
Milí 
Staromešťania,

držíte v rukách tretie číslo Staromest-
ských novín, ktoré mapujú dianie v našej 
mestskej časti. So začiatkom letnej sezóny 
sa zapĺňajú ulice – ľuďmi, terasami, podu-
jatiami. Mnohí Staromešťania si pochva-
ľujú, že mesto ožilo a opeknelo, ale nájdu 
sa aj občania, ktorým tento ruch prekáža. 

Poďme o tom diskutovať aj na stránkach 
týchto novín. V aktuálnom čísle nájde-
te informácie o prebiehajúcich opravách 
ciest a chodníkov, zoznam dotácií, ktoré 
poslanci schválili pre kultúrne podujatia 
a sociálne aktivity. Rovnako sa v novinách 
dočítate  o dobrovoľníckych a rozvojových 
aktivitách, do ktorých sa mestská časť za-
pojila a prispela tak ku krajšiemu životu 
v Starom Meste. Predstavíme Vám aj nový 
koncept vianočného korza, ktorým chce 

mestská časť zatraktívniť pobyt v meste 
v zimnom období. V novinách nájdete aj 
anketu o využití staromestského majetku 
na verejné aktivity. Budeme radi, ak sa do 
tejto debaty zapojíte. Rovnako privítame 
vaše tipy na témy, o ktorých by ste sa chce-
li dozvedieť viac. Píšte nám na adresu re-
dakcia@staremesto.sk. Prajeme Vám prí-
jemné letné čítanie. Redakcia 

Staromestských novín
Foto - Marek Velček

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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(Ne) Dobrovoľne

Sú dni, za ktoré sa večer 
poďakujem, ale aj také, keď 

som rád, že sú už za mnou. 
K tým pozitívnym určite budú 
patriť dobrovoľnícke aktivity 
Bratislavského okrášľovacieho 
spolku pri vysádzaní letničiek 
na Vajanského nábreží, ako aj 
upratovanie Jakubovho námestia 
v spolupráci s Nadáciou Pontis 
a všetkými úžasnými ľuďmi, pre 
ktorých dobrovoľníctvo nie je 
fráza. Dodatočne sa im chcem 
poďakovať za všetko to, čo pre 
Staré Mesto pomohli skrášliť, 
ale aj za pozitívnu energiu, 
ktorú preniesli na všetkých 
okoloidúcich.
No sú aj dni náročné na 
rozhodovanie. K nim patrila  
demonštrácia proti islamizácii 
ako aj protipochod avizovaný 
ako kontraakcia. Ako občan 
tradične multikultúrneho mesta, 
ktoré začiatkom 20.storočia 
nemalo problém so spolužitím 
etník, si želám aby Staré Mesto 
zostalo platformou rôznych 
názorov, ak sa dokážu navzájom 
rešpektovať. Ako starosta však 
musím rešpektovať právo 
napísané začiatkom roku 1990, 
ktoré samosprávam nedovoľuje 
vymedziť sa voči akýmkoľvek  
pokusom intolerancie. A je jedno, 
z ktorej strany.
Rešpektoval som zákon aj 
odporúčania štátnych inštitúcií 
– ako starosta Števčík som 
však presvedčený, že zákon 
o zhromažďovaní je zrelý na 
novelizáciu. Aby dal samospráve 
legitímne nástroje reagovať 
na nové geopolitcké výzvy 
ako aj  on-line prostredie, kde 
sa dá vďaka open data zistiť 
podstatne viac, ako zákon spred 
25 rokov umožňuje. Iba tak 
bude samospráva skutočnou 
samosprávou. Rado Števčík

Petícia proti 
hazardným hrám

Starostovia bratislavských 
mestských častí a primátor 

mesta odštartovali petíciu Za 
Bratislavu bez hazardných hier. 
Petičný hárok je k dispozícii na 
kontaktnom pracovisku miestne-
ho úradu Starého Mesta na Vajan-
ského nábreží 3. Úspešná petícia 

umožní mestskému zastupiteľ-
stvu prijať VZN o zákaze herní a 
umožní tak mestských častiam 
regulovať existenciu herní na 
svojom území. Dnes môže herňa 
vzniknúť vedľa detského ihriska, 
školy a samospráva nemá šancu 
tomu zabrániť. Ak chcete petíciu 

podporiť podpisom, alebo ako 
dobrovoľníci chcete pomôcť so 
zberom podpisov, napíšte na re-
dakcia@staremesto.sk. Petičný 
hárok si môžete stiahnuť aj z web 
stránky Starého Mesta.

Tlačová správa 
Staré Mesto

N iekomu stačí magnetka, iné-
mu hrnček. Maroko, Petro-

hrad, Barcelona, Istanbul, Čičma-
ny – takto vyzerá moja “omag-
netkovaná” chladnička. Vždy keď 
ju otváram, spomeniem si, kde 
som čo zažila…
Ako som však s poľutovaním zis-
tila, moje magnetky sú trápny 
prežitok. Nový trend v suveníroch 
na jar a leto 2015 nesie názov dla-

žobná kocka. A dorazil už  aj do 
Bratislavy. Konečne sme svetoví!  
Ale vážne - vedeli ste, že novou 
zberateľskou vášňou niektorých 
turistov sú dlažobné kocky? Tie 
z Hviezdoslavoveho námestia sú 
dnes možno v Chicagu, Debrecíne, 
Varšave či Brne… Tak som staros-
tovi Števčíkovi napísala podnet, 
aby zvážil nákup dlažobných ko-
ciek s potlačou loga Starého Mes-

ta, následnú inštaláciu stánku, 
kde by sa počas letnej turistickej  
sezóny predávali. Zisk z predaja by 
sme šiel do fondu opráv ciest, na 
upratovanie, či mestskú zeleň. Za-
bili by sa tak dve muchy jednou ra-
nou: prestala by sa rozoberať po-
škodená dlažba a Staré Mesto by 
prispelo k marketingu cestovného 
ruchu mesta, ktoré vie, čo je IN…

Nora Gubková

Magnetky sú OUT
| GLOSA |

| AKTUÁLNE |

Dlažobné kocky sú lákavým novodobým suvenírom turistov. Foto - Nora Remiarová
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Víťazom pre čistenie staromestských komunikácií, 
vyprázdňovania smetných košov a nádob na psie 
exkrementy, ako aj  kosenia zelene sa po súťaži 

formou elektronického trhoviska stala 
spoločnosť Vepos Bratislava s.r.o.

Čistenie a verejný poriadok 
v uliciach Starého Mesta

Harmonogram činností je uve-
dený na našej webovej strán-

ke. Vzhľadom na rozsah textu 
a množstvo ulíc pripájame link, 
kde nájdete podrobný rozpis:

ČISTENIE a KOŠE
http://www.staremesto.sk/

sk/content/harmonogram-ciste-
nia-ulic/section:citizen

KOSENIE
http://www.staremesto.sk/

sk/content/rok-2015/section:ci-
tizen

V júni sa čistil aj priestor zá-
hrady Notre Dame od nečistôt 
a drobného odpadu. Všetky zdra-
vé dreviny Staré Mesto presadilo 
na ulicu Nad Lomom, kde vytvo-
rili vhodnú zelenú kulisu. V rám-
ci parku Notre Dame sme presa-
dili kroviny popri plote tak, aby 
vznikol priestor pre osadenie 

detských prvkov na vytvorenie 
detského ihriska, vhodného na 
námestie Eugena Suchoňa.

Novinkou sú i parkoviská pre 
obľúbené „vláčiky“. Vyriešili sme 
problém ich parkovania na pro-
menáde pred osobným prísta-
vom, kde parkovanie a čakanie 
na klientov nebolo doteraz vhod-
né z viacerých dôvodov, hlavne 
pre zníženie možnosti prechodu 
peších v tejto oblasti.

