
Ďakujeme!
Na úvod októbrového vydania Staro-

mestských novín sa chceme veľmi pekne 
poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do 
ankety o budúcnosti lokality Šafárikovo 
námestie – Fajnorovo nábrežie. Milo nás 
prekvapil obrovský záujem ľudí vyjadriť 
svoj názor. Predbežné výsledky prieskumu 

sú obsahom tohto čísla Staromestských 
novín. Podobnú anketu pripravíme v blíz-
kej budúcnosti aj o Jakubovom námestí, 
ktoré tiež potrebuje skrášliť svoju tvár. 
V novinách takisto nájdete informácie o 
opravách ciest v našej mestskej časti, no-
vinky z oblasti kultúry, či obľúbené Osudy 
Staromešťanov. Ponúkame aj rozhovor s 
manželmi Monikou a Ľubom Stacho, ktorí 
pripravujú unikátnu výstavu priamo na 
ulici a ktorá bude akousi cestou v čase. Se-

niori nájdu v novinách nielen pravidelnú 
spoločnú fotografiu z posedenia jubilan-
tov, ale aj informácie o nových športových 
aktivitách, ktoré pre nich Staré Mesto pri-
pravuje. Nebude chýbať ani informácia z 
ulice Júliusa Satinského, ktorá len nedáv-
no pribudla na mapu Bratislavy. Prajeme 
vám príjemné 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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O bratislavskej 
tolerancii
Generácia, ktorá zažila starú 
medzivojnovú Bratislavu, pomaly 
odchádza. A s ňou žiaľ aj atribút, 
ktorý bol pre naše mesto typický 
- tolerancia či empatia Slovákov, 
Maďarov, Židov a Nemcov, do-
mácich i prišelcov. Je to obrovská 
škoda, najmä v dobe,  ktorá je v 
celej Európe prinajmenšom hek-
tická. Robíme si vtipy z východ-
niarov ktorí sa usídlili v našom 
meste, ohŕňame nos nad bezdo-
movcami, a pritom sme nenašli 
efektívny spôsob ako zmeniť 
spôsob ich života. O utečencoch 
zatiaľ ani nehovoriac. Z európ-
skych prieskumov je zrejmé, že 
Slováci majú strach z neznámeho 
a preto majú blízko ku xenofóbii. 
A to nie je pekná vizitka, najmä 
ak mesto ležiace priamo na hra-
nici s dvoma štátmi nikdy nebolo 
netolerantné. Pred pohnutou 
dobou nemožno zatvárať oči a 
lepšie je sa na zmeny a výzvy 
pripraviť. V dialógu, v pochopení 
a vôli nájsť prijateľné riešenie. 
Naše Staré Mesto by mohlo byť 
takým malým inkubátorom, 
ktorý dokáže zniesť rôznosť 
názorov pri dodržaní pravidiel a 
vygenerovať prijateľné riešenie. 
Uplynulé týždne sa nám celkom 
darilo: začala sa verejná diskusia 
o budúcnosti zóny Šafárikove 
námestie - Fajnorovo nábrežie, 
živo sa debatovalo na staromest-
skom stánku na Dobrom trhu, 
v príjemnej atmosfére sme sa 
stretli na susedskej večeri na 
Jakubovom námestí a názory sa 
v pokojnom tóne vymieňali aj na 
jesenných Kapitulských dvoroch. 
Nedajme si vziať priestor na 
tolerantný dialóg niekým, komu 
vyhovuje že sa ľudia začínajú 
báť...

Rado Števčík

Na mape Starého Mesta 
pribudla Satinského ulica

Satinského ulicu nájdet e vedľa 
nemocnice sv. Michala, medzi 

Dunajskou a Cintorínskou ulicou. 
Dunajská ulica bola bydliskom 
pána Satinského,  na tejto ulici sa 
nachádza i socha venovaná tomuto 
umelcovi. 

Zaslúžilý umelec Július Satin-
ský bol univerzálnou a tvorivou 
osobnosťou, autorom množstva 
dialógov, scénok, celovečerných 

programov i obľúbenej literatúry 
pre deti. Je autorom i viacerých 
kníh s tématikou spomienok na 
Bratislavu. Snáď najpopulárnejší 
bol kabaretný program “Ktosi je 
za dverami”, v ktorom vystupoval 
spoločne s Milanom Lasicom a rôz-
nymi hosťami. Jeho meno nesie aj 
planétka 15946, ktorú 8. januára 
1998 objavili astronómovia Slo-
venskej astronomickej spoločnosti 

A. Galád a A. Pravda. Slávnostné 
otvorenie novej ulice pod zášti-
tou primátora Iva Nesrovnala sa 
uskutoční 21.10. o 16tej hodine 
pod taktovkou starostu Staré-
ho Mesta Radoslava Števčíka a 
poslanca hlavného mesta Mar-
tina Borguľu. Medailu Za zásluhy 
dostal Július Satinský in memo-
riam v roku 2003.  (nr))

Foto - Marek Velček

Herec, komik, spisovateľ a v neposlednom rade aj legendárny Staromešťan  
Július Satinský bude mať v Starom Meste svoju ulicu. V septembri to schválili  

na mestskom zastupiteľstve mestskí poslanci. 

| AKTUÁLNE |

Oznam 
staromestským 
seniorom

Vážení seniori,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe 

Vašich podnetov a na návrh členov komisie pre 
sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, zabezpe-
čil Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto priestory v Staromestskom centre kultú-
ry a vzdelávania na Školskej č. 14, kde môžete 
bezplatne, každý utorok v čase od 15.00 hod. do 
16.00 hod.  cvičiť s odbornou lektorkou cvičebný 
program „Zdravý chrbát“. Prvé cvičenie sa usku-
toční v utorok, 6.októbra 2015 o 15.00 hod.

