
Milí 
Staromešťania,

Po mesiaci k Vám opäť prichádzame s 
novinkami o tejto mestskej časti. Po pes-
trom lete rozhodne neprichádza nudná je-
seň, pretože sme pre Vás pripravili množ-
stvo podujatí a spoločných aktivít, ktoré 
skrášlia život v Starom Meste. Pokraču-

jeme v jesennom upratovaní pristavením 
veľkokapacitných kontajnerov a koncom 
septembra sme dokončili revitalizáciu 
uličnej zelene. Týmto spôsobom sme sa po-
starali aj o Medickú záhradu, orezy sú už 
kompletne hotové. Po rokoch sa podarilo 
zrekonštruovať park na Belopotockého 
ulici a plánujeme ho slávnostne otvoriť už 
v tomto mesiaci. Dokončili sa komplexné 
opravy ďalších ciest a chodníkov, naprí-

klad na Čerešňovej ulici. Chystáme obnovu 
tzv. Južného predmestia, na Váš názor sme 
sa  pýtali aj v ankete na Dobrom trhu. Už 
túto jeseň pre Vás pripravujeme oživenie 
tradície Staromestských Martinských ho-
dov v blízkosti Dómu svätého Martina. O 
ďalších novinkách sa dočítate na nasledu-
júcich stranách. Príjemné čítanie praje re-
dakcia Staromestských novín.

Foto - Marek Velček

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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Viac
úcty
S prichádzajúcim vekom sa ľudia 
čoraz viac zaoberajú bilanco-
vaním toho, čo v živote urobili, 
ako využili svoj potenciál, čo 
mohli zmeniť. Celkom pocho-
piteľne riešia aj otázky súvisiace 
so zdravím a celkovou kvalitou 
svojho súčasného života. Sám 
nie som výnimkou a s obdivom 
sa pozerám aj na staromestských 
seniorov. Stretávame sa mesačne 
na oslavách ich okrúhlych naro-
denín, ktoré pre nich pripravuje 
naša samospráva. Sú to veľmi 
poučné a inšpiratívne stretnutia, 
po ktorých si vždy uvedomím, že 
prejavov úcty k našim rodičom 
a starým rodičom nikdy nie je 
dosť. Tieto riadky nepíšem len  
preto, že október je mesiacom 
úcty k starším, ale najmä preto, 
že seniori predstavujú v Starom 
Meste veľmi početnú a dôležitú 
skupinu obyvateľov. Skupinu, 
ktorá má špecifické očakávania 
a potreby. A tie treba zohľad-
niť. Popri aktivitách, ktoré pre 
seniorov pravidelne pripravuje 
sociálne oddelenie na miestnom 
úrade a Staromestská knižnica, 
máme tento mesiac milú povin-
nosť slávnostne otvoriť park Be-
lopotockého, ktorý určite ocenia 
aj seniori, pretože im ponúkne  
príležitosť relaxovať v peknom, 
novom prostredí.

Rado Števčík

| AKTUÁLNE |

Južné predmestie 
- rozšírenie pešej zóny 

k nábrežiu Dunaja

Priestor medzi Dunajom a 
Hviezdoslavovým nábrežím 

s historickým názvom „Južné 
predmestie“ sa stal akýmsi  izo-
lovaným medzipriestorom bez 
vlastnej identity, ktorý nie je  
jednoznačne prepojený ani s pe-
šou zónou, ani s nábrežnou pro-
menádou. 

Pešia zóna Starého Mesta je 
pomerne malá vo vzťahu ku poč-
tu obyvateľov Bratislavy a záuj-
mu o jej využívanie, preto vzniká 
obdobne ako v iných európskych 
mestách požiadavka na jej roz-
širovanie do území nachádzajú-

cich sa v  kontakte. Územie tzv. 
„Južného predmestia“ svojim 
priamym napojením na historic-
ké centrum a dunajské nábrežie 
je najvhodnejším priestorom pre  
postupné rozšírenie pešej zóny. 
Je  však potrebné navrhnúť, ana-
lyzovať  a odkomunikovať s od-
bornou a laickou verejnosťou sú-
bor opatrení, ktoré by pomohli 
tento priestor plne zapojiť do 
jestvujúcej pešej zóny. 

Preto sa mestská časť Staré 
Mesto rozhodla spustiť parti-
cipačný proces, v ktorom by sa 
mali zadefinovať požiadavky a 

opatrenia, určujúce rámec za-
dania pre vypísanie architekto-
nickej súťaže na riešenie tejto 
lokality. Vo verejnom obstará-
vaní bola vybraná spoločnosť 
PDCS, ktorá bude pre mestskú 
časť zabezpečovať participáciu 
s termínom ukončenia koncom 
tohto roku. Prvým krokom po 
podpísaní zmluvy bola prezen-
tácia zámeru na podujatí Dobrý 
trh, organizovanom na Panen-
skej ulici 15. septembra tohto 
roka. 

Ing. arch. Ľubomír Boháč
Vizuál - archív autora

Zástavba centra Starého Mesta a jej komunikácií bola v minulosti prioritne 
determinovaná hradbami mesta a napojením na rieku Dunaj. V posledných 

desaťročiach  s nárastom automobilizácie na Vajanskom nábreží došlo k izolácii 
Starého Mesta od nábrežnej promenády a rieky Dunaj. 
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Keď kládlo občianske združe-
nie PDCS na Dobrom trhu oby-

vateľom otázku, ako vnímajú toto 
územie a čo na ňom majú radi, bolo 
až prekvapujúce, ako sa ľudia sto-
tožňovali s viditeľnými a uprave-
nými priestormi a ako sa „strácali“ 
mnohé zvyšné ulice a priestory v 
akejsi sivej zóne bez identity.

Páči sa mi Štúrova, pretože tam 
je cyklochodník. Je to priehľadné, 
priestorné. Chodíme teraz na Štú-
rovu, ako je spravená. Máme radi 
prechádzku od nábrežia okolo di-
vadla, tradičné bývalé korzo, pro-
menádu, historické objekty, veľké 
zelené stromy, parčíky, oživené 
nábrežie... Chodíme sa sem popre-
chádzať každý deň... Vnučke všet-
ko poukazujeme, všetko pozná. 

