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Historické Kmeťovo ná-
mestie dostalo novú po-
dobu. Mestská časť v spo-

lupráci s investorom Corwin do-
končilo rekonštrukciu chodníkov 
a mobiliáru parku. Čiastočnou ob-
novou prešla aj zeleň, keď boli do-
sadené živé ploty a vznikol trval-
kový záhon, lemujúci nový mláto-
vý chodník. ,,Chcem sa poďakovať 
nášmu partnerovi Corwin, že svo-
jou investíciou prispel k výraz-

nemu zvýšeniu kvality verejného 
priestoru,“ povedal starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík.

O novej podobe námestia dis-
kutovala samospráva s občanmi 
takmer dva roky. Po zozbieraní 
predstáv obyvateľov o fuknciách, 
ktoré by mal tento priestor plniť, 
nasledovalo vypracovanie projek-
tu a následný povoľovací proces 
na Krajskom pamiatkovom úrade. 
Podmienkou pamiatkárov bolo 

zachovanie dovtedajšieho systé-
mu chodníkov a nerozširovanie 
funkcií parku. Ako nový preto 
vznikol len chodník smerujúci k 
Novému evanjelickému kostolu, 
ktorý projektoval Milan Michal 
Harminc. Po dokončení staveb-
ných prác tak vznikne promenád-
ny chodník až po kostol. 

Novým prvkom v parku je det-
ské ihrisko z bezpečnou dopado-
vou vrstvou a kvalitné mlátové 

chodníky. Vo vynovenom parku 
nebude dovolený voľný pohyb 
psov, ktorí sa presťahujú, po sú-
hlase magistrátu, na plochu pri 
internáte. 

Priaznivci šachu si v parku náj-
du exteriérový šachový stolík. 

Definitívnu podobu získa park v 
jesennom období, kedy prebehne 
dosadenie nových stromov a do-
plnenie živých plotov popri chod-
níkoch.

ROZHOVOR
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Z Mýtneho domčeka 
môže byť múzeum

Mestskí poslanci koncom júna 
schválili návrh na prenájom 
Mýtneho domčeka mestskej 
časti Staré Mesto so zámerom 
vybudovať tu Múzeum Starého 
mosta a Viedenskej električky. 
Prvý krát žiadala mestská časť  
o zverenie Mýtneho domčeka 
už pred dvoma rokmi. Mesto 
vtedy dalo prednosť Finančnej 
správe SR a Múzeu colníctva. 
Keď colníci od zmluvy odstúpi-
li, požiadalo Staré Mesto o zve-
renie budovy opäť. „Magistrát 
totiž nemal žiadnu predstavu 
o využití tohto jedinečného ob-
jektu a bál som sa, aby z neho 
nebola ďalšia krčma ako z Mýt-
neho domčeka na petržalskej 
strane,“ povedal starosta Staré-
ho mesta Radoslav Števčík. Ob-
jekt si vyžiada rekonštrukciu 
a preto bude potrebné, aby myš-
lienku na zriadenie múzea pod-
porili aj staromestskí poslanci. 
Mestská časť je pripravená 
spolupracovať pri budovaní 
expozície múzea s každým, kto 
má vzťah k histórii Bratislavy 
a osobitne k histórii Starého 
mosta a Viedenskej električky. 

Mestská časť Staré Mesto 
požiadala o vyhlásenie 
stavebnej uzávery v zóne 

Brnianska – Patrónka. Dôvodom 
pre vyhlásenie stavebnej uzáve-
ry je spracovanie územného plá-
nu zóny. V súčasnosti prebieha 
pripomienkové konanie a minu-
lý týždeň sa uskutočnilo verejné 
prerokovanie návrhu. ,,Vzhľadom 
na predchádzajúcu skúsenosť pri 
obstarávaní územného plánu zóny 
Chalupkova, keď sa novými kona-
niami stále menil pôvodný plán, sa 
mestská časť rozhodla požiadať 
stavebný úrad o vyhlásenie sta-
vebnej uzávery,“ hovorí starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík. 

Uzávera mala pomôcť skrátiť pro-
ces obstarávania územného plánu 
zóny, ktorý by mohol byť dokonče-
ný v prvej polovici budúceho roku.

Mestská časť zaznamenala za 
posledné roky nárast záujmu in-
vestorov o územie v okolí Brnian-
skej ulice a prestavby rodinných 
domov na domy bytové. Časť 
riešeného územia sa nachádza 
v Pamiatkovej zóne Bratislava 
– centrálna mestská oblasť. Pre 
predmetné územie je spracovaný 
Územný plán hl. mesta SR Brati-
slava z roku 2007, v znení neskor-
ších zmien a doplnkov, ktorý však 
nemá potrebnú podrobnosť a jed-
noznačnosť regulatívov.

Mestská časť preto iniciova-
la obstarávanie územného plánu 
zóny Brnianska-Patrónka v snahe 
zachovať pre toto územie typickú 
zástavbu rodinných domov a vy-
tvorenie jednoznačnej a podrob-
nej regulácie pre dané územie. Po 
spracovaní  a schválení územné-
ho plánu zóny bude možné spojiť 
stavebné a územné konanie, čím 
sa urýchli proces povoľovania vý-
stavby. Spracovateľom územného 
plánu je spoločnosť APROX-BA 
s.r.o. Mestská časť ukončila aj ob-
starávanie na spracovateľa územ-
ného plánu zóny CMO-severový-
chod, ktorého obstarávanie bolo 
už v minulosti pozastavené. 

Naozaj sa  
nedokážeme tešiť?

Niekedy mám pocit, že čím sme 
informovanejší, tým sme akýsi 
viac negatívne nastavení. Akoby 
sme sa nedokázali v živote tešiť. 
Nedokážeme povedať, tak to je 
celkom fajn. My dokonca často 
nedokážeme ani radšej mlčať ak 
už nám je proti srsti pochváliť.

Samozrejme, že každému sa 
páči niečo iné. Človeku je však 
divne pri srdci, keď si prečíta, 
že ulica, ktorú sme po niekoľ-
kých desiatkach rokov opravili je 
zbabraná preto, lebo sme použili 
čierny asfalt. Alebo na vysadené 
stromy a kvetiny reagujú ľudia 
slovami aj tak vám to do dvoch 
týždňov vyschne. Všimli ste si 
- vám to vyschne, nie nám. Mys-
lím si, že aj to je jeden z dôvodov 
prečo sa ako spoločnosť posúva-
me k tej negativite. Nedokážeme 
držať spolu. Robíme si navzájom 
zle. Čo si pomyslieť keď ráno 
otvoríme Medickú záhradu a po 
celom areáli sú rozhádzané koše, 
alebo naložíme pol kontajnera 
starého nábytku, ktorý niekto 
v noci, cez plot navláčil do záhra-
dy. A kto by si povedal tak vám 
treba, tak rovno hovorím že nám 
všetkým. Chlapi, ktorí to musia 
upratovať mohli pritom za ten 
čas kosiť, plieť, alebo inak zveľa-
ďovať záhradu. Strážna služba, 
ktorú sme museli najať, tiež nie 
je zadarmo a to sú všetko naše 
spoločné peniaze. 

Mám taký malý sen, buďme 
k sebe naroční a kritickí, ale do-
kážme sa občas zastaviť a pove-
dať ah veď ten záhon na nábreží 
je pekný. 

 Rado Števčík

| AKTUÁLNE |

V zóne Brnianska sa pripravuje 
stavebná uzávera

V Propeleri bude letná čitáreň
Po tom, ako bola zrušená verejná súťaž na prenájom budovy Propelera na 

dunajskom nábreží, sa mestská časť pustila do údržby objektu. Opravili sme 
elektroinštaláciu, dlažbu okolo budovy, vymaľovali a opravili sme dažďový 
zvod. Najpodstatnejšia však bola oprava zatekajúcej strechy. „V krátkom 
čase tu chceme otvoriť letnú čitáreň s ponukou propagačných materiálov 
o Bratislave. O sprevádzkovanie budovy Propelera vo vlastnej réžii sme sa 
rozhodli po tom, ako poslanci zrušili verejnú obchodnú súťaž na nájomcu ka-
viarne. Verím, že čoskoro si tu budú môcť návštevníci posedieť a oddýchnuť 
pri kávičke a dennej tlači,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav Števčík. 
Ešte pred tým však dostane budova nový šat aj zvonku a pribudnú na nej 
dobové fotografie pôvodného Propelera. Na svoje miesto sa vrátia aj hodiny.
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Plot ambasády USA má byť 
odstránený ako čierna stavba

Reklamné búdky zmizli zo Starého Mesta

RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto

 pozýva obyvateľov Starého Mesta   

6. 8., 17.00 KUŠTÁROVCI HRAJÚ NA 
ŽELANIE, zábavné popoludnie s hudobnou 

skupinou Kuštárovci, vstup voľný.

7. 8., 18.30 STAROMESTSKÁ LETNÁ 
TANČIAREŇ

pri živej hudbe a príjemnom posedení na 
letnej terase Hotela Carlton,

Hviezdoslavovo námestie. Vstup voľný.
Do tanca a na počúvanie hrá Saturn

12. 8., 18.00 ZÁVER 19. STOROČIA 
- ZLATÝ VEK, Grassalkovichova záhra-
da, budú predstavené odevy z rokov 1870 
- 1890, poväčšine večerné plesové róby, 

ale aj odevy na voľný čas (promenádové) a 
šport (jazdecké), módna prehliadka a krátky 

tanečný vstup so sprievodným komentárom o 
zmenách v oblasti etikety a tanečnej kultúry 
odohrávajúcich sa pred prelomom storočí. 
Možnosť naučiť sa jednoduchý tanec, ktorý 
bol populárny na mestských slávnostiach 

práve v tomto období.