Bezplatné cvičenie je určené seniorom s tr-
valým pobytom v Starom Meste.

Oznam občanom 
o prebiehajúcich 
prácach GKÚ 
v teréne

Geodetický a kartografický ústav informu-
je, že v najbližších dňoch a v mesiaci október sa 
v mestskej časti Staré Mesto budú pohybovať 
pracovníci kartografického úradu, geodeti, kto-
rí budú verifikovať údaje v základných štátnych 
mapách. Budú zaznamenávať budovy, ich účel, 
cesty a všetky prvky krajiny. Terénni pracovní-
ci sú poverení zisťovať vlastnosti objektov v te-
réne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami 
a zároveň vykonávajú kontrolu už zozbieraných 
údajov. 
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Očakávaná obnova parku 
na Belopotockého ulici má zelenú

Minulý týždeň zrušil Krajský 
súd v Bratislave predbež-

né opatrenie okresného súdu, 
ktoré znemožňovalo mestskej 
časti nakladať s pozemkom. Ide 
o časť pozemkov medzi ulicami  
Belopotockého a Lehotského a 
budovou rozhlasu na Mýtnej uli-
ci.  Ako povedal starosta mest-
skej časti Staré Mesto Radoslav 
Števčík: „ Mestskej časti bolo 
doručené rozhodnutie krajského 
súdu, ktorý zrušil rozhodnutie 
prvostupňového súdu o predbež-

nom zákaze nakladať s pozem-
kom na Belopotockého,”.  Pred-
chádzajúce vedenie Starého Mes-
ta plánovanú obnovu nestihlo, 
pôvodný plán bol ukončiť ju do 
konca minulého roka.  

Nová samospráva bola nútená 
čakať na vyjasnenie predmetu 
žaloby obyvateľa Dúbravky, kto-
rý napadol na súde zámenu po-
zemkov pod budúcim parkom za 
pozemky v Dúbravke. Minulý rok 
v marci mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo o zámene pozemkov so 

spoločnosťou STRABAG, ktorá 
chcela pôvodne medzi ulicami 
Belopotockého a Lehotského sta-
vať bytový dom. Mesto získalo 
zámenou pozemky na Belopotoc-
kého, investor  Pod záhradami 
v Dúbravke.  Mesto zverilo po-
zemok do správy mestskej časti 

Staré Mesto a na revitalizáciu 
parku vyčlenilo 65 500 eur. V 
Starom Meste v súčasnosti pre-
bieha proces výberu dodávateľa 
prác, po podpise zmluvy sa teda 
bude môcť začať toľko očakáva-
ná obnova parku. (nr)

Foto - Marek Velček

| AKTUÁLNE |
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Fotograf Karl Körper 
(1845 – 1923)

Jeden z najvýznamnejších fo-
tografov Bratislavy a jej obyva-
teľov v 19. storočí zdieľal osud 
mnohých obyvateľov niekdajšej 
monarchie. Narodil sa v Miláne, 
ktoré v tom čase ešte patrilo 
Rakúsku. Otec Karol bol dôstoj-
níkom cisárskej armády, matka 
Salome rod. Ditrichová sa stara-
la o rodinu. Za fotografa sa vyu-
čil v hlavnom meste a po Viedni 
sa usadil v Bratislave. V adresá-
ri mesta sa jeho meno prvýkrát 
objavuje síce až v roku 1876, no 

prvé fotografie Prešporku musel 
zhotoviť už koncom 1860-tych 
rokov. Sú na nich totiž snímky 
objektov, ktoré boli neskôr od-
stránené (napr. Korunovačný 
kopec). V 70. a 80. rokoch 19. 
storočia sa Körper venoval hlav-
ne výrobe vizitiek (6 x 10 cm) a 
kabinetiek (16 x 11 cm).

Prvý fotoateliér si Körper 
otvoril na Heumarktplatz 36 
(dnes Nám. 1. mája 13). Dom ešte 
stojí, ale jeho osud je otázny. Od 
roku 1894 prevádzkoval ateliér 

aj na Špitálskej 31  a predajňu 
fotografických potrieb na Mari-
ánskej 8 (dom, kde bol „Kryštál 
bar“). Okrem klasického foto-
grafovania sa venoval aj predaju 
fotografických potrieb a výrobe 
zväčšenín. Keďže v rokoch 1894 
až 1910 vlastnil minimálne dve 
prevádzky, možno hovoriť o 
prvej sieti fotozberní v Prešpor-
ku. Zamestnával niekoľko kvali-
fikovaných fotografov a laboran-
tov, zväčša vyučených uňho.

Ako fotograf sa síce venoval 

aj komerčnému ateliérovému 
portrétu, ale jeho doménou bola 
exteriérová fotografia mesta, 
jeho pamiatok a udalostí zo živo-
ta. Exteriérové snímky fotogra-
foval pri pokojnom rozptýlenom 
svetle prístrojmi, ktorých opti-
ka je dodnes obdivuhodná. Ešte 
aj začiatkom 20. storočia – hoci 
už bol známy tzv. suchý proces, 
fotografoval ťažkými neprak-
tickými fotoaparátmi na veľké 
sklenené negatívy. Rád fotogra-
foval zábery s ľuďmi v popredí. 