Čo sme zistili z rozhovorov?
Účastníci a účastníčky priesku-

mu vedeli veľmi jasne pomenovať, 
čo sa im v danom území páči a čo 
by radi zmenili. Bolo zaujímavé, že 
v mnohých témach sa zhodli ako 
obyvatelia Starého Mesta, tak ľu-
dia z iných bratislavských častí, 
či návštevníci zo zahraničia. Ako 
konfliktná rezonovala otvorene 
len jedna téma – téma rozdielnych 
nárokov na život v meste u roz-
dielnych skupín (turisti, domáci, 
návštevníci).

Podnety občanov zaznieva-
li najsilnejšie v prospech zelene, 
bezbariérového riešenia pohybu 
pre peších a cyklistov, odstráne-
nia parkujúich áut z ulíc, užšieho 
kontaktu s Dunajom, obnovy pa-
miatkovej podstaty Starého Mesta 
a rozvíjania takých služieb a akti-
vít, ktoré by nevytesňovali „domá-
cich“ a umožnili sa cítiť v tomto 
území doma všetkým bez rozdielu.

Aké budú ďalšie kroky v pro-
cese?

Prieskum na Dobrom trhu sa 
uskutočnil ako jedna z aktivít, kto-
rých cieľom je zozbierať podnety 
laickej i odbornej verejnosti, ktoré 
budú slúžiť ako podklad pre kon-
cepčné riešenie spomínaného úze-
mia. Po prieskume budú nasledovať 
ďalšie aktivity: hĺbkové rozhovory  
s pamiatkármi, architektmi, ale aj 
expertmi a expertkami na zeleň, do-
pravu či verejné priestory.

Koncom októbra sa uskutoční 
verejné stretnutie, kde bude môcť 
verejnosť priniesť ďalšie podnety 
a na základe týchto vstupov budú 
experti riešiť problematiku do-
pravy, zelene a prírodného pros-
tredia, pamiatok či funkčnej ná-
plne na odborných workshopoch. 
Výstupy spracuje PDCS do správy, 
ktorá bude slúžiť ako podklad pre 
ďalšie kroky samosprávy.

Čo obČAniA SPoMínAli 
nAJČASteJšie?

Zeleň a voda
• Chceme viac zelene. Treba 

pridať vodné prvky, zveľadiť fon-
tány. Parčíky pozdĺž celej prome-
nády. Viac kvetov, väčšia starostli-
vosť o ne. Stromy sú super, dá sa 
pod nimi aj posedieť...

História a pamiatky
• Treba zachovať pamiatkovú 

podstatu a oživiť starú Bratislavu. 
Nebúrajme pamiatky, neničme ich 
nadstavbami. Ukážme, že sme boli 
korunovačným mestom. Bola by 
som šťastná, keby sa už neposta-
vila žiadna presklená budova.

Úprava verejných 
priestorov
• Pamätné tabule sú mes-

totvorné prvky, píšme aj o ne-
dávnej histórii... Vytvorme pa-
miatkové trasy, lepší orientačný 
systém. Treba odstrániť rekla-
mu a billboardy. Treba zjednotiť 
dlažbu a stĺpiky, odstrániť bari-
kády spred americkej ambasády, 
dotiahnuť detaily, osadiť knižné 
búdky... 

• Viac upratovať ulice, riešiť 
čistotu, vytvoriť zónu bez psov .

• Viac vecí pre deti, aby sa 
mohli zahrať, vytvoriť oddychové 
zóny s hernými prvkami - stačia 
malé, na rôznych miestach.

Prístup k rieke
• Lepší prístup k Dunaju, vy-

hliadka na Dunaj. Zatraktívniť 
nábrežie Dunaja. Lavičky, tienistý 
priestor, mestský mobiliár. Posta-
viť dunajské múzeum, aby turisti 
vedeli, že sú pri Dunaji.

Staré Mesto pre obyvateľov, 
nielen pre turistov.

• Kaviarne sú predražené; tre-
ba myslieť nielen na turistov, ale aj 
na chodcov.  

• Zabývanie Starého Mesta - 
ľudia sú dôležití, treba ich pritiah-
nuť, rátať s malými deťmi a rodi-
nami. Chceli by sme aj našich dô-
chodcov vidieť sedieť na námestí, 
nielen turistov. 

• Dohliadať na nočný poriadok, 
riešiť konflikty medzi obyvateľmi 
a podnikmi, aby sa dospelo k do-
hode.

• Oživiť vchody, uskutočňovať 
viac komunitných projektov, spo-
lupracovať s občianskymi združe-
niami.

Viac priestoru 
pre peších a cyklistov
• Pracovať na tom, aby sa pe-

šiaci, teda chodci a cyklisti cíti-
li bezpečnejšie. Opraviť rozbité 
chodníky, odstrániť stĺpiky, ktoré 
na Jesenského tvoria bariéry. Za-
bezpečiť bezbariérové obrubníky. 
Striktnejšie kontrolovať dodržia-
vanie pešej zóny. Zákaz segwayov. 
Rozšíriť pešiu zónu na Fajnoro-
vom. 

• Pre cyklistov vytvoriť viac 
priestoru, viac trás, ale aby ne-
ohrozovali chodcov. Doplniť cyk-
lotrasy. Pospájať cyklochodníky, 
aby neviedli odniekiaľ nikam. Vy-
budovať prechody pre cyklistov, 
cyklotrasu medzi Mostom SNP a 
Starým mostom. Lepšiu cyklistic-
kú infraštruktúru.

Doprava a parkovanie
• Zredukovať miesta na 

parkovanie, znížiť dopravu na 
nábreží. Úplne zakázať povrcho-
vé parkovanie. Policajti by sa mali 
starať celý rok, nielen teraz; mali 
by sledovať zlé parkovanie a nedá-
vať výnimky. Garáže len priťahujú 
autá, prečo sa musí každý doviezť 
autom až do centra?

Ing. Arch. Zora Pauliniová, PDCS
Foto - archív PDCS

| AKTUÁLNE |
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Staré Mesto - aké miesto a pre koho?
Hviezdoslavovo námestie, nábrežie, Štúrova. Tri línie, definujúce priestor tzv. Južného predmestia v rámci 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a zároveň tri najviditeľnejšie a najvyužívanejšie lokality v tejto oblasti. 
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Záujemcov čakajú hádanky, 
strategické i zábavné hry a 

súťaže spojené so slovami a prí-
behmi a netradičné spôsoby ako 
v príbehu pátrať. Stretnete sa so 
zaujímavými osobnosťami, autor-
mi, ilustrátormi, umelcami, deťmi 
i dospelými.