Riešenie je v súčasnosti ide-
álne, pretože promenáda je prie-
chodná v celej svojej šírke. Pro-
jekt parkovania vláčikov na Faj-
norovom nábreží bol vytvorený 
tak, aby vozidlá nehatili cestnú 
premávku a aby cestujúci mali 
pohodlnú možnosť nástupu a vý-
stupu do/z vláčikov.

V tejto veci už boli osadené 

vodorovné i zvislé dopravné zna-
čenia, ktoré predurčujú vláčiky 
na výhradné parkovanie s dvoma 
nástupišťami dvoch preprav-
ných spoločností. K čistote medzi 
dvoma nástupišťami  určite do-
pomôže i osadenie nového smet-
ného koša.

V rámci kultivovania okolia 
spomínanej lokality Staré Mesto 

demontovalo tri veľkorozmerné 
reklamy, tzv. City lighty. Prispie-
va tak k odstraňovaniu  reklam-
ného smogu.

Viliam Denko, Ing.
Vedúci oddelenia Dopravy, 

životného prostredia a verejného 
poriadku MÚ Staré Mesto

Foto - Marek Velček,
Nora Remiarová

| AKTUÁLNE |
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Hoci pôvodná myšlienka bola 
zmysluplná, samotné okol-

nosti vzniku Majáka nádeje vyvo-
lávajú pochybnosti, či bol rešpek-
tovaný najlepší záujem mestskej 
časti a jej obyvateľov. Mestská 
časť vložila do projektu nielen 
verejné �inancie (v tom čase pol 
milióna slovenských korún), ale aj 
nehnuteľnosť v lukratívnej časti 
Bratislavy. Túto budovu „preda-
lo“ mesto Majáku nádeje za 100 
slovenských korún hoci jej trhová 
hodnota bola aj v tom čase mno-
honásobne vyššia. Okrem tejto 
budovy, mestská časť prenajímala 
zdarma Majáku nádeje aj ďalšiu 
budovu na Smrečianskej ulici.  Pri 
zrode projektu v roku 2002 stál 
vtedajší starosta Starého Mesta 
Andrej Ďurkovský a Pavol Rusko 
za Nadáciu Markíza. Hoci je naša 
mestská časť 50% spoluzaklada-
teľom a do projektu vložila budo-
vu a pol milióna korún, na roz-
hodovanie v Majáku nádeje nemá 
žiadny vplyv. V správnej rade 
má len jediného člena, no Nadá-
cia Pavla Ruska má troch členov. 
Správna rada pritom rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov 
o všetkých dôležitých veciach tý-
kajúcich sa majetku, jeho predaja 
a prevodu, menovania riaditeľa, či 
riadenia organizácie. Z tohto vy-
plýva, že nadácia, za ktorou stojí 

Pavol Rusko si s Majákom nádeje 
môže robiť čo chce. 

Po komunálnych voľbách sme 
boli ako nové poslankyne zvolené 
do dozornej rady Majáka náde-
je. Na prvom stretnutí v Majáku 
nádeje sme zistili katastrofálny 
stav zariadenia, ženy a deti býva-
li  v nevyhovujúcich hygienických  
podmienkach,  v čase návštevy 
neboli zabezpečené základné 
personálne  služby a riadna sta-
rostlivosť o zverené deti. 

Riaditeľ krízového centra bol 
medzičasom odvolaný správnou 
radou a následne sa za riaditeľa 
dal zvoliť samotný Pavol Rus-
ko, ktorý Majáku nádeje v sú-
časnosti šéfuje. Hneď na prvom 
stretnutí nám - ako členkám do-
zornej rady - predstavil zámer 
predať budovu a z čiastky získa-
ných peňazí postaviť novú budo-
vu mimo mestskej časti. Budova 
sa dá vraj dobre predať a za časť 
peňazí postaviť niečo nanovo. 
Sme presvedčené, že takýto po-
stup poškodí záujmy obyvate-

ľov mestskej časti, pre ktorých 
nemá význam financovať pro-
jekty mimo územia mestskej 
časti, najmä nie projekty, ktoré 
sú riadené zle a neefektívne. Vý-
voj tejto organizácie za posled-
ných 13 rokov ukázal, že Nadá-
cia Markíza, ktorá sa po odchode 
Pavla Ruska z televízie Markíza 
pretransformovala na Nadáciu 
Priatelia nie je dôveryhodným 
partnerom a neposkytuje kva-
litné služby pre týrané ženy 
a zverené deti. Okrem iného sme 
dostali podnet na zanedbávanie 
výchovy detí, ktoré boli súdom 
zverené Majáku nádeje. Ďalšiu 
sťažnosť dostala aj akreditač-
ná komisia  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny a tento 
týždeň bude rozhodovať o tom, 
či ponechá Majáku Nádeje akre-
ditáciu na prevádzkovanie krí-
zového centra. 

Žiaľ, dozorná rada a mestská 
časť aj napriek snahe sprehľad-
niť riadenie organizácie nará-
ža na neochotu vedenia Majáku 

nádeje. Napriek našim opakova-
ným žiadostiam o kontrolu roz-
počtu,  o poskytnutie prehľadu 
o peňažných tokoch a príjmov,  
stav a pohyb majetku a záväzkov 
sme nedostali žiadnu odpoveď. 
Pavol Rusko na maily ani neod-
povedal, výročné správy, kto-
ré majú obsahovať informácie 
predpísané štatútom organizá-
cie nedodal. 

Mestská časť chce pomáhať 
týraným ženám a deťom, no nie 
s partnerom, ktorý krízové cen-
trum priviedol do krízovej situá-
cie, kde je hanbou bývať.  Nedô-
veryhodnosť partnera zvyšuje 
aj to, že namiesto snahy o skva-
litnenie priestorov, zlepšenie 
odbornej starostlivosti, chce 
v prvom rade našu bývalú budo-
vu predať. Podotýkame, že na to, 
kam pôjdu peniaze z predaja bu-
dovy,  mestská časť nebude mať 
žiadny dosah. Vedenie mestskej 
časti sa z tohto dôvodu musí sna-
žiť túto situáciu čo najskôr vy-
riešiť, aby mestská časť nepriš-
la o vklad, ktorý do organizácie 
dala a mohla svojim obyvateľom 
v ťažkostiach pomáhať lepším 
a transparentnejším spôsobom. 

Veronika Remišová a 
Viera Satinská, 

poslankyne mestskej časti a členky 
dozornej rady Majáka nádeje 

Kríza v krízovom centre 
Maják nádeje
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto je 

spoluzakladateľom krízového centra 
MAJÁK NÁDEJE, ktoré by malo poskytovať 

sociálnu pomoc ženám a deťom, ktoré sa stali 
obeťou týrania alebo zneužívania. 

| STALO SA |

Spomienka na jubileum
Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťa-

žel krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Sta-
romestskí jubilanti.

V každom čísle novín Vám na tomto mieste prinášame fotogra-
�iu zo stretnutia staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. 
Okrem kultúrneho programu pripravuje mestská časť seniorom aj 
malý kvetinový darček. Pripájame fotogra�iu z májového stretnutia 
v Zichyho paláci. 

Fotogra�ie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na 
web stránke Starého mesta vo fotogalérii. 

Prinášame fotogra�iu z májového stretnutia seniorov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček
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Staromestské noviny prinášajú 
obyvateľom informáciu o vy-

účtovaní cien tepla za rok 2014. 
Vychádzame z podkladov Brati-
slavskej teplárenskej a.s. Staro-
mešťanom bude vrátená suma vo 
výške 234 591,- eur.

