
Najkrajší v roku
Predvianočný čas je najmä pre deti ob-

dobie veľkých želaní a očakávaní. My 
dospelí k najkrajším sviatkom roka pri-
stupujeme o čosi prozaickejšie. Často nad 
zmyslom Vianoc prevládne stres a celkom 
zbytočné naháňanie sa za vecami materi-
álnymi. Skúsme si dať záväzok, že aspoň 
spomalíme tempo a nájdeme si počas ad-
ventných nedieľ chvíľu pre seba a svoje 
myšlienky. Možno prídeme na to, že viac 

ako darček pod stromčekom sa od nás 
očakáva, že venujeme svoj čas niekomu 
blízkemu, ktorému je milšie stretnúť sa 
s vami, než byť obdarovaný. Príležitos-
tí urobiť radosť je viac ako dosť. Naprí-
klad pozvať starého priateľa, ktorého ste 
roky nevideli na šálku vareného punču. 
Staromestské vianočné trhy sú ideálnym 
miestom. Otvorené budú až do 23.decem-
bra. Počas adventného obdobia staro-

mestská samospráva pripravila množ-
stvo kultúrnych podujatí , na ktorých sa 
môžeme stretnúť. Nájdime si čas jeden na 
druhého.

Želáme Vám príjemné čítanie. 
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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Málo sa 
počúvame
Už dvadsiatyôsmykrát sme si 
pripomenuli začiatok našej 
cesty k slobode a demokra-
cii. Na stretnutí s bývalými 
kolegami, s ktorými sme 16. 
novembra stáli pred sochou 
Hviezdoslava i pred minis-
terstvom školstva, rok čo rok 
skladáme v pamäti čriepky 
ako to vlastne bolo. Kde sa v 
nás vzala tá odvaha ozvať sa 
v čase, kedy nám za to reál-
ne hrozilo že nedoštudujeme. 
Takmer vždy sa objaví nejaká 
nová spomienka a mozaika 
sa zapĺňa. To všetko však už 
bolo. Dôležitejšie je dnes to, 
čo novembrové udalosti  pri-
niesli. Máme slobodu, za názo-
ry už nikoho zo školy nevyha-
dzujú. Mladí môžu cestovať a 
študovať po celom svete. Ako 
jedného z tých, čo formulovali 
vtedajšie požiadavky študen-
tov ma však trápi deficit pri 
napĺňaní jednej z kľúčových 
požiadaviek – chceli sme dia-
lóg. Možno je to len moja ne-
trpezlivosť. Asi potrebujeme 
viac času. Dennodenne však 
okolo seba vidím, že všetci 
síce slobodne vyjadrujeme 
svoje názory, ale nepočúvame 
sa. Iný názor je pre nás stále 
červeným súknom. Je skvelé 
že máme rôzne názory, veď 
každý z nás je jedinečná by-
tosť. Nezabúdajme ale na to, 
že najmä v diskusii a v súboji 
argumentov sa veci posúvajú 
dopredu.

Rado Števčík
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Staromestské 
vianočné trhy
na Hviezdoslavovom námestí potrvajú 
do 23. decembra. Vianočnú atmosféru s 
tradičnými stánkami opäť obohatí kul-
túrny program. Ten sa bude odohrávať 
najmä na pódiu umiestnenom medzi 
zónou so stánkami a historickou budo-
vou opery SND. 
Starosta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík spolu s cirkevnými hodnostármi 
zapáli každú nedeľu o 18.00 h jednu 
sviecu na veľkorozmernom advent-
nom venci v centrálnej časti námestia. 
Sprievodný kultúrny program počas 
vianočných trhov si návštevníci užijú 
od štvrtka do nedele. Štvrtky budú 
vyhradené vystúpeniam žiakov sta-
romestských základných, materských 
a cirkevných škôl, a to vždy od 16.00 
h. V piatok, sobotu a nedeľu od 17.00 
h sa budú na pódiu konať koncerty 
známych hudobníkov a skupín, naprí-
klad Pavol Hammel, Le Payaco, Katka 
Korček, Robo Opatovský, O.B.D + Robo 
Roth a ďalší.
Na Mikuláša (streda 6. decembra) je pre 
deti pripravený program MIKULÁŠ so 
Zuzanou Haasovou a divadlom HAAF 
so začiatkom o 15.30 h. V priestore Sta-
romestských vianočných trhov bude k 
dispozícii už tradične klzisko, charita-
tívne stánky a nebude chýbať ani zóna 
pre deti.

(TS)
Foto – Marek Velček

Program trhov

1. 12., 17.00
• Spevácke štúdio La Musica - 
Jana Škultéty
• Marián Bango

2. 12., 17.00
• Jozef a Dodo Ivaška
• The Grand Buffet – Peter Lipa 
jr., Matej Korbelič, Michal Fedor 

3. 12., 17.00
• Folklórny súbor a ľudová 
hudba Technik STU

6. 12., 15.30
• Mikuláš so Zuzanou Haasovou 
a divadlom Haaf
• Vystúpenie mladých talentov 
štipendistov OZ Leca

7. 12., 16.00
• Materské školy Vazovova a 
Kuzmányho
• Evanjelická základná škola

7. 12., 16.30
• British International School BA
• Ján Greguš

8. 12., 16.00
• 12. Medzinárodný festival ad-
ventnej a vianočnej hudby

9. 12., 16.00
• 12. Medzinárodný festival ad-

ventnej a vianočnej hudby
10. 12., 17.00

• D-Fly, nový objav na sloven-
skej rapperskej scéne
• Katka Korček

14. 12., 16.00
• ZŠ Hlboká cesta
• ZŠ a MŠ Škarniclova M.Hodžu
• Materské školy Karadžičova a 
Malá
• Creedance Revival Band

15. 12., 17.00
• Folklórne súbory Studienka, 
Červené jabĺčko

16. 12., 17.00
• Jankech Music Collective

17. 12., 17.00
• Le Payaco
• Multicultural Fest - prezentá-
cia rómskej, ukrajinskej a afric-
kej menšiny

21. 12., 16.00
• Materské školy Šulekova a Go-
razdova
• ZŠ a MŠ Sv. Uršule Nedbalova

21. 12., 16.45
• Miloš Biháry & Jazz Funk 
Brothers

22. 12., 17.00
• Robo Roth a O.B.D.

Zmena programu vyhradená

Náklad 25 000ks | EV 5136/15 | ISSN 1338-886X
Vydáva: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto | IČO: 603147
Adresa: Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 
3, 814 21 Bratislava 1 | Telefón: +421 2 5924 6299
Mesačník | Obyvateľom mestskej časti sa distribuuje bezplatne.
Redakcia: Nora Remiarová, redakcia@staremesto.sk



3 | AKTUÁLNE |



4| INZERCIA | 

Celostrana   949 eur
Polstrana   499 eur
1/3 strany   350 eur
1/4 strany   250 eur
1/8 strany   125 eur
Riadková inzercia malá 10 eur
(160 znakov vrátane medzier)
Riadková inzercia veľká  15 eur
(250 znakov vrátane medzier)
Uvedené ceny sú bez DPH.

Presné rozmiestnenie inzercie v Staromestských novinách je v 
kompetencii šéfredaktora.

Ku konkrétnemu výberu/umiestneniu inzercie si redakcia účtuje 
50% prirážku z ceny.
Inzercia nemôže byť umiestňovaná na prvú, ani poslednú stranu me-
sačníka.
Redakcia si vyhradzuje právo neuverejňovať inzerciu s dehonestujú-
cim podtónom alebo útočiacu na základné ľudské práva a slobody.
Staromestské noviny poskytujú inzertný priestor len pre ob-
chod a služby.
 