Vstúpme spolu do sveta vníma-
vého čítania a na cestu, ktorá nás 
privedie k zaujímavým knižkám  O 
projekte sme sa rozprávali s vedú-
cou oddelenia kultúry miestneho 
úradu MČ Staré Mesto, pani Ľubi-
cou Janegovou.

Ako vznikol tento nápad?
Chceme, aby sa Zichyho palác 

stal miestom, v ktorom si všetky 
generácie nájdu priestor pre kul-
túrne vyžitie. Chceme tiež stimu-
lovať u detí a mladých vzťah ku 
kultúre a umeniu. Je to dôležitá 
stratégia, ako budovať kultúru v 
Starom Meste tým, že si vychová-
vame už u mladej generácie jej bu-
dúcich predstaviteľov i  príjemcov. 
Chceli sme teda vytvoriť niečo, čo 
umožní deťom rozvíjať vnímanie 
a citlivosť pre rôzne žánre ume-
nia a bude ich podnecovať k tomu, 
aby sa stali aktívnymi účastníkmi 
kultúrneho života. Program nad-
väzuje na autorský model Timotey 
Vráblovej IHRISKA ČÍTANIA pre 
deti a dospelých a je realizovaný v 
spolupráci s Tanečnou školou Vie-
ry Sádovskej, ktoré v minulých ro-
koch veľmi úspešne pracovali pri 
rozvíjaní kultúry čítania u detí.

V čom spočíva projekt?
 Začíname sériou “pátrač-

ských” podujatí. Deti sa zúčastnia 

programu v Zichyho paláci, v kto-
rom prostredníctvom, riešenia 
hádaniek a indícií, strategických 

hier spojených s tancom, hudbou, 
výtvarným umením a čítaním 
hľadať súvislosti, ktoré ich dove-
dú ku knižke alebo príbehu. Pred-
stavenia však bude mať aj dohru. 
Knižku či príbeh si budú musieť 
dopátrať. A záverečné indície im 
necháme v knižniciach v mies-
te ich bydliska alebo v BIBIANE, 
Medzinárodnom dome umenia 
pre deti. Na odpovede na súťažné 
úlohy, ktoré budú s čítaním spoje-
né ich čaká rozprávková schránka 
v Zichyho paláci. Najaktívnejší a 
najúspešnejší účastníci hry v prie-
behu tohto školského roku získajú 
možnosť zúčastniť sa PALÁCOVÉ-
HO PREKVAPENIA. 

Takto si deti teda prejdú svoju 
dobrodružnú cestu ku knihe. Verí-
me, že sa týmto spôsobom naučia 
aj oveľa hlbšie porozumieť číta-
ným a počúvaným textom. Takéto 
podujatia podporujú u detí nielen 
ich intelekt, ale aj emocionalitu a 
umelecké cítenie.

Pre koho je určený?
Palácová herňa je určená školá-

kom, deťom mladšieho školského 
veku. Ale aj dospeláci sú dôležití, 
lebo ich môžu v tejto dobrodružnej 
ceste určite podporovať.

Kedy, v akých intervaloch a 
dokedy bude fungovať?

V októbri a novembri spúšťame 
skúšobnú sériu. A potom aj na zá-
klade záujmu verejnosti nastavíme 
ďalej periodicitu tohto podujatia.

(nr)

Svet vnímavého čítania
| PROJEKT |

V Zichyho paláci štartuje mestská časť nový projekt s názvom Palácová herňa čítania. Ide o tvorivý program  
pre deti a dospelých, ktorý je zameraný na ČÍTANIE s porozumením, a to NIELEN KNÍH. Pri čítaní sa nemusí vždy 

len sedieť a počúvať, bude sa aj tancovať a hýbať, maľovať, spievať, recitovať a prednášať vlastné myšlienky. 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto,
v rámci Festivalu peknej jesene, pozýva staromestských seniorov a zdravotne znevýhodnených 

do Divadla Nová Scéna, Živnostenská 1, na predstavenie komédie z divadelného prostredia

3. 11., 10.30 a 19.00 - PI ČAJ, MILÁČIK!
Vstup pre staromestských seniorov a ZŤP na voľnú vstupenku! 

Miesto vyzdvihnutia – informátor Zichyho paláca, Ventúrska 9, od 12. 10. 2016, pondelok – piatok 9.00 – 18.00.
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V pojmoch „drotárstvo“, „drotársky“ sa 
skrýva prebohatá história jedného z pô-

vodne drobných, skromných podomových za-
mestnaní.

Pôvodne drotári opravovali hrnčiarsky 
riad haftovaním alebo drôtovaním – ople-
taním riadu drôtenou sieťou. Neskôr sa z 
drotárstva stalo vandrovné remeslo. Drotári 
pri vandrovaní ponúkali na predaj aj hotové 
výrobky (vešiaky, šparák do fajok, pasce na 
myši, klietky, košíky podnosy a pod.) a výrob-
ky z plechu (cedidlá, strúhadlá, pekáče, krhly, 
plechové hračky a iné). Niektorí drotári van-
drovali len po Slovensku, iní sa dostali do Poľ-
ska, Ruska, na Balkán a do USA. Podnikavejší 
drotári zakladali dielne a manufaktúry.

Následkom obmedzených možností van-
droviek a s nástupom lacného priemyselného 
riadu začalo drotárstvo po roku 1918 upadať. 
Neskôr v 20. storočí sa drotárstvo povýšilo na 
umelecké remeslo.

Múzeum drotárstva je jediným drotár-

skym múzeom na svete, pričom zbierkový 
fond je  vystavený v expozícii Považského 
múzea v Žiline v Budatínskom zámku. Kaž-
doročne sa organizuje v Budatínskom zámku 
medzinárodné Stretnutie drotárskych maj-
strov, ktoré je jedinou prehliadkou súčasných 
pokračovateľov drotárskeho remesla, hlásia-
cich sa k slávnym tradíciám svojich predkov.