Bratislavská teplárenská, 
a.s., ako najväčší dodávateľ tep-
la na území Bratislavy, dodala v 
roku 2014 svojim odberateľom 
prostredníctvom svojich dvoch 
sústav centrálneho zásobova-
nia teplom spolu 783GWh tepla. 

V porovnaní s ostatnými subjekt-
mi pôsobiacimi v oblasti tepelnej 
energetiky na území mesta Brati-
slava, má pre svojich odberateľov 
najnižšiu cenu tepla, ktorú si udr-
žala počas celého roka.

V súlade s legislatívnymi 
predpismi. zrealizovala v mar-
ci vyúčtovanie cien tepla za rok 
2014 pre všetkých svojich odbe-
rateľov. Na jeho základe spoloč-
nosť vrátila odberateľom 2,7% 
z maximálnej ceny schválenej 
ÚRSO pre rok 2014, čo v celko-

vom finančnom vyjadrení pre 
všetky mestské časti, do kto-
rých dodáva teplo predstavuje 
takmer 1,95 milióna EUR s DPH. 
Za teplo dodané v rámci MČ Sta-
ré Mesto ide o vrátenie sumy vo 
výške 234 591,- EUR s DPH.

Na vyúčtovanie skutočných 
nákladov na teplo za rok 2014 
mala najväčší vplyv úspora ná-
kladov na palivo, konkrétne 
zemný plyn a ťažký vykurovací 
olej. Svojou mierou prispeli k vý-
sledku aj vynaložené investície 

do opráv tepelno-technologic-
kých zariadení výroby a rozvo-
du tepla, zameraných na rekon-
štrukciu sekčných uzáverov, ako 
aj modernizácia technologických 
zariadení s cieľom zvýšeniabez-
pečnosti, spoľahlivosti a hospo-
dárnosti v procese výroby a dis-
tribúcie tepla a teplej vody. 

V prípade nejasností a ne-
zrovnalostí vo vyúčtovacích fak-
túrach kontaktujte Vašich správ-
cov bytových domov.

Bratislavská teplárenská, a.s.

| AKTUÁLNE |

TEDxBratislava 2015 predstaví 
(ne)všedných hrdinov

Vyúčtovanie cien tepla za rok 2014 

Konferencia ponúka tiež veľa zá-
bavy a networkovania cez pre-

stávky, a možno ju sledovať aj na-
živo na webe www.tedxbratislava.
sk, alebo spoločne na tzv. viewing 
party, napríklad v bratislavskom 
co-workingovom centre Connect. 

6. ročníkTEDxBratislava 
ponúkne
Na pódiu sa okrem iných 

predstaví novinár a fotograf Ján 
Rybář, ktorý sa podelí o dobrod-
ružné zážitky z “konca sveta”. O 
tom, čo sa pri svojej práci naučil o 
odvahe, porozpráva FeroPauliny, 

coordinator ocenenia Biela vrana. 
Ako súvisia baktérie s dizajnom 
vysvetlí slovenská textilná dizaj-
nérka žijúca v Londýne Zuzana 
Gombošová. Na konferencii sa 
predstaví aj írsky dizajnér počíta-
cových hier Owen Harris. Pozitív-
ne vibrácie v sale rozprúdi brati-
slavské tanečné divadlo Elledan-

se svojim originálnym spojením 
tanca a videoprojekcie.

Hrdinské myšlienky, 
ktoré inšpirujú
Tento rok budú návštevníkov 

inšpirovať viacerí (ne)všední hr-
dinovia. “TEDxBratislava 2015 by 
mal byť o (ne)všedných hrdinoch, 

ktorí často svoje činy nepovažujú za 
hrdinstvá, pomáhajú, inšpirujú nás, 
vracajú nám nádej a odvahu, majú 
dobré nápady, neustúpia, sú zveda-
ví, nenechajú sa odradiť.” (Veronika 
Trulíková, spoluorganizátorka)

TEDxBratislava je dielom dob-
rovoľníkov nadchnutých pre „myš-
lienky hodné šírenia“.Už päťkrát sa 
im v Bratislave podarilo pripraviť 
výnimočné podujatie pre ľudí, ktorí 
chcú spoločne zažiť atmosféru pri-
pomínajúcu konferencie TED. 

Nora Remiarová
Foto - Tomáš Pospíchal, 

Katarína Aczél

V sobotu 4.júla sa v novej budove SND stretne 650 
zvedavých a kreatívnych ľudí, ktorí si na 6. ročník TEDx 

Bratislava prídu vypočuť prednášky zaujímavých, in-
špiratívnych rečníkov. 
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Škôlky 
v letnom režime

Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto podľa § 2 

ods. 6 vyhlášky Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky 
č. 306/2008 Z. z. o materskej 
škole a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov prerušuje 
prevádzku materských škôl 
v čase letných prázdnin 
2015. 
Počas prerušenia prevádzky 
materských škôl budú 
deti sústredené v týchto 
materských školách:

Júl 2015  
1. Materská škola, Gorazdova 6, 

811 04 Bratislava
2. Materská škola, Karadžičova 

51, 811 07 Bratislava
3. Materská škola, Vazovova 4, 

811 02 Bratislava           
4. Materská škola, Špitálska 49, 

811 08 Bratislava – od 1.7. do 
17.7.2015

5. Materská škola, Malá  6, 811 
02 Bratislava – od 20.7. do  
31.7.2015

August 2015
1. Materská škola, Tabaková 10, 

811 07 Bratislava  
2. ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, 

Grösslingová 48, 811 09 
Bratislava   

3. ZŠ s MŠ M.Hodžu, 
Škarniclova 1, 811 03 
Bratislava         

 
Podľa § 3 ods. 2 písm. b) VZN č. 
5/2012 o povinnom príspevku na 
pobyt dieťaťa v materskej škole, 
povinnom príspevku na činnosť 
školského klubu detí a povinnom 
príspevku na stravovanie 
v zariadení školského 
stravovania rozhodnutím 
starostu neuhrádzajú zákonní 
zástupcovia povinný príspevok 
za deti, ktoré nebudú 
dochádzať do materských škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto v čase letných prázdnin 
(od 1. 7. 2015 – do 31. 8. 2015).

| OZNAM |

Prehľad dotácií z rozpočtu mestskej časti schválených 
Miestnym zastupiteľstvom pre kultúru a sociálnu oblasť

Žiadateľ Účel požadovanej 
dotácie

Výška 
dotácie 

schválenej 
v €

Prerokované 
v komisii

Schválená 
uznesením číslo

Ústredie ľud. umeleckej výroby
Obchodná 64
816 11 Bratislava

projekt : Dni majstrov ÚĽUV 
2015 

200,00  kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

Ergon Art 
Pod gaštanmi 2
821 07 Bratislava

projekt : Bratislavská komorná 
gitara 2015  11. ročník

1 000,00    kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

ARTE
Kadnárova 35
831 51 Bratislava

projekt : City Sounds of  
Bratislava
2015

200,00 kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

Tomáš Mateovič - KOVMAT
Znievska 3027/1
851 06 Bratislava

projekt : 5. narodeniny 
Deafclub-u

100,00 kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

európska hudobná akadémia
Bratislava- Schengen, n.f.
Ventúrska 9,811 01 Bratislava

projekt : Európska hudobná 
akadémia, komorné koncerty,
workshopy

2 000,00    kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

Divadelné združenie GUnaGU 
Zadunajská 9
851 01 Bratislava

projekt : GUnaGU 2015 12 000,00    kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