Storno poplatky:
Storno 14 dni pred uverejnením: 50 % z ceny
Storno 7 dni pred uverejnením: 100 % z ceny

Cenník inzercie (platný od 1.2.2017)

celostrana
215x265 mm

polstrana
215x132 mm

1/3 strany
215x90 mm

1/4 strany
105x132 mm

1/8 strany
105x66 mm 160 znakov250 znakov

Školská jedáleň Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, 842 11 Bratisla-
va-Karlová Ves hľadá
hlavného kuchára/ku  vyučený v odbore,  nástup: Ihneď
Bližšie informácie poskytne vedúca jedálne na č.t. 0905 354 936, 
alebo e-mailom: bozena.janeckova@bee.sk

Školská jedáleň Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, 842 11 Bratisla-
va-Karlová Ves hľadá
kuchára/ku  vyučený/zaučený v odbore,  nástup: Ihneď
Bližšie informácie poskytne vedúca jedálne na č.t. 0905 354 936, 
alebo e-mailom: bozena.janeckova@bee.sk

www.scandi.fi lmeurope.eu

Prehliadka súčasného
severského fi lmu

Kino Film Europe    Kino Lumière    Kino Mladosť

24. – 28. 1. 2018

Scandi-inz-staromestskeNoviny.indd   1 14/11/2017   06:38
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Vianočný koncert – Adoremus a 
Warchalovci

26. decembra 2017 o 16:00
Po roku opäť prichádzajú umelec-
ké telesá Adoremus a Warcha-
lovci do Bratislavy, tentokrát do 
Veľkého evanjelického kostola, 
aby Vám svojim tradičným kon-
certom priniesli hudobné stvár-
nenie tajomstva Vianoc. Koncert 
predstavuje Pastorálnu omšu zo 
zbierky  Andreja Kmeťa “Pros-
tonárodné vianočné piesne”, 
z 19. storočia. Vzácna zbierka je 
významným hudobno-literárnym 
prameňoma právom jej možno 
pripísať hodnotu národnej kul-
túrnej pamiatky. Ako pozoruhod-

ná antológia slovenského vianoč-
ného repertoáru ostala dokladom 
ojedinelého zberateľského činu, 
ktorý nemá na Slovensku obdobu. 
Pastorálna omša  zazneje v úprave 
Dušana Billa pre miešaný zbor a 
komorný orchester.
Príbeh príchodu Kráľa ľudských 
sŕdc v mnohorakej a rozmanitej 
podobe zvestujú vianočné kole-
dy. V programe koncertu nebude 
chýbať ani inštrumentálne dielo, 
ktoré svojim naturelom zdôraz-
ňuje a sprítomňuje atmosféru 
Vianoc– známe Giuseppe  Torelli 

- Concerto Grosso Op.8 no.6 in g 
minor ‘’Christmas Concerto’’.
Návštevníci koncertu sa môžu te-
šiť aj výberu piesní z vianočného 
slovenského klenotu – Vianočnej 
omše Radostná zvesť Jozefa 
Halmu.
Neopakovateľnú atmosféru kon-
certu umocní v závere obľúbená 
Gruberova Tichá noc.
Vianočná hudba interpretované 
v autentickom, monumentálnom 
sakrálnom priestore ponúka ne-
všedný, jedinečný umelecký záži-
tok a zaiste obohatí Vaše prežíva-

nie sviatočného dňa.
Slovenský spevácky zbor ADO-
REMUS
Členovia Slovenského komor-
ného orchestra Bohdana War-
chala
Tomáš Šelc / barytón
Dušan Bill / zbormajster
Ewald Danel / dirigent

Cena vstupenky: 7€.
Predpredaj:TICKETPORTAL

(nr)
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Musíme zmeniť naše vnímanie 
verejného priestoru

Ing. Martina Majorošová je zamestnankyňou Referátu  územného plánu, rozvoja a prípravy a koordinácie 
projektov, kde svoju prácu orientuje predovšetkým na rozvoj verejných priestorov v Starom Meste. Vyštudovala 

krajinnú a záhradnú architektúru na Fakulte architektúry STU a ďalej pokračovala štúdiom krajinného inžinierstva 
na Stavebnej fakulte STU, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Počas štúdia absolvovala ročný 

študijný pobyt na univerzite vo Viedni a stáž vo výskumnom centre v Portugalsku. Svoje poznatky v praxi využíva 
na tvorbu architektonických návrhov a štúdií verejných priestorov pre slovenské mestá a obce. 

Čo si myslíte o konceptoch 
smart cities?
Smart city je koncept, ktorý  sa 
vyvinul prirodzene s vývojom 
techniky. Postupne sa automati-
zácia dostáva do všetkých oblastí 
života a bolo len otázkou, kedy sa 
technika dostane aj do bežných  
vecí, ktoré slúžia na fungovanie  
miest. Tieto „chytré mestá“ vní-
mam vo všeobecnosti pozitívne, 
no treba mať domyslené všetky 

detaily...čo keď technika zlyhá? 
Padne systém v meste? Avšak na-
priek tomu, že som vo všeobec-
nosti zástanca tejto myšlienky, 
mám obavy, či mestá na Slovensku  
majú ísť týmto smerom. Vďaka 
tomu, že veľa cestujem, si  uvedo-
mujem, že Slováci majú nesprávne 
vnímanie verejných priestorov, a 
to je prvá vec, ktorá sa musí zme-
niť. Stále si väčšina obyvateľstva 
necení priestor okolo seba a nev-

níma verejný priestor tak, že má 
slúžiť pre každého. Väčšinou tu 
máme ľudí, ktorí majú myseľ na-
stavenú tak, že čo nemajú na liste 
vlastníctva, nie je ich, a preto majú 
pocit, že nemusia prispieť rukou k 
dielu, aby spoločné priestory vy-
zerali lepšie.  Začala by som tým-
to krokom, a až keď budú Slováci  
dostatočne  uvedomelí vo vníma-
ní verejných priestorov, môžeme 
mestá „smartovať.“ 

V akom stave sa v súčasnosti 
nachádza územné plánovanie? 
Zlyháva rola hlavného mesta v 
tomto smere?
Tvorba územných plánov je veľ-
mi dlhý proces, no keď sa urobí 
správne, je to pre mesto aj jeho 
obyvateľov obrovská výhoda. Je 
dôležité nové stavby regulovať, 
aby sme dosiahli aspoň nejaký  
poriadok v nových projektoch a 
nevznikali tak nekoncepčné útva-
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ry vytŕčajúce v okolitej zástavbe. 
Mesto dôležitosť územných plá-
nov vníma, a preto sa snaží po-
stupne celé mesto regulovať jed-
notlivými územnými plánmi zón.  
Mesto na tom intenzívne pracuje 
a Staré Mesto práve vytvára nový 
územný plán zóny v okolí Brnian-
skej. Ideálne by bolo rovno vyrie-
šiť viac zón naraz, no sú to finanč-
ne náročné projektové  dokumen-
tácie, a preto to nie je jednoduché. 

Ako vnímate developerov v 
územnom plánovaní?
Zo začiatku sa mi developerské 
projekty veľmi nepáčili, vníma-
la som to ako akúsi hrozbu, že si 
niekoľko veľkých developerských  
firiem postupne vystavia svoje 
„vlastné mesto v meste.“ Avšak 
tento názor postupne  mením. Vi-
dím veľký posun zo strany deve-
loperov, ktorí začali klásť dôraz aj 
na verejné priestory. Nestarajú sa 
už len o svoj zárobok na  konkrét-
nom projekte, ale myslia aj nato, 
že daný projekt je osadený v neja-
kom prostredí. Snažia sa zabezpe-
čiť, nech je to prostredie krajšie, 
aby sa komfortnejšie bývalo ich 
zákazníkom aj tomto smere. Vi-
dím ich rastúci záujem o verejné 
priestory, a to ma nesmierne teší.

Ktoré projekty hlavného mes-
ta Vás oslovili  a ktoré  nie?
Veľmi sa mi páčil projekt rekon-
štrukcie Starého mosta. Vytvoril 
sa tak kvalitný verejný priestor, 
ktorý je lákadlom pre turistov, 
aj domácich. Voda vždy ľudí pri-
ťahuje, a to je asi  hlavný dôvod, 
prečo sa tam ľudia cítia príjem-
ne.  Starý most poskytuje jedny 
z najkrajších výhľadov na Brati-
slavský Hrad a na Staré Mesto. 
Som rada, že rekonštrukcia pri-
blížila tieto pohľady ľuďom ešte 
viac. Prechodom po moste v pô-
vodnom stave behal miestami  
mráz po chrbte, keď som popod 
nohami videla v obrovských šká-
rach medzi drevenými latami 
silný prúd Dunaja. Išiel z toho 
strach. Nejeden krát mi pohľad 
pod nohy tak odpútal pozor-
nosť, že som  absolútne nevní-
mala krásne výhľady, ktoré toto 
miesto ponúka. Rekonštrukciou 
sme dostali „pevnú pôdu“ pod 
nohami a tak človek môže neru-

šene vnímať všetky krásy, ktoré 
toto miesto ponúka. Samozrej-
me, je obrovským plusom aj pre-
pojenie Starého Mesta s Petržal-
kou, ktoré vzniklo práve vďaka 
rekonštrukcii. Tie nepodarené 
projekty by sa v meste tiež dali 
nájsť. Z aktuálnych projektov mi 
prekáža napríklad rekonštruk-
cia električkovej trate na Špitál-
skej ulici, ku ktorému by som na 
mieste projektanta pristúpila 
viac inovatívne.  Súčasné rieše-
nie sa mi zdá byť len obnovenie 
pôvodného stavu, bez výrazných 
zmien. 