Drotárstvo v Seniorcentre
Myšlienka pracovať so seniormi sa zrodila 

pred tromi rokmi, s úmyslom obohatiť o drô-
tovanie ergoterapiu pre klientov Seniorcen-
tra v Starom Meste.

Na začiatku bol seniorom drôt, ako pro-
striedok na prácu, dosť nezvyčajný, ale  na 
precvičenie jemnej motoriky je to adekvátny 
prvok v ich tvorbe.

Skoro všetky klientky v minulosti robili 
v rámci hobby nejaké ručné práce – vyšívali, 
šili, paličkovali, vyrábali postavičky zo sla-
my...ale s drôtom nepracovali. Dnes, po pár 

rokoch práce s drôtom na ergoterapii, sa všet-
ky tešia, že môžu doozdobovať korálikmi pri-
pravené drobné darčeky.

Drôtovali by najradšej každý deň, stále si 
pýtajú prácu, a dokonca aj na svojich izbách 
samostatne zdobia drôtené srdiečka, kvetin-
ky, sovy, mačky, vtáčiky... Veľmi ich to uspo-
kojuje, že dokážu ešte potešiť vlastnou prá-
cou - vyrobenými darčekmi, svojich blízkych 
a taktiež vyrábajú darčeky ako spomienku na 
Seniorcentrum pre hostí, ktorí boli u nás na 
kultúrnom vystúpení, či prednáške; prípadne 
vyrábajú drobné predmety na výstavu do Sta-
romestskej knižnice a na rôzne charitatívne 
trhy.

Sú to neúnavní „džarkovia“ – drotárski 
učni, z ktorých sa čo chvíľa prepracujú na 
majstrov drotárov - seniorov. 

Anna Haviarová – ergoterapeutka Senior-
centra Staré Mesto, lektorka drotárstva v 
ÚĽUV. (nr)

Foto - archív Seniorcentra

Drotári v Seniorcentre Staré Mesto
| SENIORI |

Drotárstvo na Slovensku vzniklo koncom 19. storočia. Bolo rozšírené hlavne na severozápadnom Slovensku,  
v okolí Nitry a na severovýchodnom Slovensku (Spiš, Šariš). Hornatú časť stredného Považia  

(od Púchova po Žilinu, s celými Kysucami) nazývali aj DROTÁRIOU. 
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Čistíme verejný priestor

| KOMUNITA |

Po dohode s vlastníkom múra SVP, š.p., a 
v spolupráci s BSK mestská časť Staré 

Mesto odstránila graffiti z oboch strán proti-
povodňového múra medzi Mostom SNP a osob-
ným prístavom.

Čistenie zabezpečila Staromestská, a.s., 

ktorá má špeciálny stroj na odstraňovanie 
graffiti - podtlakový otryskávací prístroj 
TORNADO ACS 30/35. „Teraz v zmysle dohody 
Slovenský vodohospodársky podnik zabez-
pečí na vyčistený múr antigraffitový náter. Je 
to ďalší konkrétny výsledok starostlivosti o 

verejný priestor“, povedal starosta Radoslav 
Števčík. „Napriek tomu, že to nebola kompe-
tencia samosprávy, inicioval som túto obnovu 
múra ako jednej zo vstupných brán pre turis-
tov do nášho mesta“, dodáva. (nr)

Foto - Marek Velček
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Staré Mesto podporuje vznik 
národného parku

| AKTUÁLNE |

Miestne zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní vyjadrilo podporu iniciatíve  
odbornej i občianskej verejnosti a Bratislavského samosprávneho kraja  

za vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Návrh na rokovanie predložili  
staromestskí poslanci Barbora Oráčová a Martin Gajdoš.

„Vznik národného parku po-
vedie k nevyhnutnej ochrane 
posledných zvyškov pôvodných 
lužných lesov pozdĺž toku Du-
naja a priľahlých vzácnych úze-
mí. Tieto sú v neposlednom rade 
domovom pre viaceré vzácne a 
ohrozené druhy živočíchov. Ide 
však aj o rozširovanie rekreač-
ného zázemia pre obyvateľov 
hlavného mesta,“ hovorí Barbo-
ra Oráčová. Dodáva, že Brati-
slava má rekreačných zón popri 
Dunaji málo a sú preťažené, je 
načase, aby vznikli nové. 

Lužné lesy majú pre mesto 
obrovský význam. Pri povod-
niach spravidla podobné chrá-
nené územia tvoria prirodzenú 
absorpčnú zónu. Povodňová 
voda sa na nich môže rozlievať 

a nezaplavuje alebo menej zapla-
vuje mesto. Slúžia aj ako zdroje 
pitnej vody. Napríklad Slovan-
ský ostrov je zdrojom pre mest-
skú časť Devín. Ide o vodu veľmi 
vysokej kvality, ktorá nevyžadu-
je takmer žiadnu úpravu. Lužné 
lesy tiež zmierňujú klímu v mes-
te, najmä v letných horúčavách. 

Mestská časť Bratislava - 
Staré Mesto sa pridáva k spo-
ločnému tlaku ochranárov, eko-
lógov, občianskych aktivistov, 
dobrovoľníkov a samosprávy na 
vládu a ministerstvo životného 
prostredia, ktoré majú vyhlaso-
vanie národných parkov (NP) v 
kompetencii.

Myšlienka vzniku NP Podu-
najsko má už viac ako 30 rokov, 
odborníci a dobrovoľní ochra-

nári na čele s prof. Mikulášom 
Hubom prišli s týmto zámerom v 
polovice 80-tych rokov minulé-
ho storočia. V tomto roku nastal 
reštart aktivít, ktorých cieľom je 
dotiahnuť proces vyhlasovania 
NP Podunajsko do úspešného 
konca v najbližšej budúcnosti. 
Iniciatívu podporujú aj Sloven-
ská akadémia vied, Prírodove-
decká fakulta UK, BROZ (Brati-
slavské regionálne ochranárske 
združenie), hlavná architektka 
Bratislavy Ingrid Konrad a mno-
hé ďalšie slovenské i zahraničné 
organizácie. 

Park by sa mal zasahovať 
do území troch krajov, a to Bra-
tislavského, Trnavského a Nit-
rianskeho, o celkovej rozlohe 
približne 25 000 ha. Na území 

Bratislavského kraja by mal mať 
celkovú výmeru okolo 8 300 ha. 