15. 8., 17.00 STAROMESTSKÝ KON-
CERT, účinkuje: Traditional Club Revival, 

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, vstup 
pre Staromešťanov na voľnú vstupenku 

vydávanú na oddelení kultúry od 2. 8., pon-
delok - piatok 10.00 - 12.00, v Zichyho paláci, 

Ventúrska 9.

18. 8., 14.00 STAROMESTSKÝ ŠA-
CHOVÝ TURNAJ, Hviezdoslavovo ná-

mestie
Švajčiarsky systém hry na 5 kôl podľa pravi-
diel FIDE, tempo hry 10 minút na partiu plus 
bonifikácia 5 sekúnd za každý ťah, spoluprá-
ca s Klubom šachových nádejí v Bratislave. 
Prihlášky do 10. 8. posielajte na lubica.jane-
gova@staremesto.sk, tel. +421 911 403 984, 

rohacek.miroslav@gmail.com, tel. 
+421 908 776 438.

21. 8. 18.30 STAROMESTSKÁ 
 LETNÁ TANČIAREŇ

pri živej hudbe a príjemnom posedení na 
letnej terase Hotela Carlton,

Hviezdoslavovo námestie. Vstup voľný.
Do tanca a na počúvanie hrá Memory

24. 8., 18.00 STAROMESTSKÝ  
SALÓN s Jozefom Vajdom, vstup voľný.

25. - 26. 8. DNI MAJSTROV ÚĽUV 
2018, Hviezdoslavovo námestie,

v spolupráci s mestskou časťou Bratisla-
va-Staré Mesto. Festival tradičných remesiel 

a ľudových výrob Dni majstrov ÚĽUV sa 
organizuje v Bratislave už od roku 1990. Fes-

tival predstavuje širokej verejnosti tradičné 
remeslá z celého Slovenska, hudobno-taneč-

né vystúpenia, tvorivé dielne, detská zóna. 

Viac ako trojročný proces odstránenia nelegálnych re-
klamných zariadení, bývalých telefónnych búdok, sme 
ukončili odstránením posledných dvoch pred osobným 
prístavom. Celkovo bolo z verejných priestranstiev v Sta-
rom Meste odstránených 49 reklamných búdok. „Zmizli 
všetky reklamné zariadenia z Hviezdoslavovho námestia 
a z Osobného prístavu. Za štyri roky sme výrazne znížili 
reklamný smog v uliciach Starého Mesta. Budeme v tom 
pokračovať,“ povedal starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.

Okrem toho sa podarilo zvýšením dane vytlačiť z chod-
níkov v správe mestskej časti 38 reklamných trojnožiek, 
na podnet magistrátu náš stavebný úrad rozhodol o od-
stránení desiatok nelegálnych reklamných stavieb z mest-
ských pozemkov.

Výstavba Landererovho parku sa dostáva do finálnej fázy. Doteraz prašné plochy sa menia na zeleň.

Stavebný úrad Bratislava – Sta-
ré Mesto rozhodol o odstránení 
oplotenia veľvyslanectva USA na 
Hviezdoslavovom námestí. Dôvo-
dom je to, že  stavebné práce boli 
zrealizované v rozpore s povole-
ním stavby, vydaným Mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto zo 
dňa 13. 5. 2005, právoplatným dňa 
17. 6. 2005. „Existencia plota sa 
stala politickou otázkou, konanie 
úradu však bolo prísne apolitic-
kým rozhodovaním podľa staveb-
ného zákona,“ povedal starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík. 

Podľa rozhodnutia stavebné-
ho úradu je z vykonaného doka-
zovania zrejmé, že nepovolená 

stavba oplotenia je postavená na 
cudzom pozemku, ktorý je verej-
ným priestranstvom a vlastník 
pozemku nesúhlasí s jej dodatoč-
ným povolením. Stavebný úrad 
s poukazom na uvedené skutoč-
nosti má za to, že nie je možné 
vysloviť záver o súlade dodatoč-
ného povolenia s verejným zá-
ujmom, keďže stavebník usku-
točnením nepovolenej stavby 
oplotenia bráni, resp. obmedzu-
je prístup verejnosti na verejné 
priestranstvo a preto pristúpil k 
nariadeniu odstránenia nepovo-
lenej stavby oplotenia. Staveb-
ný úrad by bol povinný konanie 
prerušiť a postupovať podľa § 

137 stavebného zákona výlučne 
za predpokladu, pokiaľ by doda-
točné povolenie stavby nebolo v 
rozpore s verejným záujmom. 

,,Vyžiadali sme si stanoviská 
príslušných ministerstiev, ale 
ich vyjadrenia neboli jednoznač-
né. Vlastník pozemku – hlavné 
mesto opakovane vyjadril roz-
hodnutie pozemok veľvyslanec-
tvu neprenajať,“ dodáva starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík.

Proti tomuto rozhodnutiu sta-
vebného úradu sa môže staveb-
ník do 15 dní od jeho doručenia 
odvolať. Odvolacím orgánom je 
Okresný úrad Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky.
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Slovenský klezmer, európska od-
poveď na tango a zvukovo-obrazo-
vé cestovanie v čase:

10. 9. 2018 budú hrať naživo Preß-
burger Klezmer Band (SK) a Quadro 
Nuevo (DE) na otvorenom pódiu na 
Hviezdoslavovom námestí. Umelecký 
kolektív Xenorama (DE) pozýva na 
audiovizuálne cestovanie v čase. Ten-
to večer zorganizuje Nemecké veľvys-
lanectvo pri príležitosti 25. výročia 
nemecko-slovenských vzťahov. 
Vstup je voľný. Všetci sú vítaní.

Začne sa s Pressburger Klez-
mer Band o 16.00 hod. Na svojich 

vystúpeniach sa lokálni matadori 
z Bratislavy postarajú o uvoľnenú 
atmosféru a tanečnú náladu. Ich hu-
dobným domovom je pocitmi nabitý 
horkokrvný klezmer, – s textami 
v jidiš a v slovenčine. Vo svojom ju-

bilejnom albume „Tsvantsik yorn“ 
sa vydali na hudobnú cestu okolo 
sveta – z Arménska cez Európu do 
Brazílie. Kam nás vezmú tentoraz?

Lascívne a uvoľnene sa bude po-
kračovať od 18.00 hod. – s „Quad-
ro Nuevo“, európskou odpoveďou 
na argentínske tango! Po viac 
než 3000 koncertoch, nedávno aj 
v novopostavenej hamburskej Lab-
skej filharmónii, prichádza premié-
ra: plnokrvní hudobníci sa tešia na 
svoje prvé vystúpenie v Bratislave. 
Ich lásku k nostalgicko-akustickej 
hudbe počuť v každom tóne. Ak-

tuálne CD skupiny má názov „Flying 
Carpet“. Tak vzlietnime s nimi!

Keď sa priblíži nočný súmrak, od 
20.00 hod. stíšime (trochu) repro-
duktory – a zažneme svetlá. Umel-
ci so svetlom z Xenoramy ožiaria 
hlavnú fasádu Nesterovho paláca, 
budovy nemeckého veľvyslanectva. 
Znalci v ich obrazoch rozpoznajú 
zastávky spoločných dejín Slová-
kov a Nemcov; všetci ostaní sa budú 
môcť ponoriť do hry farieb, foriem, 
svetiel a zvukov a vychutnať si ju.

Dôstojný záver kultúrneho leta v 
Bratislave (Starom Meste).

| SAMOSPRÁVA |

Nemecko-Slovenský deň na Hviezdoslavovom námestí

Priestory Seniorcentra 
sa postupne stávajú 
zdravšími a krajšími

Od konca júla musela mestská časť an-
gažovať strážnu službu na ochranu Medi-
ckej záhrady. V poslednom čase sa množi-
li prípady nočného vandalizmu. Nešlo už 
len o posprejované lavičky a ploty. Teraz 
už roztopaš vykazovala znaky vynalože-
nej námahy. Niekoľko nocí v mesiaci boli 
povyberané smetné koše a odpadky ro-
zhádzané po záhrade. Jeden čas sa síce 
hovorilo, že to majú na svedomí vrany, 
ktoré hľadajú potravu, vrany ale fľaše ne-
prenášajú. Azda najväčším prekvapením 
bola hromada vyradeného nábytku pri 
pamätníku uprostred parku. Bolo toho 
viac ako pol kontajnera. 

Záškodníci v Medickej záhrade

Seniorcentrum Staré Mesto 
opäť o trošku vylepšilo a skrášlilo 
svoje priestory, tentokrát v zari-
adení pre seniorov na Podjavor-
inskej 6. Zrealizovali sme kom-
pletné vymaľovanie spoločných 
priestorov – schodísk a chodieb. 
Zároveň sa nám podarilo zre-
konštruovať prvú časť fasády, 
ktorá bola posprejovaná grafitmi 
a pri chodníku aj poškodená dlho-
dobými vplyvmi dažďa a snehu. 
Keďže budova vo vlastníctve MČ 

Staré Mesto na Podjavorinskej 
6 je pamiatkovo chránená, re-
konštrukciu realizovala certifiko-
vaná firma, schválená Krajským 
pamiatkovým úradom. 

Veríme, že s podporou nášho 
zriaďovateľa – mestskej čas-
ti – budeme môcť pokračovať aj 
vo vylepšovaní priestorových 
podmienok tejto budovy, popri 
výstavbe úplne nového zariadenia 
opatrovateľskej služby na Palári-
kovej.
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V rámci rekonštrukcie ciest 
v Starom meste sa dostá-
va na rad Tichá ulica. Táto 

cesta, na ktorej sme roky opra-
vovali množstvo výtlkov dosta-
ne v úseku od Slávičieho údolia 
po Svetlú ulicu nový asfaltový 
povrch. Rovnako dostala nový 
povrch aj Lermontovova ulica.  
Tu sme okrem toho opravili obrub-
níky a nanovo vydláždili chodníky.  
Už tradične sme znížili obrubníky 
na priechodoch pre chodcov a pri-
budli tzv. slonie uši. Nová je aj or-
ganizácia parkovania, vďaka ktorej 
neubudlo na ulici ani jedno parko-
vacie miesto. Všetky parkovacie 
miesta, okrem štyroch pre policaj-
ný zbor, boli vyhradené držiteľom 
parkovacej karty mestskej časti. 