Milí čitatelia, na týchto stránkach sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov bratislavského 
Starého Mesta. Viac k nim,  ako aj rozsiahly obrazový materiál,  nájdete postupne na internetovej stránke 

www.pammap.sk projektu Pamäť mesta Bratislavy. Na tej stránke máte aj Vy možnosť zverejniť príbeh 
zaujímavého Bratislavčana z Vašej rodiny či priateľov. Príbeh o významnom bratislavskom fotografovi 

napísal zberateľ pohľadníc nášho mesta Július Cmorej.

Fotografia pontónového mosta patrí k najstarším Körperovým dielam z Bratislavy. 
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Karl Körper sa už ako usade-
ný fotograf v Prešporku aj oženil. 
S Rozáliou (rod. Neutwich) mal 
dcéru a dvoch synov (Karljun a 
Eugen). Až do 1909 bývali nad 
fotoateliérom na Heumarkt 15 a 
potom až do smrti na Špitálskej 
31. Körper pracoval zrejme len 
do roku 1910, neskôr prebral 
ateliér syn Eugen, hoci ho naďa-
lej (až do 1929) viedol pod zave-
denou značkou Karl Körper. 

Karl Körper, v tom čase už 
vdovec, zomrel ako 78-ročný, ve-
čer 18.marca 1923 na kornatenie 
tepien. Pochovali ho o dva dni 
neskôr v katolíckej časti blumen-
tálskeho cintorína (dnes park na 
Račianskom mýte). V nekrológu z 
Pressburger Zeitung je uvedené, 
že odišiel „Altpressburger“ (Sta-
rý Prešporčan - nie vekom, ale 
váženosťou). Pri likvidácii cin-
torína v 1960-tych rokoch boli 
aj jeho pozostatky prevezené do 
spoločného hrobu na cintoríne v 
Slávičom údolí.

Dielo Karla Körpera je obrov-
ské a dodnes nie celkom zmapo-
vané. Jeho vizitky, kabinetky, 
neskôr pohľadnice a fotogra-
fie sú vzácnymi zberateľskými 
kúskami. Časť sa nachádza v 
zbierkach Múzea mesta Bratisla-
vy, časť u zberateľov. Medzi jeho 
najvýznamnejšie práce sa radia 
zábery na oberačkové slávnosti 
(1884), reguláciu Dunaja (1886), 
interiéry bratislavských kosto-
lov alebo rekonštrukciu železnič-
ného tunela za Hlavnou stanicou 
(1900). Osobitne treba spomenúť 
album Souvenir de Pressbourg 
(1882/1885?) obsahujúci súbor 
nádherných kabinetiek, ktorý 
vydal v spolupráci s lipským 
vydavateľom R. Drodtleffom. V 
rokoch 1898–1910 najskôr v spo-
lupráci s mníchovským vydava-
teľom O. Zieherom, neskôr pod 
vlastným menom, vydal väčší 
počet pohľadníc. Ešte v 1920-
tych rokoch sa na trhu objavilo 
väčšie množstvo retro-fotopo-
hľadníc s jeho zábermi z rokov 
1900-1910, ktoré boli na zadnej 
strane označené gumovou pe-
čiatkou Karl Körper, Bratislava, 
Mariánska. Rozsahom a šírkou 
jeho diela ho môžeme považovať 
za prvého a najvýznamnejšieho 
fotodokumentaristu mesta a zá-

roveň za priekopníka reportáž-
nej fotografie.

Po roku 1929 sa fotoateliér 
jeho syna v adresároch neobja-
vuje. Nevieme ani, kde skončila 
pozostalosť K. Körpera (osobné 
dokumenty, agenda fotoatelié-

rov, negatívy a pozitívy jeho fo-
tografií). Autor článku vypátral 
vo Viedni pani Ponner(ovú), 
vnučku Karla Körpera. Žiaľ, kon-
takt získal až krátko po jej smrti. 
Zomrela slobodná, bezdetná, vo 
vysokom veku. Zdá sa, že náš prí-

beh končí otáznikmi. Ak by z či-
tateľov mal niekto akékoľvek in-
formácie o osudoch rodiny alebo 
ich pozostalosti, ozvite sa pro-
sím autorovi tohto príspevku.

Július Cmorej
pecnianska@gmail.com

Jeden z najznámejších záberov Karla Körpera (dnešné Hlavné námestie).

Vinohradníci so sudmi pred Palugyayovými závodmi na dnešnej Pražskej ulici.
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Aké si bolo, Staromestské 
kultúrne leto 2015?

| KULTÚRA |

Slnečné, pestré, zaujímavé, bohaté...

Ako obyvateľka centra Sta-
rého Mesta som mala mož-

nosť vypočuť si mnohé kultúrne 
podujatia, pozrieť si ich priamo 
z balkóna a mnohé aj navštíviť. 
Ako zvládli kultúrne zariadenia v 
správe mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto tento rok pripraviť a 
zrealizovať program Staromest-
ského kultúrneho leta?