Rakúsko zvýšilo ochranu 
svojich lužných lesov vyhláse-
ním NP Donau-auen (v preklade 
„Dunajské luhy“), ktorý začína 
vo Viedni a končí na hraniciach 
so Slovenskom. Maďarsko má 
svoj podobný NP („Dunaj - Ipeľ“) 
neďaleko slovenských hraníc. 
„Pozdĺž toku Dunaja od Nemec-
ka po Rumunsko sú takmer dve 
desiatky národných parkov. Ich 
poslaním je prísna ochrana a ob-
nova vzácnej prírody i jej sprí-
stupňovanie ľuďom. Na sloven-
skom úseku Dunaja zatiaľ takéto 
územie chýba,“ konštatuje staro-
mestská poslankyňa B. Oráčová.

(nr)
Foto - Marek Velček

Poslankyňa B. Oráčová: Pozdĺž toku Dunaja od Nemecka po Rumunsko sú takmer dve desiatky národných parkov. Na Slovensku zatiaľ takéto úze-
mie chýba.
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Joseph Kaspar Mertz
dvorný gitarista cisárovnej

JoSePH KASPAR MeRtZ 
(1806-1856)
Tento rok si pripomíname 

dve jubileá jednej významnej 
osobnosti. Osobnosti, patriacej 
medzi najslávnejších bratislav-
ských rodákov, ktorá vyryla na 
svetovom poli svojej pôsobnos-
ti hlbokú brázdu. Osobnosti, na 
ktorú sa napriek tomu takmer 
zabudlo a až v posledných ro-
koch sa jej dostáva zaslúženej 
úcty. V auguste totiž uplynulo 
210 rokov odvtedy, čo sa naro-
dil a v októbri uplynie 160 rokov 
odvtedy, čo umrel jeden z naj-
markantnejších gitaristov histó-
rie Joseph Kaspar Mertz. Ako ho 
v skratke charakterizovať? 

Bratislavský rodák, dvorný 
gitarista cisárovnej Karolíny 
Augusty, prvý víťaz medziná-
rodnej gitarovej súťaže na svete 
a posledný, kto hrdo držal vlajku 
potápajúcej sa lode klasickej gi-
tary... Aj keď dve tretiny života 
strávil vo svojom rodnom meste, 
jeho tunajšie pôsobenie je obost-
reté clonou záhad. Hneď prvá sa 
viaže k miestu jeho narodenia. 
Podľa knihy narodení farnosti 
Dómu sv. Martina ním bola Lau-
rinská brána (Lorentzerthor), 
ktorá už ale mala byť v roku 
1806 dávno zbúraná. Veď ešte 
Mária Terézia dala krátko pred 
smrťou zrúcať mestské opev-
nenie, brániace rozvoju mesta... 
Druhým nezodpovedaným ré-
busom je jeho meno. Spomínaná 
kniha narodení opäť celkom jed-
noznačne uvádza: „pokrstený: 
Casparus Josephus.“ Samotný gi-
tarista počas svojho života pou-
žíval iniciálky JK, dobová tlač ho 

správne označovala ako Josepha, 
a predsa ho v drvivej väčšine sú-
časných encyklopédii nájdeme 
pod menom Johann. Kto a pre-
čo ho prekrstil, nevedno. Tretie 
Mertzovo mystérium spočíva 
v jeho vzdelaní. To svetské na-
dobudol v rokoch 1815-1821 na 
Vyššom kráľovskom benediktín-
skom gymnáziu na Klariskej uli-
ci. No o tom hudobnom, definu-
júcom jeho život, nie sú takmer 

žiadne zmienky. Isté je, že ho 
nadobudol u nás v Bratislave a 
podľa nepatrnej zmienky v tlači 
by mohol byť samoukom. 

Verejne začal vystupovať 
v 30. rokoch a zakrátko sa vy-
pracoval na takú úroveň, že sa 
20. júna 1834 mohol v Pálffyho 
paláci na Zámockej ulici hrdo 
postaviť po boku svojho slávne-
ho krajana klaviristu Johanna 
Nepomuka Hummela: „20. júna 

mali tunajší milovníci hudby je-
dinečný pôžitok počuť dvorného 
dirigenta sasko-weimarského 
veľkovojvodu, rytiera Joh. Nep. 
Hummela, na koncerte, ktorý dal 
tento vzdelaným svetom vysoko 
ctený umelec vo svojom rodnom 
meste pred početným, veľmi 
vyberaným publikom. (...) Polo-
nézu pre gitaru skomponoval a 
predviedol p. Merz. Ľahkosť, s 
akou prekonával najväčšie ťaž-
kosti, ako aj jeho pekný prednes 
mu vyniesli veľký potlesk.“ V 
Bratislave si Mertza veľmi váži-
li a tešili sa zo sviežeho vánku 
jeho brilantných vystúpení na 
pomerne netradičnom nástroji. 
Najčastejšie koncertoval na aka-
démiách Cirkevného hudobného 
spolku, ktorého bol členom. Ako 
to už býva, aj Mertz časom pre-
rástol hranice malého Prešpor-
ka a svoje kroky nasmeroval za 
svetovou slávou. Na jeseň 1840 
sa odobral do Viedne, kde sa na 
vlne úspechu zakrátko stal dvor-
ným gitaristom cisárovnej Ka-
rolíny Augusty, absolvoval tri-
umfálne európske turné, počas 
ktorého spoznal svoju manželku 
Josephine... 

No karta sa postupne začala 
otáčať. Gitaristu začali prena-
sledovať zdravotné problémy, z 
nich najpálčivejším sa preukázal 
zápal trojklanného nervu. Ver-
ná manželka sa o neho vzorne 
starala, podávala mu sedatíva 
na utlmenie bolesti, pričom ho 
raz nadmernou dávkou takmer 
otrávila... Je pochopiteľné, že 
za takýchto podmienok musel 
výrazne obmedziť svoju kon-
certnú aj kompozičnú činnosť. 

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.

Joseph Kaspar Mertz
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Ďalšou skutočnosťou, ktorá mu 
negatívne zasiahla do života, bol 
rapídny pokles záujmu publika 
o klasickú gitaru. Doboví recen-
zenti ju označovali za tuctový a 
„nevďačný nástroj“ (undankbar 
Instrument), koncerty na nej za 
anachronizmus. 