Ak by ste mohli zmeniť jeden 
priestor v Bratislave, ktorý 
by to bol?
Ak by som mala takúto možnosť, 
určite by som  zrekonštruovala 
hlavnú vlakovú stanicu. Je smut-
né, že jedno z tak frekventova-
ných miest v Bratislave vyzerá 
tak odpudivo. Je to miesto, ktoré 
má špecifický vzhľad, charakter 
a žiaľ aj pach. Hlavná vlaková 
stanica by mala byť reprezen-
tatívnym priestorom, ktoré víta 
turistov v meste, no obávam sa, 
že  pocit, ktorý v nich vzbudí, 
je desivý a po vystúpení z vla-
ku uvažujú, či rovno nenasadnú 
na najbližší vlak nazad. Stanica 
môže potom skreslovať návštev-

níkom dojem z celého mesta, ke-
ďže si treba uvedomiť, že v mysli 
človeka sa väčšinou ukladajú len  
najpozitívnejšie a najnegatív-
nejšie pocity. Je potrebné ju čím 
skôr zmeniť k lepšiemu.

Na akých projektoch v súčas-
nosti pracujete?
V súčasnosti sa venujem projek-
tu rekonštrukcie Šafárikovho 
námestia a  participačnému pro-
jektu rekonštrukcie Panenskej 
ulice a jej okolia, ktorý by mal 
pokračovať tvorbou manuálu 
verejných priestorov pre Panen-
skú a okolie. Bude sa jednať o 
manuál, ktorý bude zjednoco-
vať povrchy a definovať verejný 
priestor na Panenskej ulici a na 
všetkých uliciach s podobným 
charakterom ako má Panenská. 
V participačnej časti projektu 
intenzívne  zbierame podnety od 
obyvateľov napríklad formou do-
tazníkov a susedských stretnutí. 
Verejný priestor má  slúžiť pre-
dovšetkým obyvateľom, a tak sa 
snažíme rekonštrukciu nastaviť 
tak, aby im čo najviac vyhovova-
la. V súčasnosti sme po stretnutí 
s odborníkmi z rôznych odvetví 
(architekti, pamiatkári, odborní-
ci na zeleň, dopravu a pod). Pre-
diskutovali sme s nimi zozbiera-
né pripomienky od občanov.

Keďže  budova Miestneho 
úradu sa nachádza v priamom 
kontakte s nábrežím  Dunaja, 
ako vnímate potenciál nábre-
žia Dunaja? (porovnať s iným 
dunajským mestom)
Voda bola odjakživa najpod-
statnejším faktorom pri výbere 
miesta na založenie prvých osád. 
Myslím si, že toto v nás zostalo 
zakódované doteraz a priestory 
s vodnými prvkami sú vždy ľuď-
mi vyhľadávané miesta. Dunaj je 
krásna, mohutná rieka, a každé 
mesto, ktoré sa nachádza na jej  
brehoch má obrovskú príležitosť 
využiť ju naplno a vyťažiť všet-
ko z jej potenciálu. Je to úžasný 
prvok, ktorým sa nemôže pýšiť 
každé mesto a myslím si, že Bra-
tislava si to už uvedomuje tiež. 
Páči sa mi, že vzniklo nábrežie 
pri Eurovei. Je to živý priestor, 
ktorý denne pritiahne kopec 
ľudí. Takýmto štýlom by sa malo 
poberať celé nábrežie Dunaja. 
Rieku treba otvoriť ľudom, vy-
tvárať tam dôvody, aby sa ľudia 
išli k nej pozrieť bližšie. S verej-
nými priestormi, ako aj s nábre-
žím Dunaja to ide dobrým sme-
rom a dúfam, že v tom Bratislava 
bude pokračovať aj naďalej.

Nora Remiarová
Foto – Marek Velček
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Oznam
Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto, odde-
lenie sociálnych vecí oznamuje, 
že stravné lístky pre dôchod-
cov na ZŠ Dubová sa budú od 
decembra 2017 predávať len v 
Staromestskom centre kultú-
ry a vzdelávania GAŠTANOVÁ 
19. Avšak nové žiadosti na rok 
2018 aj s rozhodnutím o výške 
dôchodku treba v januári 2018 
doručiť na oddelenie sociál-
nych vecí.

Zaujímavosti zo staromestskej 
matriky

Počet narodených detí od 1.1.2017:
chlapcov 520, dievčat 469, spolu 989.
Najčastejšie chlapčenské mená :
Alex, Matej, ale aj exotické Nataniel a Esteban, po dlhom čase sa obja-
vili aj mená Ján a Jozef.
Najčastejšie dievčenské mená :
Olívia, Sofia, Nina, ale aj  Luna, či Dori.
Sobáše od 1.1.2017:
spolu 505 sobášov z toho 264 cirkevných a 241 civilných obradov, z 
toho bolo 77 sobášov s cudzincami.
Úmrtia od 1.1.2017:
714 občanov, z toho 336 mužov a 378 žien.

Zimná 
údržba

Mestská časť od 20.11.2017 
zriaďuje nepretržitú dispečer-
skú službu na zabezpečenie 
zimnej údržby miestnych ko-
munikácií v jej správe. Kon-
takt na dispečing 09 14 222 
055.

Prevádzka materských škôl počas 
sviatkov

Podľa ustanovenia § 2 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole v znení neskorších 
predpisov, rešpektujúc záujem zákonných zástupcov detí, prerušuje-
me a obmedzujeme prevádzku materských škôl a školských jedální 
pri materských školách počas vianočných prázdnin nasledovne:
V dňoch 27.12. - 29.12. 2017 sú materské školy zatvorené.
V dňoch 2.1. - 5.1. 2018 je obmedzená prevádzka v materských 
školách.
V prevádzke bude Materská škola, Kuzmányho 9, Bratislava.

Počúvame hlas komunity
Začiatkom novembra sme ab-
solvovali odborný workshop 
k Panenskej ulici, na ktorom 
zaznelo mnoho prínosných ná-
zorov, ktorých výsledkom bude 
spoločný Manuál verejného 
priestoru. Zahŕňať bude v ide-

álnom prípade nielen Panen-
skú, ktorú riešime primárne, 
ale i okolité ulice. Na stretnu-
tí sme počuli názory organi-
začného teamu Punkt, ktorý v 
spolupráci s mestskou časťou 
vyhodnotil výsledky ankety 

pre verejnosť, názory archi-
tektov, zástupcov Cyklokoalí-
cie, poslancov Starého Mesta, 
historikov a priateľov ulice.
„Dnes Panenská funguje a žije 
inak ako kedysi“, povedal sta-
romestský starosta Radoslav 
Števčík, „preto ju treba pova-
žovať za zdieľaný priestor, kto-
rý nebude slúžiť len vybraným 

skupinám, ale bude celistvý, 
pre každého. Teší ma záujem 
verejnosti, ktorá sa do ankety 
zapojila. Ľuďom nie je verejný 
priestor ľahostajný“, dodáva.
Ďalšie susedské stretnutie k 
téme bude už čoskoro, začiat-
kom decembra.

