 
svojej funkcie držal nad parkom 
ochrannú ruku. Jeho zásluhy sú 
však oveľa väčšie. 

Počas svojho úradovania 
(1867-1875) zabezpečil napr. aj 
pilótovanie a reguláciu mest-
ského brehu Dunaja, založenie 
mestského múzea, vytvorenie a 
zavedenie stavebného poriadku, 
všeobecnej kanalizácie a dlážde-
nia ulíc. Pritom výrazne zvýšil 
príjmy mesta a zhodnotil mest-
ské nehnuteľnosti! Samozrejme, 
niektoré jeho kroky vnímali sú-
časníci negatívne – kontroverziu 
vyvolalo najmä zbúranie Koru-
novačného kopčeka (1870) pri 
regulácii dunajského nábrežia. 
Pohár konzervatívnej mestskej 
rady pretiekol, keď Justi pred-
stavil svoju koncepciu rozvoja 
mesta, rátajúcu s výstavbou sta-
bilného mosta, kasární, bitúnku, 
tržnice, vodovodu, škôl či továr-
ní. Na jej uskutočnenie chýbala 
len „maličkosť“ – požičať si päť 
a pol milióna zlatých... To už 
bolo na poslancov priveľa, pôžič-
ku neschválili a Justiho donútili 
penzionovať, dokonca so zníže-
ným dôchodkom. 

Zlomený Justi sa utiahol do 
ústrania, kde o tri roky opuste-
ný zomrel. Pochovaný je na On-
drejskom cintoríne. Nasledujúci 
vývoj mu však dal za pravdu 
– v meste postupne zaviedli vo-
dovod, otvorili Most Františka 
Jozefa, postavili nové školy aj 
tržnicu a nebývalý rozmach za-
znamenal priemysel. Bratislav-
čania si čoraz viac uvedomovali, 
aký klenot v Justim stratili a as-
poň posmrtne si ho chceli uctiť – 
časť dunajského nábrežia preto 

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.
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pomenovali Justiho rad (dnes Va-
janského nábrežie) a pri vchode 
do Horského parku mu postavili 
lavičku (dnes stratená). 

Napokon sa Bratislavský 
okrášľovací spolok rozhodol 
zriadiť mu dôstojný pomník 
priamo v srdci Horského parku. 
Bustu vyhotovil sochár Alojz 
Rigele, inštaláciu podstavca za-
bezpečil kamenár Mahr. A potom 
prišiel 13. máj 1908, kedy sa pri 
pomníku, zahalenom mestskou 
vlajkou, zišli Justiho ctitelia. Po 
jej sňatí sa ujal slova podpredse-
da spolku Julius von Simonyi: „Je 
to práve 41 rokov, čo sa stal Jus-
ti mešťanostom nášho mesta a s 
ním začala v jeho dejinách nová 
éra! Justi bol nielen výnimočný 
mešťanosta, ale aj tvorca Hor-

ského parku a zakladateľ nášho 
Okrášľovacieho spolku. 

Okrem nezničiteľných spo-
mienok a okrem jeho diela vlast-
níme iba jeho jednu skromnú 
fotografiu, podľa ktorej vytvoril 
Alojz Rigele Justiho železnú po-
dobu. Kto poznal Justiho osobne, 
okamžite ho znova spozná aj v 
Rigeleho diele!“ 

Následne v mene Bratislav-
ského okrášľovacieho spolku 
odovzdal pomník mestu, zastú-
penom námestníkom mešťanos-
tu Theodorom Kumlikom. Ten sa 
hneď aj chopil slova: „V hlbokom 
pohnutí preberám pomník do 
vlastníctva mesta. Nech nám Boh 
Uhrov dá Justiho energiu pri za-
stupovaní mestských záujmov!“ 

Trasľavým hlasom potom 

prehovoril priamo k Justimu: 
„Ty si uvoľnil putá, ktoré brzdi-
li mesto v jeho rozvoji! Ty si bol 
priekopníkom nášho súčasného 
rozkvetu! Kde by sme boli, keby 
tvoje myšlienky padli na úrodnú 
pôdu! Ale tvoja generácia ti nero-
zumela, a tak si sa s krvácajúcim 
srdcom stiahol z verejného živo-
ta! Tebe vlastnému ďaleko vidia-
cemu pohľadu ďakujeme dokon-
ca aj za miesto, kde sa teraz týči 
tvoj pomník; za kvetmi voňajúci 
a ľúbezným spevom vtákov ži-
júci Horský park! Tebe vďačíme 
za Okrášľovací spolok, ktorý ti 
s ušľachtilým citom venuje toto 
miesto!“ Jeho reč uzavrelo búrli-
vé prevolávanie na slávu (éljen). 