V tejto dobe ignorancie mu 
zaiste dobre padlo vrelé prijatie 
bratislavského publika, ktoré mu 
(a aj jeho manželke), nehľadiac 
na aktuálne trendy, pripravilo 
v roku 1851 búrlivé ovácie: „V 
dvoch predvedených skladbách 
pán Mertz dokázal, že si v kaž-
dom ohľade zaslúži označenie gi-
tarový virtuóz; tento ťažký a do 
určitej miery nevďačný nástroj 
ovládal s dokonalým majstrov-
stvom a vyludzoval z neho oča-
rujúce tóny; v záverečnom čísle 
preukázal umelecký pár v tom 
najjasnejšom svetle svoje hudob-
né nadanie a publikum ho opa-
kovane vyznamenalo hlasným 
potleskom.“ 

Zašlú slávu gitary sa pokúšal 
vzkriesiť ruský gitarista Niko-
laj Makarov, ktorý v roku 1856 
usporiadal prvú medzinárodnú 
gitarovú súťaž na svete. Zúčast-
nil sa jej aj Mertz so svojou sklad-
bou Concertino a – čuduj sa svete 
– zvíťazil! Avšak prv, než mu bola 
doručená cena, zomrel na tuber-
kulózu vo svojom viedenskom 
byte. Mal len 50 rokov. Nekrológ 
v Neue Wiener Musik-Zeitung vý-
stižne uviedol: „Bol jediný, ktorý 
svojimi skladbami dvíhal tento 
nástroj nad vlny zabudnutia. (...) 
Osirená gitara, ktorá pod jeho 
rukami šírila netušené kúzlo, v 
ňom stratila svojho najuznáva-
nejšieho predstaviteľa. Skromný 
ako umelec, láskavý a duchaplný 
v spoločnosti, oplakávaný bude 
všetkými svojimi priateľmi.“ Za-
budnutého virtuóza sa podarilo 
znovuobjaviť až v 2. polovici 20. 
storočia. Je pozitívne, že aj doma 
mu už prichádzame na chuť. 
Každý jún si totiž jeho pamiatku 
pripomíname na gitarovom festi-
vale, nesúcom od roku 1993 jeho 
meno. Dožijeme sa raz aj toho, že 
verejné priestranstvo Bratislavy 
bude zdobiť jeho pamätná ta-
buľa? Ján Vyhnánek, 

OZ Bratislavské rožky.  
Fotografie - archív

Primaciálný palác okolo roku 1850, miesto posledného bratislavského koncertu J. K. Mertza.

Rekonštrukcia Laurinskej brány, rodiska J. K. Mertza, podľa K. Frecha.
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nové tabule
Na území Starého Mesta pla-

tí už od roku 2013 nariadenie 
zakazujúce konzumáciu alkoho-
lu na verejnosti. V historickom 
jadre minulý mesiac pribudla 
takmer dvadsiatka upozorňujú-
cich tabúl.

organizujeme 
vianočné trhy

Záujemcovia o prenájom stán-
kov na podujatí „STAROMESTSKÉ 
VIANOČNÉ TRHY 2016“ si môžu 
všetky potrebné doklady aj pri-
hlášku stiahnuť na web stránke 
spoločnosti Staromestská a.s.“: 
http://www.staromestska.eu, prí-
padne sa informovať na emailovej 
adrese: patricia.martincova@sta-
romestska.eu.

Rekonštruovalo 
sa aj v septembri

Rekonštrukciami sme vo veľ-
kom pokračovali aj v minulom 
mesiaci, spomenieme napríklad 
kamennú dlažbu na Michalskej a 
Panenskej ulici. Zrekonštruova-
li sme Čerešňovú ulicu - opravili 
sme obrubníky, chodníky sme 
vydláždili, na cestu sme natiahli 
nový asfalt, priechody pre chod-
cov sú teraz bezbariérové. Nový 

prístup sme zvolili aj pri osádzaní 
dopravných značiek - nebudú za-
vadzať chodcom uprostred chod-
níkov, ale umiestnili sme ich k 
plotom tak, aby nezavadzali a boli 
pre vodičov dostatočne viditeľné. 
Na Havlíčkovej ulici sa obyvate-
lia dočkali nových schodov. Už 
tradične sme opravovali výtlky, 
tentokrát na Jedlíkovej, Cukrovej, 
Hollého, Mariánskej a Lazaretskej 
ulici.

Zoznamovanie 
s prvákmi

Starosta mestskej časti Rado-
slav Števčík navštívil každú zo 
staromestských škôl, aby odo-
vzdal drobnú pozornosť novým 
prváčikom. Kniha Márie Štev-
kovej, ktorú bohato ilustrovala 
Vlasta Baránková, bude vďaka 
veľkým písmenám skvelým po-
mocníkom deťom pri ich putovaní 
za písmenkami.  (nr)

Foto - Marek Velček,

oznam
Info pre obyvateľov: náhrad-

ný termín na pristavenie veľ-
kokapacitného kontajnera na 
rohu ulíc Svetlá-Tichá bude 13.-
14.10.2016. 

Schody na Havlíčkovej. Čerešňová ulica.
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Diváci sa môžu tešiť napríklad 
na film britského režiséra – 

majstra sociálnej drámy -  Kena 
Loacha Ja, Daniel Blake (Zlatá 
palma, Cannes 2016) i víťazný 
film Venezuelčana Lorenza Vi-
gasa Zďaleka (Zlatý lev Benátky 
2016). 

Z Berlinále prinesie prehliad-
ka love story Hedi, ovenčenú Ce-
nou za najlepší debut a Striebor-

ným medveďom pre najlepšieho 
herca.

Ďalším titulom z Berlína je 
film nominovaný na Zlatého 
medveďa od nemeckej režisé-
rky Anne Zohra Berrached 24 
týždňov, o práve na potrat. V 
programe bude i film oscarového 
režiséra Danisa Tanovića Smrť v 
Sarajeve, ktorý získal Veľkú cenu 
poroty. 