(TS)

Staromestský salón s 
Mariánom Labudom

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto už druhý rok organizuje Sta-
romestský salón v rámci ktorého 
predstavuje významné osobnosti 
kultúrno-spoločnenského života. 
Salón sa teší veľkému záujmu nie-
len Staromešťanov. Za takmer dva 
roky prijali pozvanie mnohé známe 

osobnosti. Vyspovedali sme Máriu 
Kráľovičovú, Zuzanu Kocúrikovú, 
Emila Horvátha, Zdenku Studen-
kovú, Zuzanu Krónerovú, Martina 
Hubu, Kamila Peteraja, Milana La-
sicu, Pavla Hammela, Marcelu Laife-
rovú, Milku Vašáryovú, Evu Kristí-
novú, Dušana Grúňa, Juraja Jakubis-

ka, Karola Čálika, Dušana Jamricha, 
Božidaru Turzonovovú, Petra Lipu. 
Posledným hosťom v salóne bol Ján 
Štrasser. Januárovým hosťom bude 
slovenský herec Marián Labuda. 
Tešíme sa na Vás 23. januára v ob-
vyklom čase o 17.00 hod v Zichyho 
paláci. 

Pristavenie kontajnerov počas 
decembra

Aj tento mesiac pristaví mestská časť veľkokapacitné kontajnery na zber 
veľkorozmerného odpadu z domácností.

5.12.-6.12.
Martinengova 1-Drotárska cesta
Západný rad-Gaštanová
Jakubovo námestie
Šulekova 19

 12.12.-13.12.
Bartókova 4-6
Kuzmányho-Vlčkova
Belopotockého-Bjornsonova
Gorazdova-Langsfeldova

 19.12.-20.12.
Révová-Na kopci
Svetlá-Tichá
Beskydská 2
Blumentálska-Wilsonova

Kúpa starožitností a pozostalostí - obrazy, sošky, hodiny, nábytok, 
striebro, šperky, užitkové a okrasné predmety a všeličo možné...Ho-
tovosť. Serióznosť. Tel.: 0948 475 576



9 | SAMOSPRÁVA |

 Podpora technického vzdelávania 
pre Základnú školu Milana Rastislava 

Štefánika
V súčasnej dobe je aktuálnou úlo-
hou zavádzať inovácie do školské-
ho prostredia, na základe ktorých 
dokážeme postaviť dobré základy 
vo vzdelávaní žiakov a zároveň 
úspešne utvoriť citlivosť a pozor-
nosť k okolitému svetu. Základná 
škola Milana Rastislava Štefánika 
patrí medzi základné školy v Sta-
rom Meste, ktorá sa pravidelne 
zapája do projektov, ktoré žia-
kom prinášajú nielen radosť, ale i 
novú skúsenosť. V školskom roku 
2017/2018 škola realizuje projekt 
s názvom „Technika hrou od zák-
ladných škôl“. Jedná sa o projekt 
Nadácie Volkswagen Slovakia v 
spolupráci s Trnavskou univer-
zitou, ktorého cieľom je podpora 
technického vzdelávania už od zá-
kladných škôl.
Hlavným dôvodom zapojenia sa 
do grantového programu bol zá-
mer školy spestriť a zefektívniť 
vyučovací proces žiakom, na zá-
klade ich hravosti a prirodzenej 
zvedavosti po poznaní princípov 
fungovania sveta. Prírodné javy 

sú pre žiakov niekedy príliš ab-
straktné, preto si myslíme, že je 
potrebné do edukačného proce-
su vniesť efektívnejšie postupy, 
formy, metódy a prostriedky prá-
ce na podporu ich prirodzeného 
rozvoja. Chceme dosiahnuť, aby 
sa dieťa naučilo pozorovať, klásť 
si otázky, samostatne riešiť jed-
noduché úlohy a rozvíjať si tak 
chápanie vecí, ktoré ho obklopu-
jú. V procese primárnej eduká-
cie vidíme dostatok priestoru na 
zavádzanie inovatívnych foriem 
výučby, ktorý vyplníme aj vďaka 
grantovému programu „Technika 
hrou od základných škôl“. Táto 
výskumne ladená koncepcia pred-
stavuje pre žiakov školy inováciu 
v rozvoji spoznávania sveta oko-
lo nás, podporuje u nich bádanie, 
skúmanie, pozorovanie, stanove-
nie si určitých tvrdení (predpo-
kladov), ktoré si neskôr overujú. 
Na základe takejto výučby sa u 
žiakov rozvíja logické premýšľa-
nie, samostatnosť v učení a prak-
tická tvorivosť v úzkom prepoje-

ní na prírodovedné poznávanie. 
Sme presvedčení, že je dôležité 
naučiť žiakov experimentovať, 
rozvíjať si spôsobilosť, objektívne 
premýšľať, argumentovať a kre-
atívne nazerať na javy pri tvorbe 
možných riešení. 
Vďaka projektu bolo škole po-
skytnuté akreditované vzdeláva-
nie pre pedagógov primárneho 
vzdelávania, metodika výučby 
spolu s pracovnými listami, sada 

pomôcok na realizáciu aktivít,  
ako aj finančné prostriedky na os-
tatný spotrebný materiál. Získané 
prostriedky pedagógovia školy 
využijú v rámci predmetu príro-
doveda a pracovné vyučovanie na 
I. stupni ZŠ.

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD.
učiteľka primárneho vzdelávania v 

ZŠ s MŠ M.R.Štefánika
Foto – archív školy
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Ferdinand Martinengo 
(1821-1895)

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.

Pred koncom roka si pripo-
míname ešte jedno pekné 
okrúhle jubileum. Pred 150 
rokmi, 15. decembra 1867, 
totiž uhorské ministerst vo 
vnútra schválilo stanov y Dob-
rovoľného hasičského spolku 
a jeho založeniu tak už nič ne-
stálo v ceste. V meste zavládla 
veľká radosť, veď išlo o ovo-
cie niekoľkoročného úsilia a 
tento úspech dal zabudnúť aj 
na nezdar spred 3 rokov, keď 
uhorské kráľovské miestodr-
žiteľst vo totožnú žiadosť jed-
noducho zamietlo. Azda naj-
väčšiu radosť prežíval muž s 
exotick ým priezviskom Ferdi-
nand Martinengo, ktorý celou 
svojou osobnosťou bojoval za 
zriadenie spolku. Ďalšie uda-
losti mali rýchly spád. Už 23. 
februára 1868 sa v dnešnej 
Starej radnici konalo ustano-
vujúce valné zhromaždenie 
spolku, na ktorom v y t vorili 
vlastný hasičsk ý zbor na čele 
s veliteľom Ferdinandom Mar-
t inengom. Ten prv ý raz za-
sahoval – a treba dodať, že s 
úspechom – už v júni pri po-
žiari hostinca U uhorskej krá-
ľovnej pri Trnavskom mý te. 
Martinengo bezprostredne po 
zásahu v ydal obežník, v kto-
rom v yhlásil: „Keď ma členo-
via spolku v yznamenali svo-
jou dôverou a zvolili ma za 
kapitána hasičst va, cít il som 
sa skutočne poctený. Ale dnes, 
musím to v ysloviť ot vorene, 
som hrdý. Mužst vo prestálo 
prvú požiarnu skúšku dôs-
tojne. Pozoroval som rýchle 
dostavenie sa na miesto, po-
riadok, odvahu a poslušnosť. 
Ako kapitán zboru mám z toho 
radosť a ďakujem členom za 

túto horlivosť.“ Prešporok bol 
opäť o čosi bezpečnejší.
 Zásluhy Ferdinanda 
Martinenga však siahajú ove-
ľa ďalej ako “ len“ po založe-
nie Dobrovoľného hasičského 
spolku. Redaktor novín Ny-

ugatmag yarországi Híradó 
Sándor Vutkovich pri prí leži-
tosti osláv polstoročia Mar-
t inengovej činnosti v roku 
1891 napísal: „My, jeho vďační 
žiaci, nemôžeme vhodnejšie 
osláviť pamätné dni tohto ve-

terána, ako laudáciou a zveč-
nením jeho 50-ročnej bohatej 
činnosti. Jeho meno je v našej 
vlasti známe, pretože je v y-
nikajúcim priekopníkom šer-
miarst va a telocviku a zakla-
dateľom prvej verejnej hasič-