Prítomný bol Alojz Rigele 
s celou svojou rodinou, ktoré-

mu účastníci blahoželali za vy-
darené dielo, tiež za získanie 
Pázmányovej ceny a s ňou spo-
jené rímske štipendium. Nato 
sa odobrali naolovrantovať do 
neďalekého Tretieho Púčkovho 
domu. Mohli sa odtiaľ na seba s 
Justim pozerať. Pred 108 rokmi 
totiž priestor oproti buste nebol 
zarastený a Justi mal z neho dob-
rý výhľad na protiľahlý hostinec. 
Dnes je situácia opačná – všetky 
Púčkove domy sú dávno zbúrané 
a Justimu v rozhľade bránia vy-
soké stromy. A možno je aj dobre, 
že nedovidí ďaleko – ktovie, čo 
by povedal na súčasné vedenie 
mesta?

Ján Vyhnánek, 
OZ Bratislavské rožky  

Foto - archív OZ
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Kamene zmiznutých na pamiatku 
Bratislavčanom, ktorí 

zahynuli počas holokaustu

Autorom medzinárodného pro-
jektu je nemecký výtvarník 

Gunther Demnig. Dodnes bolo 
uložených už vyše 60.000 ka-
meňov v 20 krajinách Európy. 
Projekt na Slovensku koordinu-
je o.z. Antikomplex.sk .

Pri sčítaní ľudu v roku 1940 
bolo zaevidovaných 15 000 Bra-
tislavčanov židovského pôvodu. 
V roku 1945  ich tu už  žilo iba 
3500, z toho cca 1500 boli pô-
vodní Bratislavčania a časť sa 
prisťahovala z okolia. Bratisla-
va tak prišla počas holokaustu  
približne  o 12 000 obyvateľov 
židovského pôvodu, ktorí zahy-
nuli alebo sa už nechceli vrátiť.

V auguste pricestoval  G. 
Demnig z Kolína nad Rýnom už 
po tretí raz. Osádzanie  sa za-
čalo pred domom na Gorkého 
ulici č. 4, kde naposledy býval 
so svojou manželkou Elzou, uči-
teľkou francúzštiny , advokát  
JUDr. Šalomon Rotter. Po tejto 
adrese následovala Kapucínska 

9 , kde bývali rodičia známeho 
predvojnového zápasníka Dá-
vida Unreicha, Jonáš a Regína 
Unreichoví a Godorova ulica č. 
2, kde bývala jeho sestra Teré-

zia so svojím manželom hodi-
nárom Lazarom Weissfischom a 
ich dvoma dcérkami Juditou /9/ 
a  Miriam /6/. Kamene zmiznu-
tých sú pre túto rodinu osadené  

pri zastávke trolejbusu Kozia. 
Podujatia sa zúčastnil vnuk ro-
diny Rotterových Ing. Michal 
Klein s manželkou a pravnu-
kom,ktorí pricestovali z Košíc 
a ďalší vnuk , David Schur z Tel 
Avivu. Pozostalí rodiny Unrei-
chovcov žijú v Bostone , z časo-
vých dôvodov neprišli. Poduja-
tie prišli podporiť svojou osob-
nou účasťou  páni poslanci NR 
Osuský a Dostál, z Mestského 
zastupiteľstva pani poslankyňa  
Pätoprstá, zo Starého Mesta pán  
Straka, pán  Bučko a vicestaros-
ta pán Boháč. Prišiel i bývalý 
primátor pán Ftáčnik a ďalší vá-
žení občania mesta. 

Podujatie finančne  pod-
porili poslanci Starého Mesta, 
ktorí schválili dotáciu, granto-
vý program Ars Bratislavensis 
Magistrátu Hlavného mesta a 
súkromným finančným darom 
starosta Starého Mesta, Mgr. 
Radoslav Števčík. (nr)

Foto - Maroš Plitko

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. Ani v mesiaci august sme nevynechali príležitosť zapriať 
našim staromestským oslávencom. Bolo to milé stretnutie, z ktorého 
vám takto vo forme fotografie posielame spomienku. 

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

(nr)
Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.

Foto - Marek Velček

Možno práve vo Vašom susedstve zažívali ľudia počas Slovenského štátu ťažké chvíle,  
keď im arizovali majetok alebo keď sa balili do transportu. Spomienkové kamene „Stolpersteine”  

pripomínajú pamiatku obetí nacistickej genocídy a holokaustu. 
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Dozor 
na stavbe
Stavebný úrad pri MČ Staré 

Mesto vykonáva štátny sta-
vebný dozor na stavbe na Bez-
ručovej ulici. Stavebníka úrad 
vyzval, aby organizáciou stave-
niska a harmonogramom prác 
v čo najmenšej miere zaťažo-
val obyvateľov blízkeho okolia. 
Úrad tiež navrhuje, aby staveb-
ník pravidelne výveskami na 
vchodoch informoval o ďalšom 
postupe stavebných prác.