Otváracím filmom prehliadky 
Be2Can je divácky vďačná ne-
mecká komediálna dráma Toni 
Erdmann režisérky Maren Ade. 
Tento film bol senzáciou festiva-
lu v Cannes a jednou z udalostí 
(nielen) festivalovej sezóny, čo 
potvrdzuje i fakt, že je nominan-
tom Nemecka na prestížneho  
Oscara. 

Tretí ročník Be2Can sa bude 

konať od  24. do 30. októbra v 20 
mestách a 26 kinách na Sloven-
sku.  

V Bratislave sa prehliadka 
koná v Kine Film Europe, ktoré 
sídli v nedávno zrekonštruova-
nom Pisto-riho paláci Prehliadky 
sa diváci môžu zúčastniť v troch 
ďalších bratislavských kinách -   
v Kine Mla-dosť, V Kine Lumiére 
a v DK Zrkadlový háj. (nr)

be2Can - prehliadka 
prvotriednych festivalových filmov 

z benátok, berlinále a Cannes
Be2Can 3 sľubuje silné jesenné echo toho najlepšieho,  
čo priniesli v tomto roku 3 prestížne filmové festivaly.  

Nad podujatím už tradične prevzal záštitu starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.
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Aká bola jej jubilejná desiata 
sezóna? I tohto roku sa letná 

čitáreň tešila veľkej pozornosti a 
obľube u obyvateľov a návštev-
níkov nášho mesta, ktorí ju už 
považujú za trvalú súčasť brati-
slavských letných dní. 

Veď kto by neocenil príjem-
né prostredie Medickej záhrady, 
bezplatné služby sedem dní v 
týždni denne od 10.00 do 18.00 
hod.? Tohtoročnú sezónu otvoril 
13. júna starosta mestskej časti 
Staré Mesto Radoslav Števčík, 
ktorý prevzal i záštitu. Posled-
ným dňom tohtoročnej sezóny 
bol 31. august. V priestore dreve-
ného altánka bolo návštevníkom 
k dispozícii 52 študijných miest. 
V ponuke bolo 78 titulov domá-
cich a zahraničných časopisov a 
denníkov, v malom samoobsluž-
nom knižnom domčeku knihy 
vyradené zo zbierok Staromest-
skej knižnice a dary od občanov, 
bezplatné wifi pripojenie na in-
ternet. Do ponuky zahraničných 
časopisov a denníkov každoroč-
ne prispievajú kultúrne inštitú-
ty európskych krajín, s ktorými 
knižnica spolupracuje. Samoob-
služný knižný domček s knihami 
v Staromestskom knižnom kolo-
toči bude záujemcom k dispozícii 
počas celého roka.

Počas víkendov zabezpečo-

vali služby v letnej čitárni dob-
rovoľníci zo spoločnosti DELL, 
Ústrednej knižnice SAV a občian-
ski dobrovoľníci. 

Čerešňou na torte bolo dvad-
sať podujatí pre verejnosť, ktoré 
sme zorganizovali v rámci Staro-
mestského kultúrneho leta. Na 
svoje si prišli deti i dospelí. Veľ-
mi populárne boli predstavenia 
Stražanovho bábkového divadla, 
ktoré sme organizujeme v spolu-
práci s poslancom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Marti-
nom Borguľom, tvorivé dielne, 
zážitkové rodinné čítanie, háč-
kovacia čítačka. Pre dospelých 

to boli medzigeneračné tvorivé 
dielne, stretnutia so zaujímavý-
mi osobnosťami kultúrneho a 
spoločenského života. V rámci 
predsedníctva Slovenska v Eu-
rópskej únii dostala priestor bul-
harská, talianska a rakúska lite-
ratúra. Literárne stretnutia sme 
zorganizovali v spolupráci s Bul-
harským kultúrnym inštitútom, 
Talianskym kultúrnym inštitú-
tom. Stretnutie s talianskou lite-
ratúrou sa uskutočnilo v rámci 
festivalu Dolce vitaj. V spoluprá-
ci s Rakúskym kultúrnym fórom 
a vydavateľstvom Absynt sme 
predstavili rakúskeho autora 

Martina Pollacka, ktorý sa spo-
lu s prekladateľom Michaklom 
Hvoreckým osobne zúčastnil na 
autorskej besede. O športovom 
živote v starej Bratislave sme 
si mali možnosť v rámci cyklu 
Rozprávanie o Bratislave pode-
batovať s Igorom Machajdíkom, 
s cestovateľmi a fotografmi Len-
kou Gondovou a Štefanom Kar-
došom sme navštívili Waoranov 
v Ekvádore. V priestoroch letnej 
čitárne mali priestor i výstavy. 
Svoje výtvarné práce predstavili 
žiaci ZUŠ na Podjavorinskej ul., v 
spolupráci s BIBIANOU, Medzi-
národným domom umenia pre 
deti, sme verejnosti sprístupnili 
diela ilustrátorov ocenených na 
BIB 2015. 

O úspešnosti tohtoročnej se-
zóny v letnej čitárni hovoria na-
koniec i čísla. Navštívilo ju 5 507 
návštevníkov, denne priemerne 
takmer 50 ľudí, ktorí realizovali 
takmer 11 200 výpožičiek.

Teší nás, že si k nám ľudia na-
chádzajú cestu, verím že nám za-
chovajú priazeň i počas ďalších 
rokov.

Naše poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí prispeli k úspešnej se-
zóne v letnej čitárni.

Judita Kopáčiková, 
riaditeľka Staromestskej knižnice

Foto - Marek Velček

letná čitáreň v Medickej záhrade 
zatvorila svoje brány

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 zo septembrového 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
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V septembri 2016 sme na území našej mestskej časti privítali  
milú návštevu 39 seniorov z Prahy 1, ktorí prijali naše pozvanie  

a v rámci obnovenej partnerskej spolupráce oboch mestských častí  
nám oplatili  júnovú návštevu bratislavských staromestských seniorov v stovežatej Prahe. 

obnovená partnerská spolupráca 
medzi Staromestskými 
a Pražskými seniormi

Pobyt v Bratislave odštartoval 
uvítacím obedom v  refektá-

ri  národnej kultúrnej pamiatky, 
v Kláštore Milosrdných bratov. 
Vláčik Prešporáčik previedol 
návštevníkov ulicami  Bratisla-
vy a  okolie Bratislavského hra-
du a Národnej rady SR poskytli 
úchvatný výhľad na slnečnú Bra-
tislavu.  