Ateliér PK
Mýtna 33
902 01 Pezinok

projekt : Obrazáreň pri Dóme 200,00    kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

Živena ,spolok slovenských žien
Pisztoryho palác, Štefánikova 25
811 05 Bratislava

projekt : 25.výročie obnovenia 
Živeny

200,00 kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

ORFEO ,združenie koncertných 
umelcov a pedagógov hudby
Kľukatá 41,821 05 Bratislava

projekt : Viva Musica!
festival 2015

5 000,00    kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

PETRA
Bartókova 2
811 02 Bratislava

projekt : Obnova kamenného
súsošia

500,00    kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

TICHO a spol.
Školská 14
811 07 Bratislava

projekt : O.Z.Ticho a spol.
v roku 2015

5 000,00    kultúrna
 36/2015 zo dňa 

28.04.2015

Metropolitný orchester Bratislava
Palisády 26
811 06 Bratislava

projekt : Privítajme leto - júnový
operetný koncert

200,00    kultúrna
36/2015 zo dňa 

28.04.2015

Zdroj: Úrad MČ Staré Mesto

Foto - Marek Velček
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Staromestská 
vianočná promenáda

Roky prebiehala tichá súťaž o 
to, kto ich usporiada krajšie 

a úspešnejšie, pričom hlavným 
meradlom úspechu bol počet náv-
števníkov a ekonomická výnos-
nosť týchto podujatí. Po rokoch 
konfrontácie sa vypro�ilovali do 
veľmi podobného formátu  - pre-
husteného zhluku stánkov pri-
oritne ponúkajúcich zemiakové 
placky, cigánsku a varené víno. 
Návšteva takto organizovaného 
podujatia prehusteného návštev-
níkmi sa málokedy zaobišla bez 
znečistenia odevu rozliatym ví-
nom, alebo mastným �ľakom na 
oblečení. 

Nové vedenie mestskej časti 
Staré Mesto sa rozhodlo zmeniť 
formát prehustených vianoč-
ných trhov na podujatie s ná-
zvom „Staromestská vianočná 
promenáda“. Oproti pôvodnému 
riešeniu sa vianočné trhy na-
tiahnu až po Rybné námestie, 
ktorého súčasťou bude ľado-
vá plocha kruhového pôdorysu 

umiestnená okolo jestvujúceho 
Morového stĺpa. V priestore pred 
Slovenským národným divadlom 
bude umiestnené pódium za-
bezpečujúce sprievodný kultúr-
ny program. Nahradí tak scénu 
v minulosti umiestňovanú v do-
tyku so sochou P.O. Hviezdoslava, 

čo umožní otvoriť celý priestor 
Hviezdoslavovho námestia pre 
promenádny pohyb. V parkovom 
priestore budú rozmiestnené 
menšie skupiny stánkov s re-
meselnými výrobkami strieda-
né s umeleckými 3D objektami 
a artefaktami pripomínajúcimi 

vianočnú atmosféru  regiónov 
Slovenska. Jestvujúci Hudobný 
pavilón bude vizuálne upravený 
ako Betlehémske jasličky s živý-
mi domácimi zvieratami a dreve-
nými sochami svätcov. V dotyku 
s jasličkami budú umiestnené 
stánky s remeselníkmi a atrakcie 
pre malé deti. Vo večerných ho-
dinách bude atmosféru poduja-
tia umocňovať lineárna svetelná 
iluminácia zavesená nad priesto-
rom promenády.

Hlavným zámerom novej kon-
cepcie „Staromestskej vianočnej 
promenády“ je snaha o pritiah-
nutie širšej skupiny obyvateľ-
stva vrátane rodín s malými 
deťmi resp. starších občanov, 
ktorým nevyhovuje iba statické 
konzumovanie potravín vo veľ-
mi prehustených priestoroch, 
ale uprednostňujú návštevu  viac 
kultúrne orientovaného poduja-
tia.

Ľubomír Boháč, Ing. arch.
Autor foto - Jakub Slameň

V Bratislave sú Vianočné trhy každoročne organizované na území dvoch verejných priestorov 
- na Hlavnom námestí, kde je organizátorom hlavné mesto a na Hviezdoslavovom námestí, 

ktoré organizuje mestská časť Staré Mesto. 
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Príbeh fotografa 
Josefa Hofera

Fotograf Josef Hofer 
(1883 – 1967)
Asi každý pozná fotky K. 

Plicku z medzivojnového Slo-
venska. No len málo kto vie, že 
v tom istom období fotografoval 
s rovnakým fortieľom aj majster, 
ktorý svoj život spojil s našim 
mestom. Narodil sa v nemeckej 
gazdovskej rodine v obci Schil-
dern (dnes časť Dunajskej Lúž-
nej). Vyučil sa za fotografa a už 
v roku 1914 začal pracovať pre 
magistrát Bratislavy. Do nádej-
nej kariéry však zasiahla vojna 
aod februára 1915 narukoval. 
Prežiltaliansky fronta po demo-
bilizácii koncom 1918 sa onedl-
ho opäť zamestnal v mestských 
službách. Od roku 1924sa stal 
mestským fotografom a vytvo-
ril stovky záberov pamiatok, ale 
zachytil aj bežný život v meste. 
Dokumentoval modernizáciu 
mesta – dláždenie ulíc, stavbu 
nových objektov ako Manderlov 
dom, Avion a pod. Zachytával 
každý objekt, ktorý počas rých-
leho rastu mesta v 30. a 40. ro-
koch určili na zbúranie (napr. 
budovy na Obchodnej). Zachoval 
nám desiatky fotografií z vnút-
rodvorov na Židovskej ulici, Vy-
drici či Zuckermandli. 

Po smrti prvej manželky 
(1908sa im narodila dcéra Mela-
nie) sa oženil v roku 1916 druhý 
raz s prešporčankou Johannou 
Sauerackerovou. Spočiatku bý-
vali u svokry na Schöndorfskej66 
(dnes Obchodnej) a po 4 rokoch 
manželstva sa im narodil syn 
Kurt. V tom istom roku sa pre-

sťahovali na Konventnú 9. Podľa 
zachovaného inventára bol byt 
plný starožitností. Fotografo-
vi sa darilo a tak si v roku 1926 
kúpil veľký pozemok v dnešnej 
vilovej štvrti (Timravina, vtedy 
Erkelova ul.), na ktorom si po-
stavil letný domček. Medzi jeho 
fotografiami je množstvo zábe-
rov rodinnej pohody v záhrade 
s výhľadom na mesto. No ako 
aktívny turista robil s rodinou 
výlety do okolia, ktoré ilustrujú 
jeho zábery z Pajštúna alebo Zá-
horia. Z poverenia Umeleckého 
spolku podnikal dokonca cesty 
po celom Slovensku (najmä hor-
ná Nitra, banské mestá, Spiš, 
Tatry), aby zdokumentoval pa-
miatky a život. Z týchto ciest sa 
zachovali stovky záberov.

V 1933 bol zo zdravotných 
dôvodov penzionovaný, no po 
zlepšení zdravotného stavu 
sa rozhodol vo svojej profesii 
podnikať samostatne. Na Kon-
ventnej 9 si zriadil ateliér a in-
vestoval do fotovybavenia. Dva 
roky po odchode do dôchodku 
začal fotografovať na živnosť 
pre vydavateľstvá na Slovensku 
aj v zahraničí. Opäť zachytával 
malebné uličky svojho mesta, 
ľudí na priedomí, deti hrajúce sa 
na ulici, ale aj oficiálne fotogra-
fie politických návštev či motívy 
vhodné na pohľadnice. 