Slnečné.
Organizátori kultúrnych pod-

ujatí vložia nemalé úsilie, fantáziu 
a organizačné schopnosti do prí-
pravy čo najbohatšieho a najzau-
jímavejšieho programu a dúfajú, 
že im ho nepokazí počasie. Dážď 
nie je dobrý, ale ani príliš slnieč-
ka. Tento rok trochu šarapatilo 
to druhé, príliš veľká horúčava. 
Pocítili to najmä Staromestské 
tancovačky na letnej terase hotela 
Carlton. V deň, keď sa dalo trochu 
existovať, bola terasa a improvi-
zovaný parket plný. Potešilo ma, 
že teplotný extrém neodradil cvi-
čencov v Medickej záhrade. Mest-
ská časť Staré Mesto, konkrétne 
kultúrne zariadenia na Školskej 
14, pred jedenástimi rokmi ako 

prvé v Bratislave začalo s cviče-
ním pod holým nebom, s odbor-
ným predcvičovaním lektorov. V 
priebehu rokov sa toto podujatie 
stalo už neodmysliteľnou súčas-
ťou letného programu. Návštev-
nosť neutrpela ani na ďalšom tra-
dičnom podujatí – na Jazzovej lodi 
s koncertom Petra Lipu.

Pestré.
Pravidelné stredy na nádvorí 

Zichyho paláca priniesli mnoho 
divadelných zážitkov a zábavy. 
Pre deti bol zaujímavý divadelný 
program v Medickej záhrade, na-
vyše aj v cudzích jazykoch. Snahou 
kultúrneho zariadenia na Školskej 
14 bolo priniesť do Bratislavy nie-
čo nové, čo detský divák nemá 
možnosť vidieť po celý rok. Mys-
lelo sa aj na národnostné menšiny, 
ktoré takisto nemajú veľa príleži-
tostí navštíviť program vo svojom 
jazyku počas leta. Divadelné sú-
bory z Českej republiky odohrali 
štyri predstavenia. Všetci malí 
návštevníci rozumeli a ocenili 
výkony nadšeným potleskom. Ex-
perimentom možno nazvať pred-
vedenie hudobno dramatického 

pásma o Bélovi Bartókovi v troch 
jazykových verziách - slovenčine, 
maďarčine a nemčine. Našli sa 
malí diváci, ktorí si pozreli všetky 
verzie. 

Výstava  fotografií Janky Kol-
lárikovej v Galérii F7 bola z mála 
podujatí, ktoré sa počas leta usku-
točnili v interiéri. Bolo množstvo 
čítačiek a besied s autormi – Me-
dická záhrada, Zichyho palác a 
pod. 

Myslelo sa i na možnosť dať 
deti do detských denných táborov, 
ktoré organizuje celé roky kultúr-
ne zariadenie na Gaštanovej ulici 
a aj tento rok v kvalite nepoľavili. 
Všetky turnusy boli plne obsade-
né. 

Počas leta zneli koncerty na 
mnohých miestach ( i nových, 
napr. na hradbách) a naozaj si bolo 
z čoho vybrať – od opery cez mu-
zikály, šansóny, jazz až po ľudovú 
hudbu či dychovku.

Zaujímavé.
Práve tá pestrosť žánrov pri-

niesla so sebou aj mnohé zaují-
mavé projekty. Mnohé skupiny, či 
zoskupenia sa objavili na pódiu 

v centre Bratislavy po prvý raz. 
Objavilo sa aj mnoho rôznych po-
uličných aktivít a tak bola ponuka 
naozaj pestrá.

Bohaté.
Niekedy až príliš. Ponuka bola 

v niektoré dni tak bohatá, že via-
cerí skalní návštevníci chodili z 
jedného podujatia na druhé, nie-
ktoré sa dokonca prekrývali.... 
Dúfam, že v budúcnosti sa nájde 
kľúč, ktorým sa podarí v záujme 
všetkých zúčastnených program 
rôznych organizátorov skoordi-
novať. 

Hviezdoslavovo námestie žilo 
počas leta naozaj rôznorodými 
podujatiami a pestrou ponukou. 

Môžem povedať, že najzaují-
mavejšie podujatia boli aj najna-
vštevovanejšie a je potešiteľné, že 
k nim jednoznačne patrili progra-
my pripravené a realizované pra-
covníkmi oddelenia kultúry, kul-
túrnych zariadení a Staromest-
skej knižnice, za čo im vyslovujem 
úprimné poďakovanie. 

MUDr. Halka Ležovičová, 
poslankyňa a predsedníčka 

Komisie pre kultúru

Seniorcentrum Staré Mesto prevádzkuje Denný stacionár na Zá-
hrebskej 9 pre seniorov a ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. 
Poskytujeme pomoc rodinám prostredníctvom kvalitnej starostli-
vosti o ich príbuzných, a to v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00. 
Počas dňa zabezpečujeme aj stravu – desiatu, obed a olovrant. Kapa-
cita denného stacionára je 15 klientov. Náš skúsený personál má za 
cieľ čo najdlhšie uchovať aktivitu, dobrú psychickú i fyzickú kondí-
ciu a predchádzať pocitom osamelosti. Denný program je zameraný 
na stimuláciu pamäťových a orientačných schopností, tiež tréning 
jemnej motoriky, zachovanie sebaobslužných a hygienických úkonov. 
Snažíme sa seniora udržať v modeli trojgeneračnej rodiny a oddialiť 
umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb na trvalo.

Príďte sa osobne presvedčiť a poinformovať priamo k nám, počas 
DŇA OTVORENÝCH DVERÍ v utorok 20. októbra 2015 od 14:00 hod. 
do 18:00 hod.