Ferdinand Martinengo
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skej ustanovizne. Je ale mno-
ho ľudí, ktorí ho nepoznajú a 
nevedia si predstaviť, akého 
vzácneho človeka my, Preš-
porčania, máme a ak ý sk vost 
si v ňom môže ľudst vo ct iť. 
(. . .) Osud chcel, že aj keď sa 
Martinengo nenarodil v našej 
vlasti, svoju činnosť v y víja v 
našom meste a táto je ovenče-
ná uznaním šľachetných duší.“ 
Veru tak, Martinengo sa na-
rodil 14. marca  1821 v Zá-
hrebe do rodiny taliansk ych 
šľachticov. S kariérou vojaka 
sa musel rozlúčiť k vôli cho-
robe, ktorá mu ale nebráni-
la v šermiarst ve. So šabľou a 
kordom narábal tak zručne, že 
už v rokoch 1837-1838 získal 
diplomy v Pešti a vo Viedni. 
Podľa dobov ých prameňov sa 
o ňom „s uznaním v yjadrujú aj 
zahraniční šermiari, ktorí sa s 
ním stretli a konštatovali, že 
jeho umenie je neprekonateľ-
né. Keď sledujeme jeho šer-
movanie, mimovoľne nás na-
padne prirovnanie k šermia-
rom z ry tierskeho obdobia. 
Takto mohli šermovať ry tieri 
zo starých francúzsk ych a ta-
liansk ych dvorov. Jedinečný je 
jeho pokoj, ľahkosť a istota, 
s akou používa svoju zbraň. 
V jeho ruke to nie je oceľ, ale 
svetelný lúč, ktorý prenikne aj 
tam, kde iný nevidí žiadnu štr-
binku.“ V roku 1844 sa presťa-
hoval z Viedne do Prešporka, 
usadil sa v dome na Rybnom 
námestí blízko Mestského pi-
vovaru a v hoteli U zeleného 
stromu (dnes Carlton) ot voril 
so súhlasom mesta Prvú uhor-
skú šermiarsku a telocvičnú 
školu. Telocvik bol v tedy u 
nás takmer neznámy, poznalo 
ho iba zopár šľachticov, ktorí 
mali kontakt y s Anglickom. 
Tvrdohlavého Martinenga ne-
odradili f inančné problémy 
– nedostával žiadne dotácie 
a chudobní žiaci smeli jeho 
ústav navštevovať bezplat-
ne – a s vervou sa pustil do 
propagácie telov ýchov y a jej 
zavádzania v školst ve. Bola 
to sizyfovská práca, veď školy 
dov tedy nielen že telocvik ne-
mali v osnovách, ale školsk ý 
poriadok zv yčajne postihoval 

aj mimoškolské športové akti-
vit y študentov (napr. účasť na 
dostihoch či plávanie v rieke). 
Aj niektoré vply vné osobnosti 
mesta sa stavali proti t ýmto 
novotám, napr. obľúbený fa-
rár Karl Heiller, ktorý neskôr 
svoj postoj zrevidoval a Mar-
t inenga podporil . Telocvik sa 
na prešporsk ých školách ako 
nepovinný predmet prv ý raz 
objavil v roku 1846. Obrat na-
stal po revolúcii (1848-1849), 
keď sa aj vďaka pomoci mest-
ského lekára Gottfrieda Maye-
ra rozšíril na viaceré stupne 
škôl (ľudové školy, reálna ško-
la, kráľovské katolícke g ym-
názium) a stal sa povinným. 
Medzi žiakmi sa tešil veľkej 
obľube, no keďže absento-
vala telocvičňa, cvičili iba v 
letných mesiacoch. Martinen-
govi sa napokon v 50. rokoch 
podarilo telocvičňu zriadiť v 
jednej prízemnej miestnosti 
katolíckeho g ymnázia na Kla-
riskej ulici, v lete sa chodieva-
lo do Pálf f yho záhrady na Zá-
mockej/Zochovej ulici . 
Martinengo sa v tomto obdo-
bí presťahoval z Rybného ná-
mestia do domu na nároží Pa-
nenskej ulice a Suchého mý ta. 
Dom bol počas 2. svetovej voj-
ny zbombardovaný, preto ho v 
roku 1946 asanovali .
Počiatočnú nedôveru voči 
Martinengovi v ystriedala vše-
obecná úcta, k čomu prispel 
aj diplom udelený mestom za 
v ýborné v ýsledk y, ktoré do-
siahol so svojím telocvičným 
a šermiarsk ym ústavom. Čo-
raz viac ho prizý vali na veľ-
ké mestské akcie. Napr. keď v 
roku 1857 Prešporok navští-
vil kráľ František Jozef I . , 
Martinenga poverili organizá-
ciou slávnostného fakľového 
sprievodu. Svoju úlohu splnil 
na takej v ysokej úrovni, že sa 
mu za úspech slávnosti poďa-
koval v mene mestskej rady 
samotný mešťanosta.
Martinengova činorodosť ne-
utíchala – prst y mal praktick y 
vo všetkom, čo sa v Prešporku 
v oblasti športu a telov ýchov y 
udialo. Podieľal sa na založe-
ní Prešporského veslárskeho 
klubu (1862), telocvičného 

klubu PTE (Pozsonyi torna 
eg yesület , 1880), v ktorom sa 
pestoval futbal, plávanie, at-
let ika či šerm, šermiarskeho 
klubu (1890), zaslúžil sa t iež 
o rozvoj konsk ých dostihov. 
Založil spolok Humanitas na 
podporu chudobných študen-
tov bez ohľadu na náboženskú 
príslušnosť. V zime v y víjal 
neustále úsilie pri odvracaní 
ľadov ých povodní.
V roku 1872 ho budapeštian-
sk y hasičsk ý zbor zvolil za 
svojho čestného člena, nasle-
dovali čestné členst vá v ha-
sičsk ých zboroch v Trnave, 
Košiciach, Malackách, Novom 
Sade, Sološnici, Klagenfurte, 
Rijeke a inde.
Na v ýpočet jeho ďalších zá-
sluh nie je priestor – stačí len 
podotknúť, že za ne dostal 
v ysoké štátne v yznamenania 
Zlat ý záslužný kríž Františka 
Jozefa a Ry tiersk y kríž Radu 
Františka Jozefa.
Ferdinand Martinengo zomrel 
28. februára 1895 a so všet-
k ými poctami bol pochovaný 
na Ondrejskom cintoríne. Na 
pohrebe sa zúčastnilo vedenia 
mesta a nespočetný zástup 
smútiacich. Náhrobný kameň, 
ktorý dal postaviť Dobrovoľ-
ný hasičsk ý spolok s prispe-
ním mesta, je dodnes zacho-
vaný.
Znie to takmer neuveriteľne, 
ale na Martinenga sa na roz-
diel od iných bratislavsk ých 
osobností nezabudlo: 
* V roku 1930 po ňom pomeno-
vali ulicu na Kalvárii (bý valý 
Hamischgrund). Tú síce po 2. 
svetovej vojne premenovali 
na Krivú, no od roku 1995 po 
ňom nesie názov iná staro-
mestská ulica. 
* V roku 1937 sa v Bratislave 
konal celoštátny zjazd česko-
slovensk ých hasičov so zahra-
ničnou účasťou. V prv ý deň 
podujatia (3. júla) odhalili 
Martinengovi slovensko-ne-
meckú pamätnú tabuľu v ha-
sičskom sklade na Radlin-
ského ulici . Odhaleniu pred-
chádzalo ot vorenie v ýstav y 
z dejín bratislavského hasič-
st va v učňovsk ých školách na 
Vazovovej ulici, ktorú pripra-