Upratovanie  
po novom

Mestská časť Staré Mesto 
uzatvorila zmluvu o sta-

rostlivosti o verejné priestran-
stvá so spoločnosťou A.I.I. Tech-
nické služby, s.r.o. Nasledujúcich 
36 mesiacov sa firma, ktorá us-
pela vo verejnom obstarávaní, 
bude komplexne starať o čistotu 
Starého Mesta, vrátane starost-
livosti o zeleň. Ešte pred začiat-
kom školského roka sa pokosila 
tráva vo všetkých materských a 
základných školách v pôsobnos-
ti mestskej časti. Aktuálne sa 
robí revízia a čistenie všetkých 
kanalizačných vpustí. Do konca 

septembra budú orezané všetky 
stromy a kríky, ktoré potrebujú 
tento zásah. Z ciest a chodníkov 
bude odstránená burina.

Nová škôlka  
na Brnianskej

V Starom Meste pribudne od 
januára 2017 nová mater-

ská škôlka. V čase uzávierky 
sa uskutočnila jej kolaudácia. 
Nová škôlka na Brnianskej sa 
nachádza v areáli ZŠ Dubová a 
bude mať kapacitu dvoch tried, 
čo je približne 40 detí.

Laserová línia 
obnovená

Takzvané korzo v okolí Mi-
chalskej ulice za tmy vyzna-

čuje laserový lúč. Ide o populár-
nu atrakciu, ktorá fungovala na 
začiatku 90-tych rokov a potom 
zanikla. Vďaka mestskej časti 
sa laserovú líniu podarilo ob-
noviť, čo privítali nielen Brati-
slavčania ale aj turisti. Na bu-
dúci rok by mali do svietiaceho 
okruhu pribudnúť ďalšie ulice v 
historickom jadre.

(nr)
Foto - Marek Velček,
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Seniori, ako si vybaviť 
príspevok na dopravu?

1. Konanie o poskytnutí prí-
spevku  na dopravu sa začína 
na základe podania vyplneného 
tlačiva Žiadosť o poskytnutí fi-
nančného príspevku na dopra-
vu (ďalej len „žiadosť“), ktoré je 
zverejnené na webovej stránke 
mestskej časti www.staremesto.
sk alebo je k dispozícii na Odde-
lení sociálnych vecí Miestneho 
úradu.  

2. Žiadateľ o príspevok na 
dopravu je povinný priložiť k pí-
somnej žiadosti všetky doklady 
preukazujúce oprávnenosť po-
skytnutia pomoci tak, ako je uve-
dené v žiadosti. 

3. Žiadosť sa podáva 1x na 
príslušný kalendárny rok.

4. Pre výplatu príspevku na 
dopravu predloží oprávnená oso-
ba potvrdenie o lekárskom vy-
šetrení s vyznačeným dátumom 
a platný doklad z registračnej 
pokladnice vybraného dopravcu 
o úhrade za uskutočnenú dopra-
vu.

5. Doklady predloží oprávne-
ná osoba 1x štvrťročne. 

6. Príspevok na dopravu sa 
vypláca oprávnenej osobe spät-
ne, 1x za štvrťrok, a to do 30 dní 

po doložení dokladov za kon-
krétny štvrťrok. Za konkrétny 
štvrťrok sa považuje:

1. štvrťrok: 1. január - 31. 
marec

2. štvrťrok: 1. apríl – 30. jún
3. štvrťrok: 1. júl – 30. sep-

tember
4. štvrťrok: 1. november – 

31. December
Príspevok je v sume 2,50 eur 

na každú jazdu. Dopravu z mies-
ta trvalého pobytu do zdravot-
níckeho zariadenia alebo späť 
zabezpečuje dopravca podľa slo-
bodného výberu seniora. Príspe-
vok upravujú Zásady o poskyto-
vaní finančného príspevku na 
dopravu.

RNDr. Mário Ležovič
Vedúci oddelenia 

sociálnych vecí

Ako získať príspevok 
pri narodení dieťaťa?
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa  sa poskytuje 

matke, ktoré má trvalý pobyt v mestskej časti a podá si žiadosť na 
predpísanom tlačive a to najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku die-
ťaťa. Za oprávnenú osobu sa považuje žena, ktorá dieťa porodila a mala 
ku dňu narodenia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej časti. Príspevok pri 
narodení dieťaťa sa poskytuje v sume 100 eur. 