Kontakt: Seniorcentrum Staré mesto – Denný stacionár, Zá-
hrebská 9, Emília Bromová – vedúca DS, Tel.: 02/52499116

Deň otvorených dverí v Dennom stacionári na Záhrebskej ulici

V Dennom stacionári na Záhrebskej si klienti užívajú posledné teplé dni pri 
práci v záhradke. Foto - Marek Velček
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Projekt STEIN2 získal 
stavebné povolenie 

| PROJEKT |

Spoločnosť YIT Reding a.s. získala právoplatné stavebné povolenie pre projekt oživenia areálu  
bývalého pivovaru Stein. YIT v rámci rezidenčnej časti projektu STEIN2  

ponúkne v piatich fázach viac ako 400 atraktívnych bytov  
na hranici bratislavského Starého Mesta.

Mestská časť Bratislava – Sta-
ré Mesto povolila výstav-

bu rezidenčnej časti projektu 
STEIN2, ktorá zahŕňa 8 bytových 
domov a podzemný garážový 
dom. Začiatok výstavby prvej eta-
py, ktorá prinesie spolu 110 bytov, 
23 apartmánov rôznych veľkostí 
a 7 nebytových priestorov, je plá-
novaný na október 2015 s pred-
pokladaným ukončením koncom 
roka 2017. 

Architektonická kancelária 
Ivana Kubíka, ktorý má za sebou 
napríklad aj úspešné oživenie ne-
ďalekého priestoru Central, cit-
livo vníma atmosféru tohto hod-
notného územia. „Tak ako bývalý 
pivovar strnulo ležal na rozhraní 
Starého a Nového Mesta, tak pro-
jekt jeho oživenia vnáša do úze-
mia život. Spája v sebe genius loci 
historického územia so súdobými 
architektonickými prvkami – 
dobu svojho vzniku bude pripomí-
nať kamenný obklad na parteri na 
Blumentálskej ulici, „tehličkový“ 
obklad ako znak industriálnej ar-
chitektúry tej doby, a rad ďalších 
fragmentov,“ vysvetľuje Inch. 
Arch. Ivan Kubík. 

STEIN2 na tradíciu tejto loka-
lity odkazuje aj rešpektovaním 
okolitej zástavby a rozmiestne-
ním budov do typického vnútrob-
loku. Vďaka nemu sa do projektu 
dostáva nielen množstvo zelene a 
priestoru pre voľnočasové aktivi-
ty, ale hlavne príležitosť pre budo-
vanie komunity. „Našim cieľom je 
nadviazať na tradíciu susedského 
života, v ktorom sa susedia navzá-
jom poznali. Vnútroblok sa stane 
novým dvorom v Starom Meste, 
na ktorom môžu susedia budovať 
komunitné vzťahy či nechať deti 
voľne a bezpečne sa hrať priamo 
pod oknami. Odkazujeme tak na 

hodnoty a spôsoby bývania, ktoré 
opäť získavajú na význame,“ do-
dáva generálny riaditeľ YIT Milan 
Murcko. O tom, že takéto bývanie 
je v súčasnosti žiadané svedčí 
aj mimoriadny záujem o byty v 
úvodnej fáze predpredaja, ktorá 
prekonala aj vysoké očakávania 
developera. „Vzhľadom na vyso-
ký záujem zákazníkov o bývanie 
v tomto jedinečnom projekte dá-
vame do predaja viac bytov, ako 
sme pôvodne plánovali,“ dodáva 
Murcko. 

Okrem rezidenčnej časti pri-
nesie projekt STEIN2 aj adminis-
tratívne a obchodné funkcie. Túto 
časť projektu vlastní a developuje 
spoločnosť AMW Development. 
Administratívna časť ponúkne 
energeticky efektívne budovy 
zodpovedajúce aktuálnym štan-
dardom, ktoré splnia vysoké ná-
roky budúcich nájomníkov. Rea-
lizáciu tejto stavby plánuje deve-
loper v spolupráci so stavebnou 
spoločnosťou YIT Reding. Začne 
sa stavať zároveň s projektom 

bytov, pričom predpokladaný 
termín dokončenia je začiatkom 
roka 2017. Súčasťou komplexu 
administratívnych budov bude aj 
historická budova Spilky, ktorá 
bola vyhlásená za Národnú kul-
túrnu pamiatku. V tejto súvislosti 
je záujmom investora podľa arch. 
Kubíka „citlivá konverzia Spilky 
s akcentom na unikátnu kupolu, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
panorámy mesta“.

Tlačová správa YIT
Vizualizácia - YIT

Maltézska pomoc 
pre Slovensko

Na nedávnom podujatí v uliciach 
Starého Mesta sa Maltézsky 

rád prihlásil k obrane pravdy viery 
ktorej súčasťou je aj ochrana života, 
a splnil tak svoje poslanie pomáhať 
tým, ktorí to potrebujú. V tomto 
prípade sa v spolupráci s medikmi 
a zdravotníkmi takmer tri desiatky 
dobrovoľníkov postarali o zdravot-
nú službu a pitnú vodu pre účastní-
kov podujatia.  Foto - Archív
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Známa ulica sa zmení 
na obrovskú galériu

Koncom minulého roka ste 
vydali knižku Obchodná 1984 
– 2014, ktorá zachytáva tri-
dsaťročnú históriu a premeny 
jednej z najznámejších ulíc v 
Bratislave. Čím vás fascinova-
la táto ulica, že ste jej venovali 
podstatnú časť svojho profesi-
onálneho života?