Rodinný podnik prekvital 
a tak si neskôr otvoril spolu sE. 
Knechtsbergerom ďalší fotoate-
liér na prízemí budovy na Dlhej 
8 (dnes Laurinská) so 4 miest-
nosťami. Celkovo zamestnával 

Milí čitatelia, na stránkach našich novín sa odteraz budete pravidelne stretávať so životnými príbehmi 
zaujímavých obyvateľov bratislavského Starého Mesta. Viac k nim, vrátane rozsiahleho obrazového 

materiálu, nájdete na internetovej stránke www.pammap.sk projektu Pamäť mesta Bratislavy. 
Na tejto stránke máte aj Vy možnosť zverejniť príbeh niekoho zaujímavého z Vašej rodiny, 
priateľov, či fotografi e domov, ulíc a častí Bratislavy, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Josef Hofer nad strechami bratislavských domov. 
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na vrchole svojich aktivít od 4 do 
7 spolupracovníkov.

Koniec 30. rokov priniesol do 
života bratislavských Nemcov, ku 
ktorým sa Josef Hofer vždy hlá-
sil, veľké zmeny. Pokojnú komu-
nitu aktivizovali a indoktrinova-
li veľkonemecké myšlienky. Po 
Povstaní bolo jasné, že prehratá 
vojna prinesie svoje konzekven-
cie a tak sa s ťažkým srdcom 
rodina Hoferovcov zbalila vo feb-
ruári 1945 do 8 debien.O všetky 
nehnuteľnosti v Bratislave a časť 
ďalšiehomajetku prišli a do mes-
ta, ktoré mal Josef Hofer tak rád, 
sa už nikdy nevrátil. V rakúskom 
Bad Aussee prečkal s rodinou ko-
niec vojny. Natrvalo sa usadil až 
v nemeckom Nürtingene, kde si 
Josef prenajal niekdajšiu cukrá-
reňa prerobil ju opäť na fotoate-
liér. Fotografie svojej Bratislavy 
poskytoval aj naďalej do kníh, 
na prednášky, alebo aj na cel-
kom pragmatické účely (Nemec-
ko odškodňovalo vysídlencov, 
ktorí dokazovali vzhľad svojich 

nehnuteľností aj vďaka jeho fot-
kám). Josef a Johanna sa nemec-
kými občanmi stali až v roku 
1958, no na „svoj Pressburg“ ne-
zabudli. Aj dnessústeny bytujeho 
syna a nevesty pokryté prácami 
a zbierkami z bytu na Konventnej 
a pripomínajú staré prešporské 
časy, kedy sa Josef Hofer okrem 
fotografovania „svojho mesta“ 
venoval aj rybárčeniu, bicyklo-
vaniu a turistike.

Asi 4 tisícky jeho diel ostali 
v bratislavskom mestskom ar-
chívea múzeu. Stovky sú roztrú-
sené u súkromných zberateľov. 
Projekt Pamäť mesta Bratislavy 
všetky známe fotografie digitali-
zuje a sprístupní na webe. Ak by 
ste vedeli o ďalších fotografiách 
(nielen J. Hofera) a boli ochot-
ní ich poskytnúť na oskenova-
nie, môžete kontaktovať auto-
ra článku. Aby sa nezabudlo na 
ľudí, miesta a udalosti...

Juraj Šedivý
sedivy@fphil.uniba.sk

Foto - Pamäť mesta BratislavyJosef Hofer na vylete s rodinou (Pajštún 1924).

Trojjazyčná Bratislava. Keď stáli ešte obe strany Židovskej ulice.
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Diskutujme: 
Čo bude v tomto priestore

Miestnemu úradu patrí 
priestor, v ktorom done-

dávna sídlilo TeleCafe a ke-
dysi aj tanečná škola Jäger-
meister. Dnes by mestská časť 

Staré Mesto chcela ponúknuť 
tento zaujímavý priestor sub-
jektu, ktorý by ho zmysluplne 
dokázal využiť nielen na ko-
merčné účely, ale aj ako ve-

rejný priestor. Miestny úrad 
pripraví v tomto zmysle verej-
nú obchodnú súťaž, predtým 
však chce  poznať názor Sta-
romešťanov. Budeme radi ak 

svoj názor vyjadríte na adre-
se redakcia@staremesto.sk. 
Ďakujeme.

(ng) 
Foto - Marek Velček

„Refresh Obchodnej ulice“
 

Koncom mája usporiadala platforma Obchodná ulica dvojdňovú 
verejnú diskusiu o budúcnosti ulice. Workshop bol určený naj-

mä pre obchodníkov a majiteľov nehnuteľností pôsobiacich na Ob-
chodnej ulici a v jej okolí. Organizátor stretnutia komunity prizval 
na workshop profesionálnych konzultantov z oblasti urbanizmu: Ing. 
Milotu Sidorovú, PhD., ktorá je koordinátorkou medzinárodného fes-
tivalu reSITE v Prahe a Ing. Arch. Igora Marka, zakladateľa a riaditeľa 
Marko&Placemakers v Londýne. V príspevkoch sa predstavil aj od 
Ondřej Kobza, majiteľ café Neustadt, ktorý stojí za pražským pro-
jektom Krymská a Gábor Bindics, predstaviteľ Aliancie Stará tržnica 
Bratislava. 
Experti predstavili analogické projekty nielen v teoretickej rovi-
ne, ale najmä popisom ich vlastnej praxe a získaných skúseností v 
zahraničí (Praha, Londýn...). Účastníci stretnutia diskutovali o ko-
munálnych problémoch a inovatívnych riešeniach pre túto lokali-
tu. Zároveň   definovali silné i slabé stránky, pozitíva a negatíva 
lokality z pohľadu tak subjektov ponúkajúcich služby ako aj náv-
števníkov. Ako zaradiť Obchodnú? Aký ma charakter? Bezpečnosť? 
Čistota? Doprava? Prečo sem chodiť? Čo zaujímavého je na Obchod-
nej? Prečo je na Obchodnej viac turistov ako rezidentov?  Projekt 

Refresh Obchodnej ulice a jej okolia bude hľadať a nachádzať od-
povede práve v účinkoch synergie aktivít členov vytvárajúceho sa 
Občianskeho združenia Platforma Obchodná ulica a okolie a v spo-
lupráci s Magistrátom mesta a so Starým Mestom.

Davy Čajko 
Foto - Marek Velček

Priestory bývalého TeleCafe na Medenej ulici. 
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Stavebné 
konanie 
sa sprísni

Vedenie Starého Mesta sa roz-
hodlo sprísniť podmienky 

v stavebných povoleniach. Re-
aguje tak na negatívne reakcie 
obyvateľov v okolí novostavby 
na Karadžičovej ulici. Stavebný 
úrad v opodstatnených prípadoch 
zaviaže stavebníka povinnosťou 
zabezpečiť priebežné meranie 
hluku, respektíve vibrácií zo sta-
vebnej činnosti odborne spôsobi-
lou osobou v zmysle platnej legis-
latívy. 
Stavebník bude zároveň povinný 
doručiť na stavebný úrad proto-
kol z predmetného merania spolu 
s vyhodnotením jeho súladu ale-
bo nesúladu s prípustnými hod-
notami určujúcimi veličiny hluku, 

resp. vibrácií pre jednotlivé refe-
renčné časové intervaly v určenej 
lehote.