1. žiadosť treba zaslať na Oddelenie sociálnych vecí Miestne-
ho úradu mestskej časti najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa 
vyplnené tlačivo - Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri 
narodení dieťaťa (ďalej len „žiadosť“‘), ktoré je zverejnené na webo-
vej stránke mestskej časti www.staremesto.sk  alebo na pracovisku 
prvého kontaktu. 

2. K písomnej žiadosti je oprávnená osoba povinná priložiť fo-
tokópiu aktuálneho rodného listu dieťaťa 

3. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v 
bežnom roku, kedy sa dieťa narodilo do dovŕšenia 6 mesiacov veku 
dieťaťa.

Príspevok upravujú Zásady o poskytovaní jednorazového nená-
vratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

RNDr. Mário Ležovič
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto od 1.apríla 2016  
poskytuje finančný príspevok na dopravu pre starobných dôchodcov  

s pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.



13 | KULTÚRA |

Vyberáme do domácej knižnice 
malého školáka

Myšlienkové mapy 
pre deti: rýchla cesta 
k úspechu nielen 
v škole
Tony Buzan, 
BizBooks 2014, 
pre deti od 7 rokov

Po prázdninách sa ťažko 
zvyká na školu, domáce úlohy 
a učenie. Koho baví pripravo-
vať sa do školy? Vieš o tom, že 
existuje zábavný spôsob učenia? 
Autorom tohto objavu je Tony 
Buzan, objav sa volá myšlienko-
vé mapy. Myšlienkové mapy ti 
pomôžu pri domácich úlohách, 
učení sa do školy, ale aj pri vy-
mýšľaní a plánovaní vlastných 
projektov (oslavy, výlety, výber 
darčekov...) Knižka ťa naučí vy-
tvárať si svoje vlastné myšlien-
kové mapy. Potrebuješ len čistý 
papier a farebné perá.

Čarodejnice 
Roald Dahl, 
Enigma,
pre deti od 9 rokov

Čarodejnice v rozprávkach 
lietajú na metle, nosia čierne klo-
búky a plášte. Čarodejnice v tejto 
knižke sú skutočné, vyzerajú ako 
iné panie, tety a ženy. Žijú medzi 
nami a nemajú rady deti. Príbeh 
o chlapcovi, ktorého čarodejnice 
premenili na myš. S chlapcom a 
jeho starou mamou zažiješ množ-
stvo veselých príhod. Knižka je 

pre všetkých, ktorí sa chcú trochu 
báť, ale zároveň aj smiať. Oslávte v 
septembri 100. výročie narodenia 
autora prečítaním jeho knihy.

Pilot a Malý princ  
Petr Sís, 
Slovart 2014, 
pre deti od 7 rokov

Kto by nepoznal Malého prin-
ca, ktorého autorom je Antoine 
de Saint Exupéry. Táto knižka ti 
atraktívnou formou priblíži život 
Antoina de Saint Exupéryho. Ve-
del si, že autor bol priekopníkom 
letectva? Krátke texty sú doplne-
né krásnymi tajomnými ilustrá-

ciami. Knižka zaujme nielen deti, 
ale aj ich rodičov. Môžete ju čítať 
stále dokola, vždy v nej objavíte 
niečo nové.

Prázdniny 
so strýcom Rafaelom
Vincent Šikula, 
Albatros 2014, 
pre deti od 8 rokov

Prázdniny sa síce skončili, ale 
ty ich môžeš mať 365 dní v roku. 
Príbeh Vincka, ktorý sa učí hrať 
na heligóne, sa odohráva v dedin-
skom prostredí. Klasika, s ktorou 
vyrastali aj tvoji rodičia preve-
dená do modernej formy. Knižka 
získala ocenenie Najkrajšia det-
ská kniha jari 2014.

Všetky tieto knižky i mnoho iných 
nájdeš v Staromestskej knižnici. Príď 
medzi nás!

Staromestská knižnica 
deťom alebo Prečítaj si...

SENIORCENTRUM STARÉ MESTO 
HĽADÁ OPATROVATEĽOV DO SVOJHO TÍMU

Seniorcentrum Staré Mesto so sídlom na Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava, príjme do trvalého pracovného pomeru opatrovateľa/ku se-
niorov. Poskytujeme starostlivosť klientom v zariadeniach, ako aj opatrovateľskú službu v domácnosti. Výkon práce je v Bratislave Starom 
Meste. Požadujeme opatrovateľský kurz v rozsahu minimálne 220 hodín. Ponúkaný plat podľa zákona č.553/2003, bližšie upresnenie pri 
osobnom pohovore. 
l Kontaktná osoba: Mária Fodorová, 
l tel: 02/59204005, 0908/497591, 
l e-mail: personálne@senior-centrum.sk.
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