vil mestsk ý archivár Ovidius 
Faust , a ovenčenie hrobov 
veliteľov bratislavského ha-
sičst va, medzi nimi aj Marti-
nengovho. Tabuľu neskôr pre-
niesli na hasičskú zbrojnicu 
na Žilinskej ulici .
* V dňoch 20.-21. augusta 1966 
sa v Parku kultúry a oddychu 
z iniciatív y majstra športu 
Petra Kurhajca uskutočnil 1. 
ročník Memoriálu Ferdinanda 
Martinenga v šerme kordom, 
na ktorom sa zúčastnili aj v ý-
prav y z Juhoslávie, NSR, Ma-
ďarska a Rakúska. Tento rok 
sa realizoval jeho 52. ročník .
 * Dňa 4. marca 1998 
vznikla v Bratislave dodnes 
pôsobiaca Spoločnosť Ferdi-
nanda Martinenga, ktorá nad-
väzuje na jeho humanistick ý 
odkaz.
 * V roku 1999 sa opäť 
z iniciatív y šermiara Petra 
Kurhajca premenoval bý va-
lý šermiarsk y oddiel TJ Žižka 
na Bratislavsk ý šermiarsk y 
klub Ferdinanda Martinenga, 
fungujúci pod t ýmto názvom 
dodnes. 
 * Dňa 3. mája 2011 dal 
pri prí ležitosť 190. v ýročia 
narodenia Ferdinanda Mar-
t inenga Dobrovoľný hasičsk ý 
zbor Bratislava – Staré Mesto 
odhaliť na budove zbrojnice 
na Žilinskej ulici trojjazyčnú 
pamätnú tabuľu. Jej autorom 
je Drahomír Zobek a zbrojnicu 
zároveň pomenovali po Ferdi-
nandovi Martinengovi.
 Teší ma, že ku všet-
k ým aktivitám zvečňujúcim 
Martinengove zásluhy sa ten-
to rok pridalo OZ Bratislavské 
rožk y, ktoré v edícii Bratislav-
ské rozprávk y v ydalo knihu s 
prost ým názvom Martinengo. 
Dostupná bude už počas via-
nočných trhov v stánku OZ 
Bratislavské rožk y na Fran-
t iškánskom námestí spolu s 
ďalšími knihami tejto edície. 
Verím, že osloví nielen t ých 
najmenších.

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky
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V MŠ Javorinská deti vedia, že nám na 
nich záleží 

Počasie nám síce neprialo, ale trocha 
dažďa predsa nemôže zmariť naše 
plány. S tým sme sa ráno 21. októbra 
vydali do škôlky. A bolo nás naozaj 
veľa: spolu 60 dospelých a 47 detí, 
ktorí majú radi Materskú školu Javo-
rinská v bratislavskom Starom Mes-
te. Zišli sme sa v takom počte ako nik-
dy predtým. A to bola navyše sobota! 
Rodičia, deti, pani riaditeľka, pani 
učiteľky aj nepedagógovia - všetci s 
jediným cieľom: skrášliť prostredie, 
v ktorom naše deti trávia podstatnú 
časť dňa.  
Areál škôlky je po celodennej jesen-
nej brigáde vyčistený od napadnuté-
ho ihličia, lístie je zhrabané a sezón-
ne kvietky do kvetináčov dosadené. 
Podarilo sa nám navyše opraviť, 
vyplieť, prekopať a doplniť zeminou 
vyvýšené záhony, v ktorých deti pes-
tujú jahody a rôznu zeleninu. V záhra-

de sme odstránili náletové dreviny, 
kríky ozdravili rezom. Kým sa dalo, 
deti sa hrali vonku či pomáhali a mali 
ste vidieť tú radosť v ich očiach keď 

ich niekto pochválil! Prestávku nám 
spríjemnili pani kuchárky, ktoré pri-
pravili chlebíčky so svojimi legendár-
nymi nátierkami. Medzitým dostala 

nový strih bylinková špirála, ozdra-
vili sme kompostoviská a doplnili ich 
o biozložky. Najväčšou výzvou bolo 
odstránenie štrku spod detských hoj-
dačiek, úprava terénu s následným 
upevnením textílie a znovunaveze-
nie štrku. A keď už pršalo, zahriali 
sme sa čajom a delikátnym gulášom. 
Ten v škôlke už od skorého rána va-
rili panie kuchárky. Keď nás dážď 
vohnal dnu, deti sa hrali v triedach a 
najväčší vytrvalci zabezpečili mate-
riál a zmontovali nábytok do miest-
nosti, ktorú využívajú pani učiteľky. 
To všetko v pohode a dobrej nálade, 
pod ktorú sa podpísala aj lahodná 
káva a vynikajúce koláče. 
Ďalšia brigáda nás čaká na jar a my sa 
už dnes tešíme na pokračovanie tejto 
krásnej tradície v našej škôlke.

Rodičia
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Opravy staromestských ciest 
pokračujú

Aj v mesiaci november sme pokračovali v opravách chodníkov, ciest ako aj kanalizačných vpustov. Ako sme 
informovali pred časom, staromestská samospráva sa k opravám snaží pristupovať komplexne – od fasády po 

fasádu. V opravách budeme pokračovať, kým počasie dovolí. 

Z opráv môžeme spomenúť 
napríklad opravu kamennej 
dlažby na Beblavého ulici, kde 
bolo treba rozobrať dlažbu z 
kamenných kociek, následo-
valo očistenie, oprava pod-
kladných vrstiev, k ladenie 
dlažby z kamenných kociek do 
betónového lôžka a v yšpáro-
vanie dlažby. Opravili sme aj 
asfaltov ý chodník na Dobrovi-
čovej ulici, úprava bola ukon-
čená pokládkou nového asfal-
tového kry tu časti chodníka. 
Na Hlbokej ceste a Ľadovej uli-
ci sa riešil prepad vozovk y a 
uličnej vpuste. Rekonštrukciu 
potrebovala aj časť miestnej 
komunikácie na Langsfeldovej 
ulici .
Pokračovali sme opravou 
chodníka na Laučekovej ulici 
a rekonštrukciou schodov na  
Šulekovej ulici . Tá v yžadovala 
rozobratie stupňov na scho-
disku, v yčistenie schodiska 
od náletov a líst ia, v ýškové 
v yrovnanie stupňov a v ýme-
na poškodených kamenných 
stupňov.  Opravili sme a nat-
reli aj kovového zábradlie.

Oprava prepadu vozovky a uličnej vpuste na Hlbokej ulici

Oprava prepadu vozovky na Ladovej ulici

Oprava chodníka na Laučekovej ulici

Rekonštrukcia schodov na Šulekovej ulici

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Langsfeldovej ulici 
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Maliar s osobitým rukopisom
Seniorcentrum Staré Mesto predstavuje Staromešťana Petra Romaňáka a prostredníctvom pera Ľubomíra 
Podušela prináša prierez jeho tvorbou a životom. Je známe, že hodnota tvorby nezaniká v čase a s časom, 

pretože je nad ním, a teda aj interpretácia tejto tvorby má právo na prehlbovanie a prekračovanie dosiahnutého 
stupňa poznania.

 To je fakt, na ktorý upriamuje po-
zornosť svojou tvorbou aj akad. 
maliar Peter Romaňák (1932), 
bratislavský „Staromešťan“, ktorý 
sa po dlhšom čase chystá predsta-
viť verejnosti na rozsiahlej výsta-
ve svojich diel v Bratislave. Hoci 
práca na príprave takejto výsta-
ve vždy bola náročná, a závisí od 
množstva faktorov  ( v neposled-

nom rade od vhodných výstav-
ných priestorov), zostáva nám iba 
veriť že sa úspešne zavŕši a že sa 
dočkáme jej sprístupnenia v bu-
dúcom kalendárnom roku. Vďaka 
nej predstúpi pred nás po rokoch 
jeden z reprezentantov slovenské-
ho umenia 20. storočia, o ktorom 
možno niektorí z našich obyva-
teľov a súčasníkov vedia málo, 

no ktorého maliarska tvorba sa 
vyznačuje osobitým rukopisom a 
vlastným štýlovým prejavom. Zá-
roveň možno povedať, že spomí-
naná výstava má ambície už teraz 
– v období jej príprav – stať sa re-
trospektívou umelcovej tvorby. A 
to vzhľadom na jej osobitosť, ume-
lecko – historickú  interpretáciu 
umelcovho diela  a hlavne jeden 

dôvod: tým bude mapovanie tohto 
diela pokiaľ možno v čo najširšom 
rozsahu a „spracovanie“ Romaňá-
kovej maliarskej tvorby na pôde 
výstavného sumarizovania jeho 
celoživotného diela. To všetko 
vzhľadom na základné, dominant-
né črty Romaňákovej maliarskej 
tvorby, jeho úvodné hľadania,  až 
po vlastný typ poetiky, ktorú za-