Do Medickej sa 
vrátia bábkové 
divadielka 
aj toto leto
Minulé leto malo bábkové di-

vadlo Stražanovci veľký 
úspech medzi malými aj dospelý-
mi divákmi. Predstaví sa i tento 
rok.
Staromestský poslanec Martinom 
Borguľom v spolupráci so Statým 
Mestom podporuje kultúrny život 
v Medickej záhrade. Minulý rok sa 
počas celého leta konali divadiel-
ka pre malých a džezové koncer-
ty pre veľkých v okolí kaviarne 
známej pod menom Domček Me-

dická. Hlavne divadielka vzbudili 
nadšený záujem, na každom pred-
stavení sa zúčastnilo viac ako sto 
detí, ich rodičov a starých rodičov. 
Predstavenia nakoniec pre veľký 
úspech prebiehali aj celý septem-
ber. 
Aj tentokrát sa budú predstavenia 
konať na terase a v okolí „Domče-
ka“, a to každý druhý utorok o 16. 
hodine, až do konca augusta. Príď-
te stráviť príjemné kultúrne popo-
ludnie spoločne s vašimi deťmi či 
vnúčatami do Medickej! 
Program bábkových 
predstavení  
v Medickej záhrade
30. júna - Ako Kubo našiel poklad
14. júla - Medovníkový domček
28. júla - Gašparko a Janko v pekle
11. augusta - Aladinova čarovná 
lampa
25. augusta - Gašparkova čarovná 
stolička  

Na výtlkoch 
v uliciach 
sa stále 
pracuje

Do dnešného dňa bolo opra-
vovaných  41 ulíc na ktorých 

mestská časť opravila 164 výtlkov 
v celkovej hodnote 7532,78 Eur. 
Minulý týždeň sa realizovalo no-
vých 13 ulíc a 99 výtlkov  v sume 
cca 2479,80 Eur.

Strechu na ZŠ 
Hlboká mestská 
časť opraví 
počas prázdnin

Mestská časť Staré Mesto pri-
pravila projekt sanácie hava-

rijného stavu strechy na ZŠ Hlbo-
ká. Staré Mesto požiada Minister-
stvo školstva o �inančný príspevok 
na potrebnú opravu. Strecha by 
sa mala sanovať počas školských 
prázdnin, aby v septembri prišli 
deti do bezpečného areálu.  

Osadili
pamätnú 
dlaždicu 
Jána Palúcha

17. júna  sa Filmový chodník 
slávy  pred Mestským di-

vadlom Pavla Országha Hviezdo-
slava na Laurinskej ulici v Brati-
slave rozrástol o pamätnú dlaždi-
cu významného slovenského her-
ca  Ivana Palúcha.

(nr)
Foto - Marek Velček

Stavebné 

Bezpečnostná akcia 
v uliciach 
Starého Mesta 
Policajti Okresného riaditeľstva Policajné-

ho zboru v Bratislave I z piatka 05.06.2015  
na sobotu 06.06.2015 vykonali vo viacerých 
podnikoch v obvode Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru Bratislava I policajnú ak-
ciu, ktorá bola zameraná na zisťovanie pre-
dávania a podávania alkoholických nápojov 
maloletým a mladistvým osobám, odhaľova-
nie  majetkovej trestnej  činnosti, najmä na 
úseku krádeži motorových vozidiel, krádeží 
vlámaním do motorových vozidiel, vlámaním 
do objektov, bytov a iných priestorov a  inej 
protiprávnej činnosti. 

Spolu s policajtmi Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave I sa akcie 
zúčastnili aj mestskí policajti a pracovníci 
colnej správy. V niektorých podnikoch boli 
zistené viaceré porušenia, ktoré boli vyrie-
šené v kompetencií mestskej polície a colnej 
správy.

Tlačová správa 
Okresného riaditeľstva PZ Ba 1
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Dobrovoľníci v uliciach 
S využitím prostriedkov mest-

skej časti a grantu z nadácie 
Pontis sa zveľadili Detské jasle 
na Čajkovského ulici a Jakubovo 
námestie. V  areáli  Detských jaslí  
Čajkovského 15 dobrovoľníkov 
odstraňovalo starý náter a na-
tieralo oplotenie areálu detských 
jaslí.

Pomáhali  dobrovoľníci zo spo-
ločností: AT&T Global Network 
Services Slovakia, Johnson Con-
trols a Poštovej banky.

V prípade Jakubovho námes-
tia sa jednalo o úpravy verejného 
priestoru. Tu už  mestská časť 
opravila  pokazené lavičky do-
plnením chýbajúcich drevených 
častí. V júni  45 dobrovoľníkov  
vyšmirgľovalo a namaľovalo  la-
vičky, plot, vyčistilo a upravilo 
parčík, pieskovisko, ihrisko, oko-
lie. Taktiež vyčistili a skrášlili 
bylinkovú záhradu a  hmyzí «ho-
tel», doplnili takisto chýbajúcu 
zeleň.

Na  túto aktivitu sa prihlásili 
dobrovoľníci zo spoločností: IBM, 
Johnson Controls a veľvyslanec-
tva Spojených štátov amerických. 
Pod  záštitou starostu prebehla 
aj dobrovoľnícka akcia v Prü-
ger - Wallnerovej záhrade, ktorú 
organizoval Národný trust. Išlo 

najmä  o úpravu zelene.
V Medickej záhrade bude spo-

ločnosť Dell upratovať a čistiť 
priestory záhrady. Dell spolupra-

cuje s mestskou časťou na pravi-
delnej, niekoľkoročnej báze. 

Nový náter dostali pred dvo-
ma týžďňami aj lavičky na Va-

janského nábreží. O tie sa posta-
rali dobrovoľníci zo spoločnosti  
SKANSKA.  

Bratislavský okrášľovací 
spolok zorganizoval akciu s ná-
zvom Jarné okrášľovanie 2015, 
ktorej sa zúčastnilo približne 50 
dobrovoľníkov. Išlo o výsadbu 
trvaliek na Vajanského nábre-
ží, aby sa tak zlepšil jeho celko-
vý vzhľad. Občianski aktivisti 
si vybrali zrevitalizovať dve 
kruhové plochy na Vajanského 
nábreží. 

Celý projekt výsadby navr-
hoval záhradný architekt, ktorý 
dbal aj na to, aby výsadba nebola 
náročná na starostlivosť. O zá-
lievku sa postará mestská časť 
Staré Mesto. 

S výsadbou pomáhala aj 
Stredná záhradnícka odborníc-
ka škola Gustáva Cejku v Ma-
linove a Stredná odborná ško-
la podnikania na Strečianskej 
ulici v Bratislave. Rovnako sa 
zapojili aj dobrovoľníci z firmy 
InterWay. Bratislavský okrášľo-
vací spolok pokračoval v tejto 
aktivite aj na Hviezdoslavovom 
námestí. 

 Nora Remiarová
Foto - Michaela Gromova, 

Andrej Trebaticky

V rámci akcie „NAŠE MESTO“ sa mestská časť 
zapojila do najväčšieho podujatia  fi remného 

dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré sa tento rok 
koná v 14 slovenských mestách. 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať na základe 

obchodnej verejnej súťaže
nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta SR Brati-
slavy zverený do správy mestskej časti, nachádzajúci sa v k. ú. 
Staré Mesto, a to:
 nebytový priestor na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave
 nebytový priestor na ulici Gorkého č. 15
 nebytové priestory na ulici Obchodná č. 52
 nebytový priestor na ulici Špitálska č. 45 v Bratislave
 nebytový priestor na ulici Tabakova č. 4
 nebytový priestor na ulici Radlinského č. 51
 nebytový priestor na ulici Štefánikova č. 24

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na inter-
netovej stránke www.staremesto.sk. dňa 24. júna 2015 a k nahliad-
nutiu či poskytnutiu akýchkoľvek informácií v podateľni na Miest-
nom úrade mestskej časti Bratislava–Staré Mesto a v kancelárii č. 
dverí  229 – Mgr. Malinová alebo na tel.č.  02/59 246 292.
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Káva z autíčka, 
voňavý doplnok Starého Mesta

V Starom Meste si našli svoje miesto, 
sú obľúbené a čoraz populárnejšie. Mobilné 

kaviarničky spestrujú život obyvateľom 
Starého Mesta, ale vyhľadávajú ich aj turisti. 