Ľ.S: Všetko odštartovalo 
úmrtie bývalého sovietskeho 
generálneho tajomníka Komu-
nistickej strany ZSSR  Brežneva 
v roku 1982. Vo výkladoch sa 
okamžite objavili smútočné fo-
tografie bez ohľadu na to či išlo 
o predajňu odevov alebo mäsa 
– bola to taká až Havlovská ab-
surdita. Vo výlohách, kde sa mal 
prezentovať tovar, sa politicky 
agitovalo. Vtedy som sa ešte bál 
otvorene fotiť tieto propagan-
disticky orientované výzdoby 
obchodov, ale keď v roku 1984 
zomrel ďalší sovietsky pohlavár 
Jurij Andropov, bola atmosféra 
už uvoľnenejšia. Tak som začal 
jednotlivé výklady a ich preme-
ny v čase fotografovať systema-
ticky. Smrť sovietskeho politika 
sa v predajni Detva ocitla hneď 
vedľa hesla Vaša spokojnosť – 
náš cieľ... čo dodať. Osobitnou 
kapitolou boli novembrové dni 
roku 1989. Agitátorské výlohy 
boli prelepované plagátmi o mí-
tingoch proti vtedajšiemu reži-
mu, letákmi o podpore študent-
ského hnutia a VPN. Doba bola 
nabitá a ja som ju celú zachytá-
val objektívom a veril, že tie ob-
rázky raz zverejním. Sám som 
ale nemal kapacitu spracovať 
všetky zábery. Až kým som ne-

stretol svoju súčasnú manželku, 
ktorá mi neuveriteľne pomohla...

M.S.:  Ľubo jedného dňa pri-
šiel s obrovskou škatuľou a po-
žiadal ma, aby som v nej našla 
jednu konkrétnu fotku výkladu 
na Obchodnej. V tej záplave drob-
ných filmových rámčekov sa mi 
to zdalo ako nesplniteľná úloha.  
Keďže išlo o kontaktné náhľa-
dy z 35-milimetrového filmu, 
nad prvými zábermi som strá-
vila celé dva týždne. Čudné mi 
pripadalo, že medzi nimi nie sú 
zábery z novembrových udalos-
tí roku 1989. Ľubo hovorí: “ Jáj, 
November mám v ďalšej krabici 

...“  Negatívov stále pribúdalo, až 
som ich narátala na 5000! A to 
nehovorím o digitálnom archí-
ve... Bolo mi jasné, že prejsť tými 
tisíckami záberov bez pokusu 
nespracovať ich do nejakej po-
doby, by bola premárnená šanca. 
Tak sa zrodila myšlienka skom-
pletizovať 30-ročné mapovanie 
príbehu konkrétnych výkladov 
do knihy. V našej autorskej dvo-
jici som dostala asi tú najdôleži-
tejšiu úlohu.  

Už o pár dní budú môcť prí-
behy Obchodnej ulice vidieť 
aj tí obyvatelia a návštevníci 

mesta, ktorí možno doteraz 
o knihe ani netušili... Na celé 
štyri týždne zmeníte ulicu na 
galériu. Čo v nej uvidíme?

Ľ.S.: Vo vybraných obchod-
ných prevádzkach, ktoré máme 
za spomínaných 30 rokov zachy-
tené vo na fotografiách, nainšta-
lujeme do výkladov plazmové te-
levízory na ktorých bude bežať 
táto  historická premena. Divák 
tak pocestuje v čase a za pár mi-
nút získa prehľad ako sa zmenila 
ulica, ľudia, móda, dizajn. Toto 
podujatie je naším príspevkom 
k budúcej revitalizácii tejto zná-
mej, no dnes nie veľmi peknej 

Začiatkom novembra bude na Obchodnej ulici viac svetla ako sme na tento jesenný mesiac zvyknutí.  
Vďaka autorskej a manželskej  dvojici fotografov Stachovcov sa táto známa bratislavská ulica  

zmení na veľkú otvorenú galériu, v ktorej sa bude dať cestovať časom.  
Aj preto sme Ľuba a Moniku Stacho požiadali o rozhovor. 
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ulice. Preto chceme zapojiť aj 
mladých fotografov, architektov, 
dizajnérov, ktorí by predstavili 
svoj pohľad na budúcnosť ulice. 
Je pred nami ešte veľa zložitej 
práce.  

Naznačili ste nie veľmi li-
chotivý stav ulice, na ktorom 
sa zhodne zrejme väčšina Bra-
tislavčanov. Je podľa vás šan-
ca, že sa tvár Obchodnej v krát-
kom čase zmení?

Ĺ.S: Dobrým príkladom je 
Soho v New Yorku. Kedysi ob-
ludná štvrť je dnes špičkovou 
lokalitou s kvalitným dizajnom 
a obchodmi. Je zlé, že Obchodná 
vyzerá takto, dobrou správou je, 
že sa stále využíva. Vďaka trom 
vysokým školám a priamym na-
pojením na historickú časť mesta 
je ale nesmierne živá. Prvý krok 
by mala byť tzv. dekebabizácia a 
odstránenie vizuálne príšerných 
reklám. Výnimočnou sa môže 
stať, keď investori pochopia aká 
lukratívna je táto lokalita pre vy-
tvorenie jedinečnosti obchodov, 
ktoré v uniformnom prostredí 
nákupných centier zanikajú. Spo-
jením síl  investorov s kvalitnými 
architektmi a dizajnérmi, ako je 

to v prípade pekárne Starý mlyn, 
Obchodná opäť skrásnie ... 

M.S.: Ja som túto ulicu začala 
reflektovať od roku 1997. Pamä-
tám si, že som potrebovala kú-
piť ponožky. Ešte v tom čase sa 
na Obchodnej dalo kúpiť takmer 
všetko od potravín, cez oblečenie 
až po knižky. Stredná generácia 
si ešte pamätá, že sa tam dali 
zvládnuť kompletné vianočné 
nákupy. Bol to taký starodávny 

supermarket rozložený po celej 
ulici. To napokon najlepšie vi-
dieť v našej knihe. Potreby ľudí 
sa menia a zdravá ulica na to vie 
reagovať.