V atraktívnom prostredí 
Letnej čitárne U červeného raka 
pod Michalskou bránou si praž-
skí seniori vypočuli zaujíma-
vosti  o slovenských, českých aj 

moravských ľudových zvykoch,  
ktoré osviežila  ľahká džezo-
vá hudba. Slávnostná večera v 
elegantnej reštaurácii Zichyho 
paláca ukončila prvý deň.  Hos-
tia vysoko ocenili nielen chutné 
jedlo a vtipnú obsluhu, ale naj-
mä prítomnosť starostu mest-
skej časti p. Radoslava Števčíka 
a vedúceho oddelenia sociál-
nych vecí p. Mária Ležoviča. 

Nasledujúci deň sa panora-
matickou plavbou popod brati-
slavské mosty ukázala  Bratisla-
va našim hosťom z iného uhla. 

Primaciálny palác s kolekciou 
viac ako 400 ročných tapisérií 
zobrazujúcich antickú  myto-
logickú báj o tragickej láske,  s 
noblesnou  Zrkadlovou sieňou a 
dôstojnou kaplnkou sv. Ladisla-
va bol ďalšou zastávkou v pred-
stavovaní Bratislavy. Medzi 
miestami, ktoré sme pražským 
priateľom predstavili, nechý-
bala bratislavská dominanta, 
Katedrála sv. Martina. Príjemné 
dni strávené v Bratislave ukon-
čili Pražskí seniori divadelným 
predstavením. 

Bratislavské Staré Mesto je 
podľa našich vzácnych hostí 
miestom usmievavých, ochot-
ných a dobrých ľudí, miestom 
vyžarujúcim pohodu, dobrú ná-
ladu. Ocenili čistotu, upravené 
pamiatky, grafitmi nezničené 
budovy. 

Rovnako ako naši staromest-
skí seniori, aj tí pražskí vyslovi-
li želanie, aby obe mestské časti 
upevňovali obnovené partner-
stvo a aby sa výmenné zájazdy 
stali staro-novou tradíciou. 

Oddelenie sociálnych vecí

október - mesiac úcty 
k starším
Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky 

krásna. Nádherný čas, kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pes-
trofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare vrchov. Všetko je jasné, 
priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra a 
hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesia-
cov, ktorý sme nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších 
cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa 
nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, 
ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k 
naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, 
ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrne-
né.

Každý malý chlapec bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, 
dedko vie vraj všetko, píše sa v jednej básni. Nepochybujme, že nie-
čo podobné platí aj pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. 
Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krás-
ni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože nám 
ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život. A najlepším učiteľom 
sú jeho najbližší, rodina. Rodičia či starí rodičia.

Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripo-
míname. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať 
si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.

Pozvanie pre 
Staromestských seniorov
V rámci mesiaca úcty k starším, Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

pozýva Staromestských seniorov na divadelné predstavenie SYL-
VIA 21. októbra 2016 o 11.00 verejná generálka v divadle ASTORKA 
Korzo ´90. 

Lístky si môžete vyzdvihnúť na občiansky preukaz na miest-
nom úrade Bratislava-Staré Mesto u vedúce oddelenia sociálnych 
vecí pána Ležoviča v stredu 19.októbra v čase od 9.00 - 12.00 a 
14.00 - 17.00.

Pozvánka na operné 
predstavenie
Ďalej Vás pozývame na predstavenie opery Giuseppe Verdiho – LA 

TRAVIATA 25.októbra 2016 o 19.00 v novej budove Slovenského 
národného divadla. 

Lístky si môžete vyzdvihnúť za symbolické 2€ na občiansky 
preukaz na oddelení sociálnych vecí u pani Žifčákovej na miest-
nom úrade Bratislava-Staré Mesto počas stránkových dní ponde-
lok a stredu.

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva h
lavné mesto so sídlom v Bratislave 
upozorňuje na povinnosť vykonať 

celoplošnú deratizáciu 
(reguláciu živočíšnych škodcov) 

aj na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v termíne

od 1.10.2016 do 15.11.2016
a to nasledovne:

l obce: vykonať deratizáciu v objektoch v správe alebo majet-
ku obcí, 

l fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby: vykonať 
deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizač-
ných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podni-
kanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych za-
riadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných 
domov, skladov a skládok odpadov; fyzické osoby - podnikatelia 
a právnické osoby deratizáciu môžu uskutočňovať výlučne pro-
stredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie 
regulácie živočíšnych škodcov,

l fyzické osoby - občania: vykonať deratizáciu v pivničných 
priestoroch v rodinných domoch a v iných objektoch určených na 
bývanie pre vlastnú potrebu a na pozemkoch využívaných na chov 
hospodárskych zvierat; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu 
vykonať aj svojpomocne komerčne dostupnými prípravkami, kto-
ré sú určené a schválené na predmetný účel.

Podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, pod-
pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia 
prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov.

Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods.1 písm. a), § 52 
ods.1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzic-
ké osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby 
i obce.

Na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto jarnú deratizá-
ciu zabezpečí firma CHEMIX - D spol. s.r.o., so sídlom Na vinohra-
doch 172, 831 06 Bratislava. 

Vopred ďakujeme obyvateľom Starého Mesta za trpezlivosť a 
ochotnú spoluprácu počas ochrannej deratizácie.

oZnAM
Povinná jesenná 

deratizácia 
v Starom Meste

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
oznamuje zámer 

prenajať 
na základe obchodnej verejnej súťaže

nehnuteľný majetok vo vlastníctve 
hlavného mesta SR Bratislavy 

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

1. nebytový priestor na ulici Dostojevského rad č. 1 v Brati-
slave
2. nebytové priestory na ulici Obchodná č. 52
3. nebytový priestor na ulici Vysoká č. 6 v Bratislave
4. nebytový priestor na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave
5. nebytový priestor na ulici Obchodná č. 29 v Bratislave

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na 
internetovej stránke www.staremesto.sk. dňa 17. 10. 2016 a 
k nahliadnutiu či poskytnutiu akýchkoľvek informácií v po-
dateľni na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto a v kancelárii č. dverí 229 – Mgr. Malinová alebo na 
tel.č.  02/59 246 292.