Na Klemensovej robíme stavebné 
úpravy, aby mohla byť zjednosmer-
nená po Grösslingovu. Znamená to, 
že pred železničným riaditeľstvom 
sme rozšírili cestu o 25 cm, čím na 
ceste vznikne 20 nových parkova-
cích miest. Opravujeme obrubníky, 
chodníky dláždime. V kontakte s 
Jakubovým námestím rozširujeme 
park o bývalú benzínovú pumpu, čím 
vznikne nová zelená plocha. Priecho-
dy budú aj tu bezbariérové, všetky 
kanalizačné vpusty opravíme.

Na Senickej meníme obrubníky a 
cesta dostane aj chodníky dostanú 
nový nový asfaltový povrch.

Okrem toho pribudol na Ulici 
Fraňa Kráľa kamenný spomaľovač 
integrovaný s priechodom spájajú-
ci schody na Puškinovej vedúce zo 
Štefánikovej na Vlčkovu a Mišíkovu. 
Tento rok sme zrekonštruovali 
chodníky a cesty na Hollého, Mari-
ánskej, Povrazníckej, Kyčerského, 
Tobruckej a Justičnej. 

“Rekonštrukciami ulíc spláca-
me investičný dlh samosprávy do 
infraštruktúry chodníkov a ciest, 
ktorý tu vznikol za uplynulých 30 
rokov. Súčasne sa snažíme riešiť 
dlhodobé problémy týchto ulíc, 
ako sú úzke chodníky, nedostatok 
zelene, parkovanie na chodníkoch 
alebo bariérovosť priechodov. To 
všetko riešime v rámci komplexnej 
rekonštrukcie ulíc,” uviedol staros-
ta Starého Mesta Radoslav Števčík.
 FOTO – MILAN STANISLAV

Ďalšie opravené ulice v Starom Meste

Lermontovova

Klemensová

Senická
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Aby sme vedeli kto sme, musíme 
vedieť odkiaľ pochádzame. V du-
chu týchto slov pripravilo Staré 
Mesto už po tretíkrát festival Ces-
tovanie časom. 

Ulice Starého Mesta ožili výjavmi 
z minulosti, ale aj tvorivými akti-
vitami dneška. Na piatich stano-
vištiach umiestnených v uliciach 
Starého Mesta sme sa vrátili do mi-
nulosti. Prešporské kortesačky, Na-
poleon v Bratislave a Ako sa vyšta-
fírovať na Korzo, Živý orloj, Rene-
sančný dvor, Kelti.  Na šiestom sta-
novišti, v Letnej čitárni u Červené 
raka sa  tvorilo a čítalo. Festival sa 
začal veľkolepým koncertom brati-
slavského konzervatória s názvom 
Klasika v Bratislave.  Pokračoval na 
ďalší deň už spomínanými aktivi-

tami na jednotlivých stanovištiach. 
Veľký úspech mal Renesančný dvor 
na Hviezdoslavovom námestí. Deti 
si mohli pripraviť trdelník, ochut-
nať dobové jedlá, mohli si zatanco-
vať, zašermovať ale aj zažonglovať. 

Zaujímavé boli aj dobové módne 
prehliadky priamo v uliciach his-
torického centra, ktoré sa striedali 
so scénickým výjavom Napoleona 
v Bratislave a prehliadkami napole-
onských vojakov. Živý orloj sa pred-
stavil na terase hotela Carlton. 

Záver festivalu patril scénickej 
kompozícií Cestovanie časom. V nej 
sa predstavili študenti, pedagógo-
via konzervatória, herci. Festival 
otvorili a ukončili historický tru-
badúri. Finančne ho podporil Brati-
slavský samosprávny kraj. 

Staré Mesto už  
po tretíkrát  

cestovalo časom
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Nové stromy a kveti-
nové záhony pribudli 
na Tobruckej ulici. 

Novým usporiadaním pro-
filu komunikácie dostali svoj 
priestor na novom vydlážde-
nom chodníku chodci, autá 
sa presunuli na cestu a me-
dzi chodcov a autá sa zmes-
ti nový zelený pás pre štyri 
hrušky a záhon trvaliek. Ďal-
šia hruška pribudla na rohu 
Tobruckej a Dobrovičovej 
ulice a pôdokryvné rastliny 
skrášlili priestor pod stroma-
mi pri novom chodníku popri 
univerzite. „Za uplynulé štyri 
roky sa nám podarilo uro-
biť niekoľko takýchto drob-
ných zásahov, ktoré zlepšili a 
sfunkčnili verejný priestor na 
viacerých uliciach v Starom 
Meste. Po Björnsonovej, Ma-
riánskej, Žižkovej, Kyčerské-
ho sme tak nové zelené plochy 
vytvorili aj na Tobruckej,“ po-
vedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík.

Nová zeleň pribudla 
aj na rohu Mariánskej 
a Heydukovej pred lekárňou. 
Pri rekonštrukcii Mariánskej 
ulice sme rozšírili chodník na 
bezpečnú a pohodlnú šírku 
2 metre. Chodníky po oboch 
stranách sme vydláždili, 
opravili obrubníky a kanali-
začné vpusty, vyasfaltovali 
cestu. „Vybudovali sme bez-
bariérové priechody a na rohu 
Mariánskej a Heydukovej sme 
vytvorili nové plochy zelene. 
Sú to možno drobné zásahy v 
rámci celého Starého Mesta, 
ale o to sú dôležitejšie, pre-
tože potvrdzujú, že aj takéto 
drobné zásahy môžu zvýšiť 
kvalitu verejného priestoru,“ 
dodáva starosta Starého Mes-
ta Radoslav Števčík.

Dva nové kvetinové záhony 
pribudnú aj po rekonštrukcii 
Klemensovej ulici. Namiesto 
nevzhľadnej asfaltovej plochy 
po bývalej čerpacej stanici sa 
park na Jakubovom námestí 
predĺži približne o 60 metrov 
štvorcových nových záhonov.

V obnovených uliciach pribúda zeleň

Tobrucká

Mariánska

Tobrucká
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Čo je pre vás kultúra? 
Kultúra má širokú a pestrú pa-

letu definícií, ktoré si môže každý 
prečítať na internete alebo v neja-
kej odbornej publikácií. Pre mňa 
kultúra neznamená iba to, čo ľu-
dom poskytujeme, tzn. kultúrne 
a umelecké vyžitie. Pre mňa je 
kultúra aj to ako sa k sebe navzá-
jom správame, ako sa správame 
k verejnému priestoru, k prírode. 
Raz som čítala veľmi zaujíma-
vý článok. V ňom autor rozpráva 
o svojej návšteve nemenovaného 
filozofa, ktorý mu okrem výbor-
ného koláča ponúkol aj netradič-
nú, ale  zmysluplnú definíciu kul-
túry. Citujem: „Kultúra je to, ako 
si prijal tento koláč. Natiahol si 
otvorenú ruku, prijal si odo mňa 
koláč ale nezmocnil si sa ho. A toto 
je kultúra. 

V Starom Meste pracujete od 
roku 2015. Ako ste začínali?

Na začiatok treba povedať, že 
k tejto práci musí mať človek 
úprimný vzťah, nie je to iba povola-
nie, ale poslanie. Dôležitá je aj chuť, 
odvaha, vzťah k ľudom, nejaké tie 
skúsenosti, kúsok kreativity a do-
statok času. Táto práca si vyžaduje 
„celého človeka“.  Vo všeobecnosti, 
ak chce človek skutočne pracovať 
pre ľudí, musí sa tomu venovať na-
plno a ja mám to šťastie, že už mám 
veľké deti, žijem iba s dospelou 
dcérou a ten čas mám. Veľmi dôle-
žitá je  podpora od vedenia a dobrý 
tím ľudí. S veľkou vďakou môžem 
povedať, že aj toto mám. Paradox-
ne ani to všetko nestačí, treba ve-
dieť aké majú ľudia kultúrne po-
treby, aký druh umenia a kultúry 
uprednostňujú. Práve preto som 
si po svojom nástupe do funkcie 
urobila malý prieskum, v ktorom 

som zisťovala, ako často Staromeš-
ťania navštevujú podujatia organi-
zované mestskou časťou, aký typ 
podujatí uprednostňujú, koho chcú 
vidieť, počuť.  

K čomu vás prieskum nasme-
roval?

Mojou snahou bolo priniesť Sta-
romešťanom to, po čom je dopyt.  
Pevne verím, že sa nám to spoloč-
ne so starostom Starého Mesta a s 
kolegami podarilo. Svedčia o tom aj 
reakcie typu, že fénix vstal z popo-
la, že kultúra v Starom Meste ožila 
a žije, že sa nerobí pre to, aby nie-
kto vykazoval činnosť, ale robí sa 
pre ľudí. 

Ktoré podujatia sú najnavšte-
vovanejšie?