Ľ.S.: Za posledné dva roky na 
nej vzniklo niekoľko zaujíma-
vých projektov, a to je signál, že 
ulica má veľký potenciál. Ak by 
na ulici pribudlo 20 dizajnovo 
pekných obchodov, v momente 
by sa zmenil periférny charak-

ter ulice. Domnievam sa, že čas 
na zmenu je práve teraz. Ľudia 
chcú jesť kvalitnejšie, preferujú 
menších dodávateľov, necítia sa v 
obchodných centrách svoji. Toto 
treba využiť a bude to jedinečná 
ulica s radostnými ľuďmi.

Ako intenzívne má do tohto 
procesu vstupovať samosprá-
va?

Ľ.S.: Dobré je, že sa o Obchod-
nej ulici začalo diskutovať verej-
ne a odborne. Priestor vytvorilo 
obcianske zdruzenie Obchodná 
ulica a okolie s partnerom ob-
chodnaulica.sk, ktorí dokázali 
spojiť podnikateľskú sféru  z uli-
ce s architektmi ako aj samosprá-
vou Starého Mesta. Samospráva 
by mala spájať názory verejnos-
ti na podobu  ulice a dohliadať, 
aby revitalizačné procesy boli v 
rámci pravidiel a rovnakých pod-
mienok pre všetkých. Dobrým a 
inšpiratívnym príkladom je fe-
nomén Krymská – príbeh sivej 
pražskej ulice, kde sa spojili pod-
nikatelia a dosiahli päťnásobné 
zvýšenie návštevnosti ulice a 
tým aj zvýšenie tržieb. 

Zhovárala sa Nora Gubková
Foto - Marek Velček
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Hovorme o Šafku 

Mestská časť Staré Mesto po-
zorne počúva názory ľudí, 

ktorým Šafárikovo námestie  i 
Fajnorovo nábrežie nie sú ľaho-
stajné a v spolupráci so združe-
ním PDCS, ktoré celý proces vedie, 
ich aj zaznamenáva. Správa z pro-
cesu poslúži ako východisko pri 
formovaní zadania architektonic-
kej súťaže pre tieto priestory  a už 
teraz je vidno, že vďaka zapojeniu 
verejnosti bude zadanie komplex-
nejšie a viac zohľadňujúce potre-
by rôznych skupín.

Čo všetko zatiaľ prebehlo?
V auguste sa uskutočnili ma-

pujúce rozhovory s kľúčovými 
hráčmi – ľuďmi , ktorí sú svojou 
expertízou alebo skúsenosťami  
spojení so Šafárikovým námes-
tím. Hlavná dopravná inžinierka 
p. Kratochvílová, hlavná archi-
tektka p. Ingrid Konrad, miestni 
poslanci, predstavitelia občian-
skych združení, ľudia z oblasti 
kultúry či krajinná architektka 
hovorili, čo je na námestí cenné, 
ako vnímajú jeho problémy či ako 
si predstavujú jeho budúcnosť. 

Na septembrovom Dobrom 
trhu odštartovala anketa. Okrem 
elektronickej verzie mali aj tu 
ľudia priamo možnosť formulár 
vyplniť a navyše prezentovať 
svoje podnety vicestarostovi, p. 
Ľubomírovi Boháčovi. Túto mož-
nosť využilo 120 návštevníkov a 
návštevníčok trhu. Ak prirátame 
499 ankiet vyplnených cez web 
a 70 ankiet odovzdaných cez 
kontaktné miesta, spolu ponúk-
lo svoje názory temer 700 ľudí. 
Hoci sa anketa ešte len vyhodno-
cuje, už teraz sa ukazujú niekto-
ré dôležité témy. Za mnohé vy-
povedá graf, ktorý ukazuje čo si 
ľudia na námestí najviac cenia:

Na verejnom stretnutí 21.9. 
ktoré bolo zorganizované v Ga-

lérii Umelka zaznelo množstvo 
rôznorodých názorov, príjemné 
však bolo, že sa ľudia dokázali 
počúvať. Bude v Starom Meste 
komunitná cyklodielňa? Ako oži-
viť Šafárikovo námestie, ale zá-

roveň rešpektovať potreby ľudí 
čo tu bývajú? Zachovať na ná-
mestí veľký priestor, alebo ob-
noviť pôvodný urbanizmus? Ako 
spojiť plochu námestia s parkom 
pri Kačacej fontáne? Podnety 

ktoré v diskusii rezonovali, pri-
niesli viaceré otázky, ktorými 
sa  bude zaoberať odborný wor-
kshop, ktorého garantom bude 
Ľubomír Boháč,  zodpovedný 
za oddelenie územného plánu a 
rozvoja Starého mesta.  

Čo nás čaká najbližšie
V sobotu 17. októbra sa pria-

mo na námestí uskutoční pláno-
vacie stretnutie so sprievodným 
programom. Kým predošlé akti-
vity (anketa, verejné stretnutie) 
umožnili zmapovať názory šir-
šej verejnosti,  v sobotu od 10.00 
do 15.00  bude možnosť priamo 
navrhnúť ktoré veci by sa na ná-
mestí mali zmeniť, ktoré zacho-
vať, ktoré doplniť  a zakresliť 
svoje návrhy do mapy.