Mobilný predaj kávy v Starom 
Meste je momentálne veľmi 

obľúbený. Porozprávali sme sa s 
majiteľkou a konateľkou Kávič-
ky z Autíčka, kam si chodí kávu 
kupovať aj naša redakcia. Na 
naše otázky odpovedala pani Ma-
rianna Jalkoczy.

Ako sa Vám darí a ako vní-
mate postoj ľudí k tomuto pre-
daju? Kde predávate a ponúka-
te svoje služby?

Na námestie Eugena Suchoňa 
sme sa presunuli z Kamenného 
námestia, kde sme mali stále 
miesto pred obchodným domom 
a teda ľudia, ktorí nás poznali 
si veľmi rýchlo zvykli na nové 
miesto. Veľmi nás teší, že sme na 
novom mieste  získali aj nových 
zákazníkov.

Pristavujú sa aj( alebo naj-
mä) turisti, alebo máte pocit, 
že zaujala najmä domácich?

Miesto, na ktorom momen-
tálne stojíme s našim autíčkom, 
teda na námestí  Eugena Sucho-
ňa, je známe práve tým, že je to 
miesto veľmi atraktívne pre tu-
ristov, ale máme aj veľa domá-
cich zákazníkov.

Poznáte už svojich stálych 
zákaznikov? Sú to Staromeš-
ťania, resp. obyvatelia okol-
ných ulic,z kancelarií, atď?

Určite patria k našej počet-
nej klientele aj turisti, ale naši-
mi stálymi zákazníkmi sú práve 
Staromešťania a ľudia, ktorí pra-
cujú v blízkom okolí. Za uplynulé 
dva roky sme si vybudovali takú 
pravideľnú klientelu, že stačí, 
keď väčšinu našich zákazníkov 

vidíme z diaľky ako sa k nám po-
náhľajú a už presne vieme, akú 
kávičku im máme pripraviť do 
pár sekúnd :)

Ako ste vnímali 4-mesač-
nu prestávku, ktorú nariadilo 
Staré Mesto?  

Vedeli sme o tejto prestávke, 
ale bola práve v období, v ktorom 
boli naše povolenia na predaj 
platné, takže nás to nezasiahlo. 
Dianie sme však napriek tomu 
sledovali.

Aké máte vzťahy s ostatný-
mi, konkurenčnými mobilný-
mi prevádzkami?

S niektorými sa poznáme 
osobne, vieme o sebe, rešpektu-
jeme sa a veríme, že každý zá-
kazník si tú svoju obľúbenú “mo-
bilnú kaviarničku” nájde.

Aky je postoj kamenných 
prevádzkok, kaviarní a barov 
k mobilným predajcom kavy?

Začiatky neboli veľmi pozi-
tívne, ale veríme, že dnes už aj 
kamenné prevádzky pochopili 
rozdiel medzi tým, či si niekto 
chce v pohode posedieť v kaviar-
ni so všetkými službami, ktoré 
mobilné kaviarne neponúkajú, 
alebo len si vziať svoju kávičku 
do ruky a pokračovať v ceste ďa-
lej . Myslím, že ich postoj sa teda 
mení z postoja “čo tu chcú mobil-
né kaviarne” na “zákazník si to 
svoje aj tak vyberie sám”.

Čo by ste od mesta potrebo-

vali, čo by Vás potešilo, uľah-
čilo Vám podnikanie? Je niečo, 
čo Vám vyslovene prekáža, 
alebo naopak Vás teší?

Určite by nás potešilo, keby 
úradné vybavovania boli jedno-
duchšie, ale z druhej strany chá-
peme aj to, že sú isté postupy, 
ktoré sa jednoducho dodržiavať 
musia. Teší nás každý ústretový 
krok voči mobilným kaviarňam, 
čo nám veľmi pomáha v tomto 
podnikaní.

Plánujete ponúkať svoje 
služby aj naďalej?

Samozrejme, nenechali by 
sme predsa našich zákazní-
kov, ktorí sú nám verní už vyše 
dvoch rokov, bez ich obľúbenej 
značky. 

Ste spokojná s lokalitou, 
kde stoji Vaša mobilná pre-
vádzka?

Áno veľmi, je to presne to 
miesto aké sme chceli a hľadali 
a určite to miesto stojí za to. Ve-
ríme, že v blízkej budúcnosti k 
nemu pribudnú ďalšie podobné 
miesta pre ďalšie naše kaviar-
ničky.

Nora Remiarová
Foto - Marek Velček

OZNAM
Verejný obstarávateľ Miestny úrad mestská časť Bratislava – 

Staré Mesto v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verej-
nom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v dvadsiatom piatom týždni roku 2015 zrea-
lizuje verejné obstarávanie prieskumom trhu na predmet zákazky 
„Návrh participatívneho procesu pre prípravu zadania pre archi-
tektonickú súťaž Šafárikovo námestie“.
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Čítajte s nami v letnej 
čitárni v Medickej záhrade
Staromestská knižnica opäť otvorila letnú čitáreň v Medickej 

záhrade. 15. júna ju  slávnostne otvoril starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík, ktorý prevzal i záštitu. V hudobnom programe 
vystúpili žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa a Eva Golovková, vládla príjemná 
atmosféra, podával sa čaj z čajovne Tvoja čajová záhrada. 
Už deväť rokov je letná čitáreň neodmysliteľnou súčasťou 
bratislavských letných dní. Čitatelia i návštevníci radi trávia čas v oáze 
zelene, pod stromami, naše služby si pochvaľujú a hojne ich využívajú. 
Oceňujú najmä bohatú ponuku časopisov a denníkov, príjemný 
personál a voľný vstup – letná čitáreň poskytuje svoje služby bezplatne. 
V tomto roku bude letná čitáreň opäť otvorená sedem dní v týždni, 
denne od 10. 00 do 18.00 hod. Víkendovú prevádzku zabezpečuje 
knižnica s pomocou dobrovoľníkov zo spoločnosti DELL, Ústrednej 
knižnice SAV a tiež občianskych dobrovoľníkov. 
V čitárni je k dispozícii 50 študijných miest, v ponuke 74 titulov 
domácich a zahraničných časopisov a denníkov, informačné a 
propagačné materiály o Bratislave a knihy v Staromestskom knižnom 
kolotoči. Sú to knihy vyradené zo zbierok Staromestskej knižnice a 
dary od obyvateľov, ktoré návštevníci nájdu v malej samoobslužnej 
knižnici – knižnom domčeku. V roku 2014 sa knižnici podarilo umiestniť 
v bratislavskom Starom Meste dva knižné domčeky – jeden v Medickej 
záhrade (bol v prevádzke celý rok), druhý na kúpalisku na Búdkovej 
ceste. Veríme, že tu bude slúžiť Bratislavčanom spoločne  s kúpaliskom 
i tento rok.
Do ponuky zahraničných časopisov a denníkov každoročne prispievajú 
kultúrne inštitúty európskych krajín a Veľvyslanectvo USA v Bratislave, 
s ktorými knižnica spolupracuje. V Medickej záhrade je tiež k dispozícii 
bezplatné wi-fi  pripojenie na internet. 
Obyvatelia i návštevníci Bratislavy sa môžu tešiť na množstvo 
sprievodných podujatí – predstavenia Bratislavského bábkového 
divadla, tvorivé dielne pre deti, stretnutia so zaujímavými osobnosťami 
nášho kultúrneho a spoločenského života, výstavy... Knižnica poskytla 
priestor letnej čitárne i pre podujatia z cyklu Leto v Medickej, ktoré 
už druhý rok organizuje poslanec mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Martin Borguľa. Tohto roku to budú predstavenia Stražanovho 
bábkového divadla. 
Podrobný program nájdete na www.starlib.sk. 
Príďte, určite neoľutujete!