Bratislavské strechy (1959), olej na plátne
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čal rozvíjať vo svojej maľbe po 
roku 1965. Výstava  položí dôraz 
na kurátorské priblíženie umelco-
vej tvorby, autorský štýl a rukopis 
maliara na pozadí prezentácie 
jeho charakteristických diel, bez 
ktorých by  nemohla disponovať 
tým, čo už dnes považujeme za sa-
mozřejmost. Myslí sa tým atrak-
tivita umeleckej tvorby a jej hod-
notové posolstvo (nie okázalosť 
diel novodobých umelcov, ktorí 
zvádzajú boje na trhu konzumu 
a komercionality do takej miery, 
že už ani sami nevedia, čo sa dá 
ešte považovať za dielo, alebo 
tovar na trhu s umením, alebo 
predmet dopytu na bazári pla-
giátorov a zúfalých epigonských 
napodobovateľov niektorých 
svojich predchodcov).
Romaňákove životné osudy 
nie sú neznáme. Spracovali ich 
historici umenia v niekoľkých 
odborných štúdiách. Jeho “vý-
tvarné zjavenie” sa nezrodilo len 
tak z ničoho. Predchádzalo mu 
objavovanie nových spôsobov 
výpovede, keď sa svet umenia 
topil v záplave izmov, striedali 
sa manifesty, prichádzali a od-
chádzali rôzne postavy a posta-
vičky umenia opradené mýtmy, 
napohľad skromné, nenápadné, 
pritom neobyčajne dôležité. To 

všetko sa nedá nebrať na vedo-
mie. K tomu treba pripísať ob-
javy “starých hodnôt,” v umení 
napr. renesančnú tabuľovú maľ-

bu atď., a vynorí sa pred nami 
takmer plastický obraz toho, čo 
viedlo a v podstate zvádza mno-
hých k zápasu o umelecký model 
skutočnosti. V rámci neho Peter 
Romaňák (tak ako iní) nestál bo-
kom. Vo svojich dielach sa zame-
ral na rozvoj fantázie v obrazo-
vých kompozíciách, ktoré z neho 
urobili umelca s vlastnou mierou 
imaginácie a poetického nazera-
nia na svet. Počnúc obrazmi na-
maľovanými na začiatku tvorby, 
po záverečné diela, kde má svoje 
miesto realita, imaginácia a fan-
tázia, figurálna kompozícia, kra-
jinomaľba a portrét. Jeho celoži-
votné maliarske dielo sa vyzna-
čuje určitou dichotómiou: raz sa 
prihovára  takmer abstraktnými 
kompozíciami, inokedy prácami 
triezveho figuralistu využívajú-
ceho realistickú maliarsku reč a 
reč symbolov. Tá, stiera hranice 
medzi minulosťou a prítomnos-
ťou. Dôležité je však to, že kladie 
do popredia nadčasové hodnoty. 
Platí to najmä pre umelcovu fi-
gurálnu tvorbu. V tejto súvislos-

ti sa žiada pripomenúť, že Petra 
Romaňáka na jeho ceste zaujal aj 
maliarsky senzualizmus a tvorba 
francúzsykch maliarov Augusta 
Renoira a André Deraina. Neskôr 
to bol analytický a syntetický ku-
bizmus, pričom vo svojich obra-
zoch aplikoval niektoré črty tohto 
typu tvorby a dôraz kládol na ex-
presionistický podtext kubisticky 
projektovaných kompozícií, ktoré 
zahaľoval do lyricky podfarbených 
tvarových deformácií. Vznikla tak 
formulácia osobitého typu jeho 
tvorby budovaná na spomínaných 
základoch. V tomto duchu vznikli 
najvýznamnejšie maliarove diela, 
založené na poznatkoch vyplýva-
júcich zo štúdia reality (opierali sa 
o východiská predznamenané ešte 
zakladateľom moderného umenia 
Francúzom Paulom Cézannom), s 
osobitou podobou kubistickej lexi-
ky, spájaní predmetov, prvkov a 
javov odpozorovaných z reality, do 
nových zostáv a kompozícií. Pri-
pomínajú, že obraz pre neho zna-
mená obojstranné vyrovnávanie 
– súvzťažnosť energie farby a tvaru 
prevtelenú do obsahovej výpovede 
diela. Jednoducho farba a tvar, ich 
vzájomná súhra nielen odkrýva, 
ale aj ponúka, osvetľuje dušu stvár-
ňovaného motívu. Akoby sa tým 
v Romaňákových  obrazoch “vy-
javovalo” čosi pôvodné, a zároveň 
dobové z nášho jestvovania, no tiež 
nadčasové a večné, kde skutočná 
realita života sa prevteľuje, mení 
v niečo “nadreálne,“ to čo sa vlast-
ne ani nedá vystihnúť alebo opísať 
slovami. Napriek tomu, alebo vďaka 
tomu tušíme a objavujeme v nich 
kostnú dreň pravdy o nás, o krajine, 
o človeku, jeho osude, o ľudskej fa-
tálnej púti dejinami a z nich sa od-
víjajúcej histórii smerujúcej až do 
súčasnosti. 
„Staromešťan“ - maliar Peter Ro-
maňák potvrdzuje, že je jednou z 
osobitých postáv výtvarného ume-
nia 20. storočia na Slovensku. Ve-
rím, že tomu tak bude aj naďalej. Aj 
vďaka pripravovanej sumarizova-
nej výstavnej prezentácii jeho diel 
v Bratislave. Preto  mu držme palce.

Ľubomír Podušel
www.obrazyromanak-kopecka.sk

Kytica (1953), olej na plátne

Peter Romaňák
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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 sta-
romestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho 
programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový dar-
ček. Pripájame fotografiu z minulomesačného stretnutia v Zichyho 
paláci. 
Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na web 
stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)
Foto – Marek Velček

Pozvanie pre staromestských seniorov

Pozývame Vás na

Vianočný koncert do 
Slovenskej filharmónie
dňa 20. decembra 2017 o 19:00 

hod.
Predstaví sa Vám Slovenská filharmónia a 

Bratislavský chlapčenský zbor.

V podaní uvedených interpretov budete počuť zmes vianočných kolied.
Lístky si môžete zakúpiť za 5 eur počas úradných dní v pondelok a 

stredu u pani Žifčákovej na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, 
oddelenie sociálnych vecí.

Potrebné je predložiť občiansky preukaz (môže byť aj fotokópia).
Lístky si môžete zakúpiť od 6. decembra 2017.

(info: 02/592 46 227)

Rodinné centrum 
Prešporkovo

Rodinné centrum Prešporkovo, ktoré je súčasťou 
života Starého Mesta a je tu pre rodiny, rozbehlo 

nový projekt pre rodinky s detičkami s názvom 
Hudobné chvíľky. 

Plánuje raz do mesiaca pod 
taktovkou mamičiek venovať 
čas hudbe pre detičk y a inšpi-
rovať tak rodičov, aby počú-
vali s deťmi hudbu a s hudbou 
trávili čas. 
Koncept je doplnení t vorením 
pre najmenších , kde podľa 
veku budeme v y t várať diel-
ka našich malých umelcov v 

teplúčku a v bezpečnom pro-
stredí. 
Veríme , že čas , ktorý venu-
jeme svojim deťom bude obo-
hatením pre dieťatko i rodiča. 
V Prešporkove v príjemnej at-
mosfére a pri k lavíri si zanôti-
me a zabavíme sa. 

Lenka Černáková
Foto – archív Prešporkovo

Radoslav Števčík
starosta mestskej časti Bratislava- Starého Mesta pozýva

osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú 
umiestnení v zariadení pre seniorov na 

VIANOČNÉ POSEDENIE 
21.decembra 2017 o 14:00 hod. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 13. decembra 2017 na Miest-
nom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na oddelení sociál-

nych vecí, kancelária č.20/a (Mgr. Miroslava Hulíková) 
Info na t.č.: 02/592 46 392
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Karta staromestského seniora
Cieľom vydávania karty je poskytnúť obyvateľom mestskej časti - seniorom (dôchodcom), benefity v podobe 

zľavy z ceny bežných, ale i príležitostných služieb a tovarov. Účelom karty je viesť k aktívnejšiemu životu seniora 
- dôchodcu. Cieľovou skupinou sú starobní dôchodcovia s trvalým pobytom v mestskej časti. Zľava, vyplývajúca z 

karty, sa uplatňuje ihneď pri objednávke alebo nákupe.