Ponúkame širokú škálu progra-
mov pre všetky cieľové skupiny, od 
pravidelných Staromestských kon-
certov v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca, Staromestských 
salónov, na ktorých sme predsta-
vili celý rad významných osobností 
kultúrneho života, Staromestských 
tančiarní v hoteli Carlton, posede-
ní pri hudbe, diskusií, literárnych 
klubov. Ponúkame aj vstupenky 
na rôzne filmové a divadelné pred-
stavenia, koncerty. Spomeniem len 
zopár, napr. muzikál Cats v Divadle 
Nová scéna, alebo predstavenie Bál 
v Slovenskom národnom divadle,  
Veľkonočný koncert v Slovenskej 
filharmónii, či filmové predstave-
nie Dubček v kine Mladosť alebo 
Gauguin v Kine Film Europe. Je to 
len zopár, ktoré som vymenovala. 
A ako sú navštevované? Dnes mô-
žem s potešením konštatovať, že 
návštevnosť je naozaj vysoká. To je 
pre mňa tiež veľmi dôležitá spätná 
väzba.

Aké programy pripravujete 
pre deti?

Pre deti sú to rôzne divadelné 
predstavenia, toho času každú ne-
deľu v Medickej záhrade, predtým 
v Pistoriho paláci, v Centre kultúry 
na Gaštanovej alebo aj v Zichyho 
paláci. Zaujímavý bol cyklus Palá-
cová herňa čítania, v rámci ktorého 
deti na základe indícií pátrali po 
rozprávke. Pre deti pripravujeme 
aktivity aj v rámci iných väčších 
podujatí, tvorivé dielne, vystúpe-
nia. Teraz v rámci festivalu Cesto-
vanie časom to bol napr. Renesanč-
ný dvor, v rámci vianočných trhov 
pripravujeme aktivity v detskej 
zóne. Napríklad už teraz riešime 
Mikuláša, ktorý príde na Hviezdo-
slavovo námestie s muzikálom Ľa-
dové kráľovstvo.  

Veľa podujatí pripravujete aj 
vo verejnom priestore.

Áno ďalší záver, ktorý vyplynul 
nielen z môjho už spomínaného 
prieskumu bola skutočnosť, že 
z historického centra sa pomaly ale 
isto vytratila kultúra. Tá sa začala 
sústreďovať v obchodných cen-
trách, napr. v neďalekej Eurovei. 
Jediné podujatie rozsiahlejšieho 
charakteru, ktoré zostalo vo verej-
nom priestore boli Korunovačné 
slávnosti. Na základe tejto skutoč-
nosti sme sa zamerali na oživenie 
verejného priestoru. Pripravili 
sme viacero podujatí napr. Staro-
mestskú fiestu, ktorej cieľom bolo 
počas letných mesiacov zabaviť 
a roztancovať ulice Starého Mesta 
alebo Flash mob dance. Pozornosť 
sme ďalej zamerali na oživovanie 
tradícií, pretože si uvedomujeme, 
že šírenie ľudovej kultúry je pre 
vytváranie hodnôt našich detí 
veľmi dôležité. Staromestské fa-

šiangy, Staromestský prvý máj, 
Staromestské Martinské hody, ale 
aj Festival vodníkov sú podujatia, 
ktorými si pripomíname tradície, 
zvyky našich otcov, povesti. O tra-
dície a zvyky sme rozšírili aj dra-
maturgiu Staromestských  vianoč-
ných trhov. Pripomíname si zvyky, 
ktoré sa viažu k jednotlivým me-
nám napr. k Lucii a každú adventnú 
nedeľu zapaľujeme spolu s niekto-
rým z cirkevných hodnostárov ad-
ventnú sviecu. Učíme sa aj návra-
tom k histórii. Práve na históriu sú 
zamerané podujatia typu Cestova-
nie časom, cyklus prednášok spo-
jených s ukážkami s názvom Nová 
doba, ktoré sme zrealizovali v Pis-
toriho paláci a v rámci ktorých sme 
predstavili módu, hudbu, tanec, 
architektúru 20. – 40. rokov minu-
lého storočia. Historický podtext 
majú aj koncerty v Grassalkovicho-
vej záhrade spojené s prezentáciou 
módy a zvyklostí jednotlivých his-
torických období. 

Oddelenie kultúry pripravuje 
aj výlety pre seniorov. Na zákla-
de čoho ich vyberáte?  

Treba povedať, že staromestskí 
seniori  sú veľmi inteligentní ľu-
dia, milujú umenie, radi sa zabavia 
a tiež veľmi radi cestujú.  Výlety si 
organizujú seniori v rámci klubov 
a Jednoty dôchodcov aj sami. Majú 
pomerne širokú ponuku a preto, 
keď organizujeme výlet, snažíme 
sa aby bol atraktívny a s full ser-
visom. V apríli sme navštívili Bu-
dapešť, Paríž východu, v máji Led-
nický zámok s rozľahlou záhradou, 
Minaretom a Janohradom. V júni sa 
plavilo dvesto staromestských 
seniorov do Hainburgu. Takmer 
dvojhodinová plavba doplnená vý-
kladom sprievodkyne a oživená 

| ROZHOVOR |

Akí sú ľudia, taká je kultúra, 
aká je kultúra, takí sú ľudia

Kultúru v Starom Meste nielen riadi, ale aj sama moderuje program Staromestský salón. Spovedá v ňom 
osobnosti našej kultúry. Vedúcu oddelenia kultúry Miestneho úradu v Starom Meste Ľubicu Janegovú sme preto 

vyspovedali ako funguje kultúra v mestskej časti.
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ľudovou hudbou Kuštárovci bola 
neopakovateľná. Nenechali sme 
si ujsť ani nádherný výhľad z hra-
du Hainburg, ktorý bol postavený 
v roku 1050.  V júli sme išli pozrieť 
krásy prírody. Najvyhľadávanejšia 
jaskyňa Moravského krasu a jeho 
najväčšia priekopa opradená po-
vesťami Macocha spojená s výbor-
ným obedom a ochutnávkou piva 
stála za to.  Na september pripra-
vujeme výlet do Rajeckých Teplíc 
s návštevou a kúpaním sa v kúpe-
ľoch Afrodita, návštevou Čičmian 
a Rajeckej Lesnej. Ale aby som bola 
presná, výlety nerobíme len pre 
seniorov. Pre deti organizujeme 
v rámci leta tri turnusy denných 
letných táborov, v rámci ktorých 
absolvujú minimálne jeden výlet. 
Pre mladšiu a aj strednú generáciu 
organizujeme v rámci kultúrneho 
leta dvakrát Jazzovú loď s Petrom 
Lipom a v septembri pripravujeme 
aj rockovú loď.  

Po svojom nástupe ste pripra-
vili Koncepciu kultúrnej politiky. 
Súčasťou koncepcie je aj rozširo-
vanie a skvalitňovanie kultúrnej 
infraštruktúry.

Po mojom nástupe do funkcie 
bola pre mňa Koncepcia kultúrnej 
politiky jednou z priorít. Príprava 
nebola jednoduchá, ale v konečnom 
dôsledku, stálo to za to.  Koncepcia 
kultúrnej politiky je na rozdiel od 
koncepcií v rôznych obciach reali-
zovateľná. Čo sa týka rozširovania 
a skvalitňovanie kultúrnej infraš-
truktúry, je potrebné spomenúť, 
že do siete kultúrnych centier bol 
zaradený Pistoriho palác, v ktorom 
sme pripravili od septembra minu-
lého roku po jún tohto roku kvalit-
ný program zameraný predovšet-
kým na mladšiu a strednú generá-
ciu, koncerty, cestovateľské kiná, 
diskusie, historické prednášky. 
Toho času je palác opäť v rekon-
štrukcii. Po streche, fasáde, kotolni 
a oknách sa rekonštruuje elektrina 
a sčasti vnútorné priestory. Do kon-
ca roka by sa malo zrevitalizovať aj 
nádvorie. Okrem Pistoriho paláca 
postupne  upravujeme aj ďalšie kul-
túrne centrá. Dôležité je spomenúť 
aj Staromestskú galériu Zichy, kto-
rú sme na popud starostu Starého 
Mesta otvorili verejnosti na jar mi-
nulého roku. Dnes sú tam kvalitné 
výstavy, z čoho sa úprimne teším. 

Ako pripravujeme programy
Na rozdiel od viacerých organi-

zácií a mnohých iných mestských 
častí si dramaturgiu pripravujeme 
sami.  Veľakrát sa stretávam s ná-
zorom, že Staré Mesto je bohatá 
mestská časť. Pravdou je, že Staré 
Mesto je turisticky najnavštevova-
nejšie územie na Slovensku, čo je 
na jednej strane výborné, na stra-
ne druhej, na čistenie a údržbu ide 
nepomerne viac peňazí, ako v iných 
mestských častiach. Z toho dôvodu 
si nedovolíme zaplatiť agentúry, 
ktoré vám síce pripravia program 
na kľúč, ale sú dva až trikrát drah-
šie. Okrem toho peniaze zháňame 
aj z rôznych fondov a nadácií.  Mo-
jou ambíciou je, aby sme Staromeš-
ťanom priniesli to, čo ich zaujíma 
a aby sme nevytvárali duplicitné 
projekty. 

Čo vás vo vašej práci najviac 
prekvapuje?

Jedným z podujatí, ktoré som za-
čala pripravovať a ktoré si aj sama 
moderujem je Staromestský salón. 
Predstavujem na ňom rôzne osob-

nosti kultúrneho života. Spome-
niem iba zopár.  Milka Vašáryová, 
Martin Huba, Štefan Kvietik, Zdena 
Studenková,  Juraj Jakubisko, Emil 
Horváth, František Kovár, Štefan 
Bučko, Dušan Jamrich, Božidara 
Turzonová. Skutočne zvučné a zná-
me mená. Za takmer tri roky trva-
nia sa mi ani raz nestalo, že by sa 
niekto pýtal na honorár. Rovnako 
to je, keď ich požiadame o čítanie 
pre deti, recitáciu. To ma vie vždy 
milo prekvapiť. S mladšou generá-
ciou podobné skúsenosti nemám, 
teraz to nemyslím vo všeobecnosti, 
myslím mladú generáciu z umelec-
kej brandže. 