Vaša Staromeská knižnica

| KULTÚRA |

Mičurin opäť 
v ohrození

Staromestské kúpalisko Miču-
rin je už pár rokov témou, kto-

rá pravidelne pred letom postaví 
na nohy Staromešťanov. Kúpalis-
ko, ktoré sprvu slúžilo na oddych 
pionierom vo vedľajšom tábore, 
je dnes jedným z najlukratívnej-
ších pozemkov Bratislavy. Oáza 
pokoja s vysokými stromami, 
kde by majiteľ ani nepotreboval 
trojmetrové betónové múry, nád-
herný výhľad... Dôvodom, prečo 
doteraz na týchto pozemkoch ne-
stojí obrovská  hacienda nejakého 
zbohatlíka, je tvrdá práca dobro-
voľníkov viacerých občianskych 
združení. Či už OZ Mičurin alebo 
OZ Hrad-Slavín.

Nebyť nezmyselných pod-
mienok Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, 
mohli sa Staromešťania už pár 
dní kúpať na Mičurine. To však 
už tri roky nedokáže doriešiť 
majetkové problémy s pozem-
kami a preto prevádzkovateľo-
vi oznámili, že nemá  pozemok 
pod príjazdovou cestou. Ten od 
reštituentov odkúpil súkrom-
ník. Momentálne Iuventa hľadá 
nového prevádzkovateľa. Pod-
mienkou je mesačný nájom viac 
ako tri tisíc eur, na pleciach pre-
vádzkovateľa by bola aj údržba 
bazénu, čerpadlo na polievanie 
trávnika, technické zabezpeče-
nie fungovania bazénu, plat pre 
dvoch plavčíkov a najmä dohoda 
s majiteľom prístupových ciest, 

ktorý už vyhlásil, že by si zaň 
pýtal trhovú hodnotu. 

Do kauzy sa už snažia vniesť 
trochu svetla nádeje aj Staro-
mestskí poslanci 

Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti Bratislava Staré Mesto 
na júnovom zasadnutí požiadalo 
starostu Radoslava Števčíka, aby 
v mene mestskej časti Bratisla-
va Staré Mesto podal žiadosť na 
Krajský pamiatkový úrad, ohľad-
ne zapísania budovy Ekoiuventy 
na Búdkovej ceste do zoznamu 
Národných kultúrnych pamiatok. 
Starosta Radoslav Števčík už má za 
sebou prvé rokovania s Minister-
stvom školstva a verejne deklaro-
val, že ak sa štát vzdá tohto areálu, 
mestská časť Staré Mesto je pri-
pravená prevziať areál na Búdko-
vej ceste do vlastnej správy, za úče-
lom záchrany budovy a kúpaliska a 
prinavrátenia budove a kúpalisku 
ich pôvodný význam a účel v pro-
spech detí a mládeže.

Určite je len náhoda, že mi-
nister Draxler začal sťahovať 
úradníkov z budovy Ekoiuventy 
krátko po tom, ako pozemky pod 
prístupovou cestou získal bývalý 
zamestnanec Penty. Likvidačné 
náklady pre nového prevádzko-
vateľa boli určite vyrátané v dob-
rej viere. A to všetko po tichúčky, 
ako sa to len na Slovensku dá…

PaedDr. Barbora Oráčová PhD.
OZ Staromestký okrášľovací spolok

Foto - archív OZ SOS

Denne do bratislavského Starého Mesta prúdia 
tisícky bratislavčanov. Za prácou aj za oddychom. 

No keď sa chcú obyvatelia najstaršej mestskej 
časti v letných dňoch schladiť, musia vycestovať. 

A pritom by stačilo málo...
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Výber z európskej produkcie 
otvorí �ilm  balkánskej reži-

sérky Jasmily Žbanič Ostrovlásky, 
do programu sú zaradené snímky 
z prehliadok Be2Can, ktorá pri-
náša �ilmy ocenené nafestivaloch 
v Benátkach, Berlíne a Cannes  
(Vyššia moc , Jimmyho tančia-
reň), severských �ilmov SCANDI 
(Boj snežného pluhu s ma�iou, 
Holub sedel na konári a rozmýšľal 
o živote) a francúzskych �ilmov 
Crème de la crème (Sils Maria, 
Láska je dokonalý zločin) a divác-
ky najúspešnejšie �ilmy z portfólia 
Film Europe z tohto roka (Veľká 
nádhera, Kňazove deti). Celkový 
počet �ilmov v programe LETNÉ-
HO KINA je 20.

Popri filmových zážitkoch si 
diváci budú môcť na nádvorí vy-
chutnať príjemnú kaviarenskú 
atmosféru, pohodlné sedenie a 
kvalitné občerstvenie.

Tak ako minulý rok, projekcie 
budú vždy vo štvrtok a v piatok o 
21.00, štart je 25. júna, závereč-
ná projekcia 28. augusta. Vstu-
penka do letnej filmovej záhrady 
bude stáť 3 eur, kapacita je cca 
70 miest.

LETNÉ KINO FILM EUROPE 

má ambíciu priniesť ďalšie atrak-
tívne podujatie do aktivít Staré-
ho Mesta počas letných dní.
Kompletný program 
LETNÉHO KINA FILM EUROPE
 25. 6. OSTROV LÁSKY
 26. 6. SILS MARIA
 02. 7. PARÁDA
 03. 7. 3 SRDCIA
 09. 7. MISSION LONDON
 10. 7. PARÍŽ-MANHATTAN
 16. 7. FREE RANGE / BALADA 

O PRIJATÍ SVETA
 17. 7. KŇAZOVE DETI
 23. 7. JIMMYHO TANČIAREŇ
 24. 7. LÁSKA JE DOKONALÝ 

ZLOČIN
 30. 7. ŽIVOT TEJ DRUHEJ
 31. 7. VEĽKÁ NÁDHERA
 06. 8. Z PREZIDENTSKEJ KU-

CHYNE
 07. 8. LEVIE SRDCE
 13. 8. RENOIR
 14. 8. LETO S MONIKOU
 20. 8. LÁSKA NA PRVÝ BOJ
 21. 8. VYŠŠIA MOC
 27. 8. BOJ SNEŽNÉHO PLUHU S 

MAFIOU 
 28. 8. HOLUB SEDEL NA KONÁ-

RI A PREMÝŠĽAL O ŽIVOTE
Dagmar Krepopová

FOTO - Adrián Žiška

Aj toto leto sa môžete tešiť 
na projekcie európskych �ilmov 

pod letnou oblohou!
Spoločnosť Film Europe Media Company 

pripravuje 2.sezónu LETNÉHO KINA 
na nádvorí Pisztoryho paláca. 

Informácia pre občanov
Úradné hodiny pre verejnosť na pracovisku Centrum služieb 

občanom na Vajanského nábreží  č.3,  sa počas letných dovolen-
kových mesiacov ( júl, august ) upravujú od 1.júla 2015 nasle-
dovne:
 Pondelok: 7.30 hod – 17.00 hod
 Utorok: 7.30 hod – 14.00 hod
 Streda: 7.30 hod – 17.00 hod
 Štvrtok: 7.30 hod – 14.00 hod
 Piatok: 7.30 hod – 13.00 hod
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