Zľavy sa vzťahujú na:
• vybrané zariadenia v pôsob-

nosti mestskej časti a podu-
jatia organizované mest-
skou časťou,

• nákup tovaru ako napríklad 
potravín, liečiv, kníh a iného 
tovaru v prevádzkach, ktoré 
sú do projektu zapojené,

• poskytovanie služieb ako 
napríklad kaderníctvo, pe-

dikúra, oprava obuvi, gastro-
nómia a v prevádzkach, ktoré 
sú do projektu zapojené.

Zoznam zapojených prevádzko-
vateľov, firiem, zariadení spolu 
s adresami, poskytovanými vý-
hodami a možnosťou ich uplat-
nenia je zverejnený na webovej 
stránke mestskej časti a k na-
hliadnutiu bude k dispozícii na 
oddelení sociálnych vecí miest-

neho úradu mestskej časti. Zo-
znam sa bude priebežne aktua-
lizovať. V prípade záujmu môže 
držiteľ karty nahlásiť e-mai-
lovú adresu a získavať infor-
mácie bezplatne elektronickou 
formou. Držiteľ karty dostane 
zároveň pri jej vydaní zoznam 
poskytovateľov služieb.
Všetky prevádzky, firmy a za-
riadenia, ktoré sa zapoja do 

tohto projektu, budú zreteľne 
označené samolepkami s logom 
KARTA STAROMESTSKÉHO 
SENIORA. Výšku zliav a formu 
bonusov určuje výhradne ich 
poskytovateľ.

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Aktuálny zoznam prevádzok k 17. novembru 2017
Por.
číslo

Prevádzka Adresa Poznámka Zľavnený tovar/Služba

1 Funki Punki Klariská 12 Palacinkáreň Menu Sladká palacinka + káva za 
2,00 €

2 Falcon Line, spol. s.r.o. Medená 33 Kľúčová služba zľava 10% z ceny služby na výrob-
ky značiek FAB, MOBES, TOKOZ, 
KOMAS, RICHTER, 5% na výrobky 
ostatných výrobcov, 15% na všetky 
druhy kľúčov

3 Domček Medická Dolná 5 Občerstvenie zľava 10% z ceny služby na všetky 
produkty

4 Veterinárna klinika BellyPet Odborárske nám. 4 Veterinárna klinika zľava 10% z ceny služby na veteri-
nárne odborné úkony, na veterinár-
ne liečivá a doplnky

5 Krištofičova Pánska 8 Oprava obuvi zľava 10% z ceny služby oprava pät-
níkov na obuvi

6 VetLINE s.r.o. Staromestská 6/D Veterinárna klinika zľava 45% z ceny služby kompletná 
vakcinácia mačky, zľava 8 € už zo 
zľavnenej ceny, zľava 38% z ceny 
služby kompletná vakcinácia psa. 
Zľava 6 € už zo zľavnenej ceny, zľa-
va 50% z pohotovostného príplatku 
v čase od 21.00 do 8.00 hod. (zľavy 
vakcinácií platia len v doobedných 
hodinách od 8.00 do 12.00 hod. aj 
počas víkendov a sviatkov

7 Adams home made chocolate Zámocká 26 Čokoládovňa zľava 10% z ceny služny na celý sor-
timent

8 17´s BAR Hviezdoslavovo nám. 17 Bar-reštaurácia zľava 5% z ceny služby na pitie a 
jedlo

9 Kvetinárstvo Orchidea Hlavné nám. 2 Kvetinárstvo zľava 10% z ceny služby na celý sor-
timent

10 Salón krásy "Studio Vitality" Obchodná 66A Salón krásy zľava 15% z ceny služby na všetky 
služby v salóne, zľava neplatí na ak-
ciové ponuky
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Prečítajte si
Opäť je tu zimný čas. Spríjemnite si dlhé zimné večery i vianočné sviatky dobrou knihou. Neviete si vybrať?  

Navštívte ktorúkoľvek pobočku Staromestskej knižnice, určite si u nás vyberiete nielen vy, ale i vaše deti.

Odporúčame 
deťom

Myšiak Samuel a jeho 
cesta okolo Slovenska 
na bicykli
Zuzana Šinkovicová
Vydavateľstvo Matice Slovenskej
2017
pre deti od 7 rokov
Prečítajte si príbeh odváž-

neho myšiaka Samuela, ktorý na 
bicykli precestoval Slovensko 
krížom-krážom. Na dlhočiznej 
ceste z Bratislavy až do Košíc 
navštívil množstvo krásnych 
a zaujímavých miest a zažil aj 
dobrodružstvá, pri ktorých tuh-
ne krv v žilách – let v stíhačke, 
nebezpečnú plavbu na plti, útok 
ryšavého kocúra...Vďaka zázrač-
nému gombíku sa ocitol aj v mi-
nulosti. Čítajte, užite si kopec zá-
bavy, napätia a dozviete sa veľa 
zaujímavostí o našej krajine.

Dobrý deň, opica 
Škorica.
Veselé rozprávky o slušnom 
správaní
Peter Stoličný,
Fortuna Libri 2017
pre deti od 8 rokov i pre dospelých
Rozprávková knižka o etike, 

pravidlách slušnosti, rozozna-
ní dobra a zla. Neposedná opica 

Škorica ustavične čaruje a vy-
vádza rozličné nezbedné kúsky. 
Keďže je rozprávková, často sa 
nevie správať. Deti ju však vždy 
poučia, čo je správne a čo nie, 
pritom s opičkou zažijú veľa ve-
selých príhod. 

Len nie desaťročná!
Wendy Mass
Slovart 2017
pre deti od 10 rokov
V deň svojich desiatych naro-

denín upadne Grace do čudného 
meravého spánku. Lekári nemajú 
tušenia, čo by jej mohlo byť, rodičia 
sú vystrašení na smrť, no najviac sa 
o ňu bojí jej starší brat Connor. Vy-
zerá to, že ak Grace okamžite niekto 
nepomôže, zostane desaťročná už 
navždy! Prečítaj si voľné pokračo-
vanie kníh Zakliate jedenáste naro-
deniny, Konečne dvanásťročná a Za 
trest trinásťročná.

Vyberáme pre 
dospelých

Lovec králikov
Lars Kepler
Ikar 2017
Komisár Joona Linna je vo 

väzení. Odpykáva si trest za 
svojvoľné riešenie prípadu. Jeho 
kolegyňa Saga Bauerová spolu-
pracuje pri vyšetrovaní  vraždy 
švédskeho ministra zahraničia 
a je presvedčená, že pri pátraní 
po sériovom vrahovi jej urči-
te pomôžu Linnove skúsenosti. 
Začína sa ich tajná spolupráca. 
Spája ich spoločný cieľ: zastaviť 
nemilosrdného vraha, lebo obetí 
stále pribúda.

Dražba
Danielle Steel
Ikar 2017
V newyorskej banke sa dlhé roky 

nik nehlási k bezpečnostnej schrán-
ke. Po jej otvorení sa objavia staré 
fotografie , listy a  nádherná zbierka  
šperkov. Ani výzva v tlači nepomôže 
nájsť dedičov. Ak sa do určitého času 
neprihlásia, šperky pôjdu do dražby. 
Zistiť, kto bola žena na fotografi-
ách, sa podujmú Jane, praktikantka 
na pozostalostnom súde a Phillip, 
odborník na šperky v aukčnej sie-
ni Christie ś. Pátranie po neznámej 
žene ich zavedie  do Londýna, Paríža, 
Ríma a Neapola. Postupne objasňujú 

tajomstvá, ktoré ani jeden z nich ne-
očakával.

Peter Sagan 
Tourminátor
T. J. Millner
XYZ 2017
Fascinujúci životný príbeh je-

dinečného talentu, ktorý na seba 
dokázal strhnúť pozornosť celého 
cyklistického sveta svojou nesmier-
nou húževnatosťou, pretekárskymi 
výsledkami i nezameniteľnými 
vtipmi. Peter Sagan sa stal fenomé-
nom, ktorý už dávno prekročil hra-
nice Slovenska a svojimi výkonmi 
sa nezmazateľne zapisuje do špor-
tovej histórie.

Staromestská knižnica želá všetkým 
svojim čitateľom krásne vianočné 

sviatky a štastný a úspešný rok 2018.
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