Staré Mesto je špecifická mest-
ská časť, sústreďuje sa tu veľa in-
štitúcii, čo už štátnych verejných, 
neziskových organizácií, nadácií. 
Ako s nimi spolupracujete?

Staré Mesto má výnimočné po-
stavenie a to nielen z pohľadu hlav-
ného mesta. Nachádzajú sa tu sym-
boly štátnosti, národnej histórie, 
architektúry, moderného umenia 
a súčasnej umeleckej tvorby. Toto 

všetko si uvedomujeme a snaží-
me sa s jednotlivými inštitúciami 
a organizáciami spolupracovať. 
Uvediem napr. Bibianu, kde je spo-
lupráca na veľmi vysokej úrovni. 
Výborná spolupráca je aj s amba-
sádami. Len nedávno sme mali Dni 
srbskej kultúry, v septembri pripra-
vujeme Deň indickej kultúry. Naj-
viac však spolupracujeme s nezis-
kovými organizáciami. Spomeniem 
napr. ERKo s ktorým v rámci Sta-
romestským Martinských hodov 
pripravujeme lampiónový sprie-
vod, Kreatívny klub Luna, s ktorým 
sme len nedávno zorganizovali na 
Hviezdoslavovom námestí druhý 
ročník Kreafestu. Treba spomenúť 
Rodinné centrum Prešporkovo ale 
aj festivaly ako Biela noc, BRaK.  
V súčasnosti sa mobilizuje aj veľa 
mladých ľudí. Prinášajú rôzne za-
ujímavé projekty.  Keď požiadajú 
o pomoc, či už o radu, priestor, tech-
nickú podporu, snažíme sa, pokiaľ 
je to v našich možnostiach pomôcť.  

(sm)
FOTO ‒ MAREK VELČEK

| ROZHOVOR |

Kamila Magálová vľavo a moderátorka a vedúca oddelenia kultúry Ľubica Janegová vpravo.
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Volič môže voliť len v mestskej 
časti svojho trvalého pobytu vo vo-
lebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do 
volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju 
totožnosť predložením občianske-
ho preukazu alebo dokladu o poby-
te pre cudzinca.

Potom okrsková volebná ko-
misia zakrúžkuje poradové číslo 
voliča v zozname voličov a vydá 
voličovi prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky mest-
skej časti a štyri hlasovacie lístky, 
a to hlasovací lístok pre voľby do 
miestneho zastupiteľstva, hlaso-
vací lístok pre voľby do mestské-
ho zastupiteľstva, hlasovací lístok 
pre voľby starostu mestskej časti 
a hlasovací lístok pre voľby primá-
tora mesta.

Hlasovací lístok pre voľby do 
mestského zastupiteľstva a hla-
sovací lístok pre voľby primátora 
mesta sú označené na ľavom okraji 
farebným pruhom.

Prevzatie hlasovacích lístkov 
a obálky potvrdí volič v zozname 

voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hla-

sovaním odobrať do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov. Voličovi, ktorý 
nevstúpi do osobitného priestoru 
určeného na úpravu hlasovacích 
lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby 
do miestneho zastupiteľstva a na 
hlasovacom lístku pre voľby do 
mestského zastupiteľstva môže 
volič zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v prísluš-
nom volebnom obvode zvolených. 
(Počet poslancov, ktorý sa volí vo 
volebnom obvode je uvedený na 
hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby 
starostu mestskej časti a na hlaso-
vacom lístku pre voľby primátora 
mesta môže volič zakrúžkovať po-
radové číslo len jedného kandidá-
ta.

V osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov vlo-
ží volič do obálky jeden hlasova-
cí lístok pre voľby do miestneho 

zastupiteľstva, jeden hlasovací 
lístok pre voľby starostu mestskej 
časti, jeden hlasovací lístok pre 
voľby do mestského zastupiteľ-
stva a jeden hlasovací lístok pre 
voľby primátora mesta.

Na požiadanie voliča mu okrsko-
vá volebná komisia vydá za ne-
správne upravené hlasovacie líst-
ky iné (nové). Nesprávne uprave-
né hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepouži-
tých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upra-
viť hlasovací lístok pre zdravotné 
postihnutie alebo preto, že ne-
môže čítať alebo písať a oznámi 
pred hlasovaním túto skutočnosť 
okrskovej volebnej komisii, má 
právo vziať so sebou do priesto-
ru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a zákona 
upravila hlasovací lístok a vloži-
la do obálky. Obidve osoby pred 
vstupom do osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov člen 
okrskovej volebnej komisie poučí o 
spôsobe hlasovania a o skutkovej 

podstate trestného činu marenia 
prípravy a priebehu volieb. Členo-
via okrskovej volebnej komisie ne-
smú voličom upravovať hlasovacie 
lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdra-
votné postihnutie sám vložiť obál-
ku do volebnej schránky, môže 
požiadať, aby obálku do volebnej 
schránky v jeho prítomnosti vloži-
la iná osoba, nie však člen okrsko-
vej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti zo závaž-
ných, najmä zdravotných dôvodov, 
má právo požiadať mestskú časť a v 
deň konania volieb okrskovú volebnú 
komisiu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky, a to len 
v územnom obvode volebného okrs-
ku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepo-
užité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej 
schránky na odloženie nepouži-
tých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopus-
tí priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

n za poslanca miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto môže byť zvo-
lený obyvateľ mestskej časti, ktorý má trvalý 
pobyt v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 
najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku
n za poslanca mestského zastupiteľstva hlav-

ného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
môže byť zvolený obyvateľ hlavného mesta, 
ktorý má trvalý pobyt v hlavnom meste SR 

Bratislava a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 
rokov veku
n za starostu mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto môže byť zvolený obyvateľ mestskej 
časti, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕši 25 rokov veku
n za primátora hlavného mesta Slovenskej re-

publiky Bratislava môže byť zvolený obyvateľ 

hlavného mesta, ktorý má trvalý pobyt v hlav-
nom meste SR Bratislava a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 25 rokov veku

Prekážka práva byť volený:
- výkon trestu odňatia slobody
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný 

čin, ak odsúdenie nebolo zahladené
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ mestskej časti, 
teda občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v mest-
skej časti a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážka práva voliť: zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobo-
dy z dôvodov ochrany verejného zdravia

Informácie pre voliča
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

rozhodnutím č. 203/2018 Z. z.
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí

a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h

SPÔSOB HLASOVANIA

PRÁVO VOLIŤ

PRÁVO BYŤ VOLENÝ
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n	5. 8., 10.00 DCERY MATKY 
ZEMĚ, Divadlo ToTem (CZ), báb-
ková hra o tom ako sa z indián-
skych lovcov stali poľnohospodári, 
ktorí objavili tajomstvo troch dcéry 
Matky Zeme: Fazuľa, Kukurica 
a tekvica.

n	12. 8., 10.00 FIFO, VIERKA A ZA-
ČAROVANÉ PRASIATKO, Divadlo 
šašo Fifo a priatelia, malý huncút 
Škriatok Špinko začaruje neposlušné 
prasiatko Kvík a unesie ho na svoj 
hrad. Keďže Fifo a Vierka majú dobré 
srdce, rozhodnú sa prasiatku pomôcť. 

n	19. 8., 10.00 POHYBOVÉ DIELNE 
PRE DETI, 4Arts Therapy

n	26. 8., 10.00 TDpaslík, Divadlo 
na Hojdačke, veselá bábkovo-či-
noherná rozprávka o záhradnom 
trpaslíkovi a jeho kamarátoch, 
s pesničkami a interakciami s pub-
likom.

n	2. 9., 10.00 GUĽKO BOMBUĽKO, 
Divadlo Tuš, veselé a nápadité 
príhody prešibaného nezbedníka 
Guľka Bombuľka a jeho kamará-
tov.

n	9. 9., 10.00 ZAJKO FAJKO  
A HADÍK VADÍK, Agentúra Ma-
KiLe, strážkyne lesa Katlinka 
a Silvána vás prevedú príbehom 
o priateľstve.

n	16. 9., 10.00 HLÚPE KURA,  
Divadlo JAJA, hlúpe kuriatko ne-
poslúcha svoju mamičku a utečie 
jej do sveta. Stretne veľa zvieratiek 
a samé na vlastnej koži sa presved-
čí, že mamička mala pravdu.

V prípade nepriaznivého počasia sa 
podujatie koná na Školskej 14.

Radoslav Števčík
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pozýva rodičov s deťmi na 

Nedeľné dopoludnia pre deti v Medickej záhrade

Móda storočiami
7. september, od 17.00

Hviezdoslavovo námestie

Móda je obľúbenou témou rôznych stretnutí. Čoraz častejšie sa 
o nej hovorí aj v odborných kruhoch. Mestská časť Staré Mesto je 
najstaršou mestskou časťou, ktorá tvorí základ Bratislavy -  Preš-
porok, kde móda zohrávala vždy veľkú úlohu. 

Postupne sa na 
móle na Hviezdosla-
vovom námestí pred-
staví:
n	Raný stredovek, 

renesancia, barok, 
rokoko, empír, ieder-
meier a romantizmus,

n	Secesia, móda 1. 
polovice 20. storočia, 
súčasná móda 

Komentované mód-
ne prehliadky budú 
doplnené hudobnými 
a tanečnými ukážkami 
toho ktorého obdobia. 
Hudba z daných ob-
dobí zaznie v podaní Dua Alve a členov Fats Jazz Band, tanečné 
ukážky v podaní Fringia. Módne prehliadky pripravili Fringia, 
Elijana, a Prvorepubliková móda.  Záver podujatia bude pariť 
šansónovému koncertu v podaní speváčky a herečky Janky Hu-
binskej.

Cieľom podujatia  je pútavým spôsobom priblížiť obyvateľom 
a návštevníkom Bratislavy, ako sa vyvíjala móda od ranného 
stredoveku po súčasnú módu a do akej miery je súčasná móda 
ovplyvnená tou minulou.

Výstava Berger 
v SNG

28. 8. 2018 o  17.00 Čaj 
o piatej v SNG/ Komento-
vaná prehliadka výstavy

Cafe Berlinka Budova 
SNG, Námestie Ľ. Štúra Bra-
tislava. 

Komentovaná prehliad-
ka výstavy „Berger“ je po-
kračovaním podujatia Čaj 
o piatej v SNG pre aktívnych 
seniorov, ktoré pravidelne 
organizuje STÁLE DOBRÍ 
n.o. v spolupráci so SNG. Na 
prehliadku umeleckých diel 
s výkladom lektora nadvia-
že beseda v kaviarni Berlin-
ka. Vstup voľný 
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Zariadenia sociálnych služieb
Zariadenia sociálnych služieb sú 

určené pre:
- fyzické osoby odkázané na pomoc 

inej fyzickej osoby z dôvodu ťaž-
kého zdravotného postihnutia,

- fyzické osoby s  vymedzeným 
druhom zdravotného postihnutia,

- fyzické osoby vyššieho veku.

Niektoré typy zariadení sú urče-
né len pre klientov s  vysokým stup-
ňom odkázanosti na pomoc inej 
osoby (minimálne V. stupeň), pri 
iných postačuje, ak klient dosiahne 
niektorý z nižších stupňov odká-
zanosti (II. - VI. stupeň). Niektoré 
zariadenia sú určené pre okruh fy-
zických osôb s taxatívne určenými 
zdravotnými postihnutiami (osoby 
nevidiace alebo prakticky nevidia-
ce, slabozraké, nepočujúce alebo 
osoby s ťažkou obojstrannou nedo-
slýchavosťou).

Výnimkou je zariadenie pre se-
niorov (predtým nazývané ako 
domov dôchodcov), kedy nemusí 
fyzická osoba pre prijatie do toh-
to zariadenia automaticky spĺňať 
podmienku odkázanosti na pomoc 
inej osoby či vymedzeného zdra-
votného postihnutia. Ide o klientov 
v dôchodkovom veku, ktorí požia-
dali o uvedenú sociálnu službu z 
iných vážnych dôvodov. Tieto však 
nie sú v zákone taxatívne upravené. 
Úlohou sociálneho pracovníka je 
vždy individuálne posúdiť závaž-
nosť uvádzaných dôvodov. Môže ísť 
napr. o osoby, ktoré sú alebo boli tý-
rané alebo iným spôsobom zneuží-
vané, osoby, ktoré stratili bývanie a 
v dôsledku vysokého veku je ohro-
zené ich zdravie alebo život.

Zákon upravuje aj iné typy za-
riadení (napr. špecializované za-
riadenie, denný stacionár). Denný 
stacionár sa nepokladá za pobytové 
zariadenie (predtým šlo o domov 
sociálnych služieb s denným poby-
tom), ale ide o ambulantnú formu 
sociálnej služby, v ktorej sa posky-
tuje sociálna služba iba počas dňa. 

Aj keď sa špecializované zaria-
denie pri poskytovaní jednotlivých 
činností významne neodlišuje od 
domova sociálnych služieb, bolo za-
radené ako samostatné zariadenie, 
nakoľko prax si takúto potrebu vy-
žiadala. Ich osobitosťou je možnosť 
dôslednejšieho a intenzívnejšieho 
zamerania na osoby s vybraným 
druhom zdravotného postihnutia 
(napr. s Alzheimerovou chorobou) 
pomocou odborníkov s potrebnými 
vedomosťami, znalosťami a zruč-
nosťami.

Opatrovateľská služba
Ide o obligatórnu terénnu so-

ciálnu službu, ktorá sa poskytuje 
osobám odkázaným na pomoc inej 
osoby, ktorej odkázanosť musí do-
sahovať minimálne II. stupeň. Od-
kázanosť posudzuje príslušný lekár 
obce v rámci lekárskej posudkovej 
činnosti. Sociálny pracovník obce 
následne posudzuje odkázanosť na 
úkony sebaobsluhy, starostlivosti o 
domácnosť a úkony pri uskutočňo-
vaní základných sociálnych aktivít. 
Rozsah pomoci v týchto oblastiach 
stanovuje v hodinách. 

Komplexnosť lekársko-sociál-
neho posúdenia odkázanosti na 
opatrovateľskú službu a určenie 
jej rozsahu vytvára predpoklady 
pre zvýšenie objektivity celkového 

procesu posudzovania pre uvedené 
účely.

Opatrovateľskú službu nemožno 
poskytovať v určitých prípadoch 
(napr. pri poberaní peňažného 
príspevku na osobnú asistenciu). 
Súbeh opatrovateľskej služby je 
možný s  peňažným príspevkom 
na opatrovanie. Ide o prípady, keď 
je poberateľ peňažného príspevku 
v nemocnici alebo z dôvodu potre-
by odľahčenia od systematického 
opatrovania. Vtedy je možné po-
skytovať aj opatrovateľskú službu 
v rozsahu 8 hodín mesačne alebo 
maximálne 30 dní v roku. Počas 
tohto obdobia je poberateľovi pe-
ňažného príspevku poskytovaná 
odľahčovacia služba, čo vo vzťahu 
k opatrovanej osobe znamená, že 
je jej poskytovaná opatrovateľská 
služba. Uvedená skutočnosť nemá 
žiaden vplyv na výšku poberaného 
peňažného príspevku na opatrova-
nie.
Pracujúci dôchodcovia s príj-
mom z dohody do 200 eur majú 
odvodovú úľavu

Od 1. júla 2018 si môžu pracujú-
ci dôchodcovia určiť jednu dohodu 
o vykonaní práce alebo dohodu o 
pracovnej činnosti, pri ktorej chcú 
využiť odvodovú úľavu, čiže nepla-
tiť poistné na sociálne poistenie. 
Podmienkou je, že príjem z tejto 
dohody nepresiahne mesačne, resp. 
priemerne mesačne 200 eur. Ide 
o dôchodcov, ktorí majú prizna-
ný starobný dôchodok, predčasný 
starobný dôchodok, invalidný dô-
chodok alebo výsluhový dôchodok 
podľa osobitného predpisu po do-
vŕšení dôchodkového veku či in-
validný výsluhový dôchodok. Ak 

uvedenú hranicu príjmu z dohody 
prekročia, poistné na dôchodkové 
poistenie budú platiť z príjmu nad 
200 eur mesačne.

Najväčšia zmena sa týka predčas-
ných starobných dôchodcov, kto-
rým novela zákona umožňuje od 1. 
júla pracovať na jednu určenú do-
hodu s maximálnym ročným príj-
mom 2400 eur bez toho, aby stratili 
nárok na výplatu predčasného sta-
robného dôchodku (na rozdiel od 
podmienok do 30. júna 2018).

Odborné prednášky 
a aktivity pre seniorov

Denné centrum Heydukova 25 
utorok o 14.00
prednášky a aktivity sú bezplat-

né, vstup voľný

September 
11. september - Liečivé bylinky 

na mesiac september - Mgr. Alica 
Kytková

18. september - Tvorivé dielne 
- Vystrihovanie z papiera – Ing. 
Vlasta Lazová

25. september - Psychohygiena 
seniorov - MUDr. Viera Satinská 

Zoznam kurzov v Dennom 
centre od septembra 2018

Koordinačné cvičenia (cvičenia 
na prepájanie pravej a ľavej hemi-
sféry)

Začiatok kurzu: 11. 9. 2018 (uto-
rok) od 10.00 do 11.00 hod.

Trvanie: 12 týždňov

Tréning pamäti 
Začiatok kurzu: 13. 9. 2018 

(štvrtok) od 14.00 do 15.00 hod.
Trvanie: 12 týždňov

| SOCIÁLNE |

Poskytovať takýto príspevok ne-
ukladá mestským častiam žiadny 
právny predpis. Chceme pomôcť 
starobným dôchodcov v čase, keď 
sú oslabení chorobami a uľahčiť im 

prístup k lekárskej starostlivosti a 
sociálnej službe v dennom stacioná-
ri. Dôchodcovi, ktorého stojí cesta 
taxíkom do nemocnice na Kramá-
roch približne 5 euro, preplatí pri 

predložení účtenky z taxíka mestská 
časť z tejto jazdy 2,50 eura, teda tam 
aj späť 5 eur. Nárok na príspevok vo 
výške 2,50 eura za jednu uskutočne-
nú jazdu má každý starobný dôchod-

ca s trvalým pobytom v Starom Mes-
te. Príspevok na dopravu sa vypláca 
osobe spätne, jedenkrát za štvrťrok, 
a to do 30 dní po doložení dokladov 
za konkrétny štvrťrok. 

Staromestskí dôchodcovia môžu požiadať 
o príspevok na dopravu

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého 
zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
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Muzikoterapia 
Začiatok kurzu: 12. 9. 2018 

(streda) od 14.30 do 15.30 hod.
Trvanie: do 19. 12. 2018

Ruský jazyk 
Začiatok kurzu: 12. 9. 2018 

(streda) od 10.00 do 11.30 hod.
Trvanie: 12 týždňov

Hrnčiarska dielňa
Začiatok kurzu: 26. 9. 2018 (stre-

da) od 10.45 do 11.45. hod.
Trvanie: 10 týždňov
Miesto: ÚĽUV, Obchodná 64

Textilná dielňa
Začiatok kurzu: 26. 9. 2018 

(streda) od 10.45 do 11.45 hod. 
Trvanie: 10 týždňov
Miesto: ÚĽUV, Obchodná 64

Pohybový kurz Zdravý chrbát
Začiatok kurzu: 20. 9. 2018 od 

9.30 do 10.30 hod. (utorok a štvr-
tok)

Trvanie: do 20. 12. 2018
Miesto: Staromestské centrum 

kultúry a vzdelávania, Školská 14

Nemecký jazyk 
Začiatok kurzu: september

V prípade záujmu o niektorý 
z kurzov v Dennom centre je po-
trebné odovzdať vyplnenú pri-
hlášku na miestny úrad, alebo 
priamo na oddelenie sociálnych 
vecí. Prihlášky nájdete na webovej 
stránke  našej mestskej časti ale-
bo na oddelení sociálnych vecí. Ak 
máte ďalšie otázky, prosím kontak-
tuje pani Mgr. Michalu Žifčákovú 
(email: michala.zifcakova@stare-
mesto.sk, alebo telefonicky 02/592 
46 227). Počet miest na jednotlivý 
kurz je obmedzený. V prípade, že 
by ste mali nejaké typy na aktivity,  
o ktoré by ste mali do budúcna záu-
jem, môžete nám ich napísať.

O všetkých aktivitách sa môžete 
dozvedieť prostredníctvom Staro-

mestských novín alebo emailom, 
ktoré sú rozosielané všetkým, 
ktorí sa dobrovoľne prihlásili do 
databázy vedúceho sociálneho od-
delenia, prípadne na samotnom 
oddelení sociálnych vecí.

Bezplatné počítačové kurzy pre 
staromestských seniorov

Sociálne oddelenie mestskej čas-
ti Bratislava-Staré Mesto v spolu-
práci so Staromestskou knižnicou 
a občianskym združením Milujem 
knihy/Amo libris pripravili na rok 
2018 opäť bezplatné týždňové kur-
zy počítačovej gramotnosti Inter-
net a e-mail pre seniorov s trvalým 
pobytom v mestskej časti Staré 
Mesto.

Kurzy sú určené pre začiatoční-
kov, trvajú týždeň, denne od 9.00 
do 13.00 hod.

Miesto konania: 
pobočka Staromestskej knižnice 

na Panenskej ul. 1
Termíny konania: 

október 2018. Informácie na tel. 
čísle: 02/54 41 18 74, e-mail: sadlo-
nova@starlib.sk.

Sociálne oddelenie pozýva
Výlet na Devín pre poberateľov 

starobných dôchodkov
Termín: utorok, 18.september 

2018
Trasa: Bratislava-Devín-Brati-

slava
Vstupné: 5 eur na osobu
Cena zahŕňa: palubný lístok 

na loď, ľahké občerstvenie na lodi 
smerom na Devín (nealko, káva, zá-
kusok), koncert hudobnej skupiny 
Milá spoločnosť (populárna hudba 
60-tych a 70-tych rokov) počas ce-
lej plavby, vstupné na hrad Devín, 
obed.

Predaj lístkov od pondelka 10. 
septembera 2018 (p. Bibiána Gu-
ldanová)

RNDr. MÁRIO LEŽOVIČ,
 PhD., MPH

Vedúci oddelenia sociálnych vecí

| SOCIÁLNE | 

Tajomná priepasť Macocha 
a výlet lodičkami po rieke Pun-
kve do hlbín jaskyne, boli júlo-
vým cieľom seniorov zo Starého 
Mesta. Nebol to však prvý výlet 
už predtým stihli navštíviť na-
príklad Budapešť či nádherný 
Lednický zámok s rozľahlou zá-
hradou, Minaretom a Janovym 
hradom. Nádherné záhrady, 
krásne počasie,  plavba loďka-
mi po rieke Dyje, či povoz na 
kočoch do neďalekého Janohra-
du, to všetko vytvorilo úžasnú 
atmosféru.

V júni sme navštívili neďa-
leký Hainburg. Dvesto staro-
mestských seniorov sa výletnou 
loďou plavilo do hainburského 
prístavu. Takmer dvojhodino-
vá plavba doplnená výkladom 
sprievodkyne a oživená ľudo-
vou hudbou Kuštárovci bola 
neopakovateľná. V Hainburgu 
sme si so seniormi pozreli nie-
len centrum, ale sme si urobi-
li aj malú túru na zrúcaninu 
hradu Hainburg. Staromestskí 
seniori boli úžasní. I napriek 
pomerne dosť náročnému teré-
nu sa mnohí nevzdali a užili si 
nádherný výhľad z hradu, ktorý 
bol postavený v roku 1050. 

Staromestskí seniori spoznávajú hrady  
a zámky okolitých krajín
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MČ Staré Mesto aj tento rok pripravila Staro-
mestské kultúrne leto, ktoré prinesie množstvo 
koncertov, divadiel, diskusii, prezentácii, pohy-
bových a tanečných aktivít nielen na Hviezdo-
slavovo námestie, ale aj na nádvorie Zichyho 
paláca, do Medickej a Grassalkovichovej záhra-
dy, či do ulíc Starého Mesta.   

Hviezdoslavovo námestie 
Program na Hviezdoslavom námestí je konci-

povaný od štvrtka do nedele. Štvrtky budú patriť 
Promenádnym dychovým koncertom, ďalšie dni 
sa Vám predstavia rôzni domáci i zahraniční in-
terpreti, zbory, hudobné skupiny rôznych žánrov.  

Počas leta bude sprístupnená aj maxišachov-
nica na Hviezdoslavovom námestí piatok 15.00 
– 20.00, sobota a nedeľa 14.00 – 20.00.
3. 8., 18.00 KORI KADLUBIAK SO SKUPINOU
4. 8., 18.00 SENZI LETO – NORA BLAHOVÁ, 
JÁN GREGUŠ, JÁN HRUŠKA
5. 8., 18.00 IMMORTAL ONION (P)

10. 8., 18.00 PONTE PARDO
11. 8., 18.00 MILOŠ BIHÁRY BAND
12. 8., 18.00 FOLKY POLKY – STANISLAV MA-
RIŠLER A FIDLIKANTI
18.8.,  SHPAIZA Fest 2018 
18.8. Staromestský šachový turnaj
19. 8., 18.00 MAREK RAJT
25. – 26. 8. DNI MAJSTROV ÚĽUV 2018
1. 9., 18.00 MARIANA GELENEKYOVÁ, RI-
CHARD TAMÁS, opereta, muzikál
2. 9., 18.00 BÁBKAR BAND
7. 9., 17.00 MÓDA STOROČIAMI 
8. 9., 18.00 – 19.00 ZÁVER A ÚVOD SEZÓNY 
2018/ 2019

Ukážky Pilakalajogy Anky Repkovej, Detský 
dramatický krúžok, ukážky tvorivej dramatickej 
prípravy detí, Detské baletné štúdio, choreogra-
fie zostavené Magdalénou Thierovou, Divadlo 
Ívery, ukážka z hry Veď nehorí, Divadlo Ticho 
a spol., pesničky z predstavení, Prešporské di-
vadlo, pesničky z predstavení, Folkový koncert.

Sprievodné aktivity: maľovanie pri stojane pre 

všetkých, maľovanie tričiek najmä pre deti a do-
spelí XL, modelovanie z hliny pre všetkých.
9. 9., 18.00 ERVÍN SCHÖNHAUSER
10. 9., 16.00 – 22.00 NEMECKO-SLOVENSKÝ 
DEŇ, program Nemeckého veľvyslanectva Bra-
tislava k 25. výročiu nemecko-slovenských vzťa-
hov, Preßburger Klezmer Band (SK), Quadro 
Nuevo (DE)a audiovizuálna projekcia ateliéru 
Xenorama (DE) na nemecké veľvyslanectvo 
Nemci a Slováci – Čo nás spája.

Promenádne dychové koncerty, pri soche 
Hviezdoslava  
2. 8., 17.00 VAJNORSKÁ DYCHOVKA
9. 8., 17.00 DYCHOVÁ HUDBA SPOJÁR
16. 8., 17.00 CaK DYCHOVÁ HUDBA
23. 8., 17.00 BRASS QUINTET
30. 8., 17.00 FOR BRATISLAVA DNV

Staromestská letná tančiareň
pri živej hudbe a príjemnom posedení na 

letnej terase Hotela Carlton, Hviezdoslavovo 
námestie. Vstup voľný. Do tanca a na počúvanie 
hrajú:
7. 8., 18.30 SATURN 
21. 8., 18.30 MEMORY

Nádvorie Zichyho paláca
Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal, na 

mieste hodinu pred podujatím. Zľava 50% drži-
teľom Karty staromestského seniora a zľavnené 
vstupenky pre seniorov, študentov a ZŤP pri 
predaji na mieste podujatia.

1. 8., 20.30 MARCEL BÁRTA, DANO ŠOL-
TIS, saxofonista a bubeník českej mladej jazzo-
vej skupiny Vertigo, koncert, vstupné: 7 €/ 5€

2. 8., 18.00 LITERÁRNY KLUB, Artdebut, 
poviedky: Radovan Potočár, maľba: Peter Cvik, 
hudba: Trio Szabó/Turcerová/Fiala

V programe Artdebut predstavujeme mladých 
umelcov. Radovan Potočár je víťazom literárnej 
súťaže Poviedka 2015 a vydáva svoju debuto-
vú zbierku poviedok „Nádych“, ktorú ilustroval 
Peter Cvik. Hudobné vydavateľstvo Real House 
Music uvádza  debutový album, ktorý nahrali 

Štefan Szabó a Ján Fiala. Program moderuje 
Oliver Rehák, vstup voľný.

6. 8., 17.00 KUŠTÁROVCI HRAJÚ NA ŽELA-
NIE, zábavné popoludnie s hudobnou skupinou 
Kuštárovci, vstup voľný.

7. 8., 18.00 NIEČO O ŽENÁCH, Divadlo u 
Zichyho, divadelná hra podľa predlohy Mira 
Gavrana, vstup voľný.

8. 8., 20.30 JEDEN ZA VŠETKÝCH, VŠETCI 
DO NEBA, Divadlo La Komika, účinkujú: Rená-
ta Ryníková, Júlia Horváthová, Štefan Martino-
vič, Tomáš Palonder, Miro Málek, vstupné: 7 €/ 
5€

9. 8., 18.00 LITERÁRNY KLUB, Literárne 
kino, aforizmy: Tomáš Ulej, kresby: Matúš 
Maťátko, slávnostné uvedenie tretej zbierky 
aforizmov Tomáša Uleja s názvom Žuvot, ktorú 
ilustroval Matúš Maťátko. Moderuje František 
Malík, vstup voľný.

14. 8., 20.30 BRUNO MADEIRA, jeden z 
najoceňovanejších gitaristov novej brazílskej 
generácie, vstup voľný.

15. 8., 20.30 APROPO, divadelný zábavník, 
účinkujú: Štefan Skrúcaný, Rasťo Piško, Ján 
Snopko a Karin Haydu, vstupné: 10 €/ 7€

16. 8., 18.00 LITERÁRNY KLUB, Básne SK/
CZ, beseda s ocenenými laureátmi medzinárod-
nej súťaže. Moderuje Michal Tallo, vstup voľný.

22. 8., 20.30 HORÚCE LETO 68, Divadlo 
GUnaGU, účinkujú: Zuzana Kronerová, Gabika 
Dzuríková, Marta Maťová, vstupné: 7 €/ 5€

23. 8., 18.00 LITERÁRNY KLUB, Czecho 
Mecho , „Prípad 1968“ Pavel Juráček a iní. In-
scenované čítanie z denníkov významných čes-
koslovenských spisovateľov z obdobia augusta 
1968. 

24. 8., 18.00 STAROMESTSKÝ SALÓN s Jo-
zefom Vajdom, vstup voľný.

5. 9., 20.30 MICHAL ČERVIENKA, akordeón, 
koncert, vstupné: 5 €/ 3 €

Medická záhrada
SPEV V MEDICKEJ ZÁHRADE
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7., 14., 21. a 28. 8., 18.00 SPIEVANIE NÁS 
BAVÍ S ANKOU REPKOVOU, spievanie ľudo-
vých piesní pod holým nebom pre každého

Cvičenie pod stromami v Medickej záhrade
7., 9., 14. a 16. 8., 10.00 PILAKALAJOGA®, 

lektor: Anna Repková
7., 14., 21., 23. a 28. 8. 17.00 PILAKALAJO-

GA®, lektor: Anna Repková
7., 14., 21. a 28. 8. 18.00 TAIČI STUDNIČKA, 

lektor: Ľubomír Cisár
2. 8., 17.00 HATHAJOGA PRE ZDRAVÝ 

CHRBÁT, lektorka: Soňa Ftáčniková
9. 8. 17.00 HATHAJOGA PRE HARMONIZÁ-

CIU TELA, lektorka: Soňa Ftáčniková
16. 8. 17.00 HATHAJOGA PRE ZDRAVÉ 

KĹBY, lektorka: Soňa Ftáčniková
2. 8. 10.00 ČCHIKUNG – CVIČENIE PRE 

ZDRAVIE A POHODU, lektor: Ladislav Horniak
30. 8., 17.00 ČCHIKUNG – CVIČENIE PRE 

ZDRAVIE A POHODU, lektor: Ladislav Horniak
21., 23., 28. a 30. 8., 10.00 STREČING A ČI-

KUNG – CVIČENIE PRE DOBRÉ RÁNO, lek-
torka: Mária Bakošová 

Nedeľné dopoludnia 
5. 8., 10.00 DCERY MATKY ZEMĚ, Divadlo 

ToTem (CZ), bábková hra o tom ako sa z indián-
skych lovcov stali poľnohospodári, ktorí objavili 
tajomstvo troch dcéry Matky Zeme: Fazuľa, Ku-
kurica a tekvica.

12. 8., 10.00 FIFO, VIERKA A ZAČAROVA-
NÉ PRASIATKO, Divadlo šašo Fifo a priatelia, 
malý huncút Škriatok Špinko začaruje neposluš-
né prasiatko Kvík a unesie ho na svoj hrad. Keď-
že Fifo a Vierka majú dobré srdce, rozhodnú sa 
prasiatku pomôcť. 

19. 8., 10.00 POHYBOVÉ DIELNE PRE 
DETI, 4Arts Therapy

26. 8., 10.00 TDpaslík, Divadlo na Hojdačke, 
veselá bábkovo-činoherná rozprávka o záhrad-
nom trpaslíkovi a jeho kamarátoch, s pesnička-
mi a interakciami s publikom.

2. 9., 10.00 GUĽKO BOMBUĽKO, Divadlo 
Tuš, veselé a nápadité príhody prešibaného ne-

zbedníka Guľka Bombuľka a jeho kamarátov.
9. 9., 10.00 ZAJKO FAJKO A HADÍK VADÍK, 

Agentúra MaKiLe, strážkyne lesa Katlinka a Sil-
vána vás prevedú príbehom o priateľstve.

16. 9., 10.00 HLÚPE KURA, Divadlo JAJA, 
hlúpe kuriatko neposlúcha svoju mamičku a ute-
čie jej do sveta. Stretne veľa zvieratiek a samé 
na vlastnej koži sa presvedčí, že mamička mala 
pravdu.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie 
koná na Školskej 14.

STAROMESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY 
A VZDELÁVANIA, Zichyho palác,  
Ventúrska 9

6. 9., 17.00 STAROMESTSKÁ JAZZOVÁ 
LOĎ, koncert Petra Lipu a Traditional Clubu, po-
čas plavby z centra Bratislavy na Devín a späť, 
vstupné: 13 €, predpredaj vstupeniek v sieti 
Ticketportal a v Staromestskom centre kultúry a 
vzdelávania Školská 14, nástup: pontón č. 52. 

7.9., 21.00 ROCKOVÁ LOĎ

Grassalkovichová záhrada
12. 8., 18.00 ZÁVER 19. STOROČIA – ZLA-

TÝ VEK,
Odevy z rokov 1870 – 1890, poväčšine večer-

né plesové róby, ale aj odevy na voľný čas (pro-
menádové) a šport (jazdecké), módna prehliad-
ka a krátky tanečný vstup so sprievodným ko-
mentárom o zmenách v oblasti etikety a taneč-
nej kultúry odohrávajúcich sa pred prelomom 
storočí. Možnosť naučiť sa jednoduchý tanec, 
ktorý bol populárny na mestských slávnostiach 
práve v tomto období. Zbor Anky Repkovej.

VÝSTAVY
MALÁ MORSKÁ VÍLA, NOÉMI KOLČÁKO-

VÁ-SZAKÁLLOVÁ
Staromestská Galéria Zichy, Ventúrska 9, 

vchod z ulice, utorok – nedeľa 13.00 – 18.00
Mgr. art. Noémi Kolčáková Szakállová, vy-

študovala Vysokú školu výtvarných umení v 
Bratislave, odbor – Odevný dizajn pod vedením 

doc. Júlie Sabovej. Na pôde tejto školy neskôr 
sama vyučovala a prednášala Dejiny odievania 
a Odevnú štylizáciu módnej kresby. Prostredníc-
tvom umeleckej tvorby sa v minulosti zúčastnila 
na rôznych exhibíciách. Maliarsku tvorbu Noémi 
Kolčákovej Szakállovej sprevádzajú imaginatív-
ne bytosti a ikony. Maľované ilustrácie zvádzajú 
štylizovanými tvarmi a štruktúrami. Autorka pou-
žíva výrazné farby a línie v kompozíciách, ktoré 
sú pre jej tvorbu veľmi charakteristické a na 
prvý pohľad rozpoznateľné. Trvanie 7. 8. – 31. 8.

KRAJINA BEZ ČASU, Zare Lenti, koláže, 
trvanie 15. 6. – 31. 8.

Zichyho palác, Ventúrska 9, pondelok 13.00 
– 18.00, utorok – piatok 9.00 – 18.00, sobota 
13.00 – 18.00

PRVÁ VÝSTAVA ÚČASTNÍKOV ATELIÉRU 
MELITA-ART, trvanie 2. – 25. 8

Zichyho palác, Ventúrska 9
Obrázky vytvorili začínajúci účastníci, dospelí 

pracujúci, alebo ich deti technikou akryl, alebo 
akvarel na rôzne zaujímavé témy,.

OBRAZ NORMALIZÁCIE 
Galéria Nadácie PRESS PHOTO, Zichyho 

palác, Ventúrska 9, streda 13.00 – 17.00, štvr-
tok 13.00 – 18.00

Československá dokumentárna fotografia po 
r. 1968, výstava je malou vizuálnou sondou do 
obdobia vpádu okupačných vojsk na územie 
Československa v roku 1968, ktorý vyústil do 
obdobia normalizácie. Keď sa konsolidovala 
moc komunistov, došlo k potlačeniu demokrati-
začných a reformných procesov v spoločnosti, 
čo viedlo k jej celkovej stagnácii. Každý z foto-
grafov zachytil toto obdobie jedinečným spô-
sobom, s vlastným chápaním a vnímaním tohto 
neslobodného sveta. Trvanie od 28. 6. do 15. 9.

PETER ZANONY, maľba, sochy, trvanie 6. 
8. – 31. 8.

Galéria F 7, Františkánske námestie
otvorená utorok – nedeľa 15.00 – 19.00
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