O podrobnejšom programe 
vás budeme informovať na we-
bovej stránke mestskej časti.

Ing. Arch. Zora Pauliniová
Foto - Marek Velček

Mapujúce rozhovory s expertmi, diskusia o „šafku“ s desiatkami ľudí na Dobrom trhu,  
niekoľko sto vyplnených ankiet, podnetné verejné stretnutie v Umeleckej besede – to všetko  

má už za sebou participatívny proces, v ktorom dostáva priestor verejnosť. 
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Električky budú 
po Jesenského 
premávať až 
v novembri

Bratislavský magistrát upozor-
nil na uzávierky Štúrovej a 

Jesenského ulice, ktoré sú predĺ-
žené do 31.10.2015. Dôvodom je 
stavba nosného systému MHD, 1. 
časť Bosákova ulica – Šafárikovo 
námestie a realizácia stavebných 
objektov v komunikačnom uzle 
križovatky Jesenského- Štúrova. 
O predĺženie požiadal zhotoviteľ 
stavby.

Uzávierka časti 
Šulekovej ulice
Mestská časť po dlhoročnom 

úsilí pristúpi k uzávierke 
hornej časti Šulekovej ulice (na 
obrázku). Stane sa tak z iniciatívy 
občanov zo Šulekovej a Holubyho 
ulice. Podnetom bola sťažnosť na 
veľký počet tranzitujúcich, rýchlo 
jazdiacich vozidiel, ktoré si skra-
covali cestu na Mudroňovu alebo 
Búdkovu ulicu. Ďalším podnetom 
bola skutočnosť, že na Šulekovej 
ulici absentuje chodník. Mestská 
časť v minulosti vykonala na Ho-
lubyho aj Šulekovej ulici dopravné 
opatrenia a to zavedenie max. po-

volenej rýchlosti 30 km za hodinu 
alebo osadenie značky „Prejazd za-
kázaný“. Uzávierka sa bude týkať 
iba motorových vozidiel, naďalej 
ostane priechodná a prejazdná pre 
bicykle. Mestská časť osadí prísluš-
né dopravné značenia a 3 regulač-
né stĺpiky (na rohu škôlky). Stane 
sa tak do 15. októbra 2015. 

Pamätný list 
Milanovi 
Kňažkovi

Prvý pamätný list mestskej čas-
ti Staré Mesto odovzdal sta-

rosta Radoslav Števčík čerstvému  
sedemdesiatnikovi, hercovi Mila-
novi Kňažkovi. Ešte raz gratuluje-
me a želáme veľa zdravia.

Práce 
na Vajanského 
nábreží 

Podľa informácií z web strán-
ky hlavného mesta Dopravný 

podnik mesta Bratislavy začal s 
opravou električkovej trate na Va-
janského nábreží.  Na oboch stra-
nách vozovky sú dva jazdné pruhy 
zúžené do jedného  - pravého. Ob-
medzenia budú postupne v troch 
fázach trvať cca do 28. októbra 

2015. Opravu realizuje spoločnosť 
TSS Grade, a.s., hodnota zákazky 
je cca 1 100 000 eur. Dopravný 
podnik ani  Hlavné mesto toto dô-
ležité obmedzenie s mestskou čas-
ťou nekomunikovali.

Opäť sme 
odstraňovali 
výtlky

Oprava  povrchu vozoviek a 
výtlkov  sa v posledných týž-

dňoch  vykonávala na uliciach Ľu-

binská, Novosvetská, Schillerova, 
Bohúňova, Malinová, Povrazníc-
ka  a Belopotockého. Výtlky Staré 
Mesto naďalej opravuje i priebež-
ne.

Jesenné 
opravy
Medzi prebiehajúce opravy 

v čase uzávierky našich 
novín patrí i rekonštrukcia čas-
ti komunikácie a chodníkov na 
Hlbokej ceste, oprava schodov 
na Schillerovej ulici, výšková 
úprava a betonáž uličných vpustí  
na Svetlej ulici, oprava dlažby a 
vodovodných žľabov na Rybnom 
námestí, či oprava dlažby na Kla-
riskej ulici.

(nr)
Foto - Marek Velček,

Oznamujeme obyvate-
ľom Starého Mesta, že 

mestská časť Bratislava 
–Staré Mesto organizuje 
v Staromestskej sieni dňa 
3.11.2015 v čase od 9,00 do 
12,00 h meranie  choleste-
rolu,  tlaku krvi a poraden-
stvo  v čase od 9,00 hod do 
12,00 h. Meranie uskutoč-
nia zdravotnícki pracovníci 
z Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva. 
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GUnaGU Bratislavským divadlom 
sezóny 2014-2015

Na slávnosti divadelných cien 
DOS-ky ju divadlu odovzdal 

primátor Bratislavy Ivo Nesrov-
nal. GUnaGU je v našom meste kul-
tovým fenoménom, jeho predsta-
venia sú vždy vypredané a obľu-
buje ich viacgeneračné publikum, 
nielen mladí ľudia. Umeleckým 
šéfom GUnaGU je dramatik Viliam 
Klimáček, ktorého hry momentál-
ne hrá aj Aréna či SND. Hlavným 
podporovateľom divadla je mest-
ská časť Bratislava Staré Mesto, s 
ktorou má GUnaGU už dlhoročnú a 
úspešnú spoluprácu.

Medzi najúspešnejšie tituly 
divadla patrí komédia Nízko-
tučný život s Petrou Polnišo-
vou, kabaret Remix, v ktorom 
sa zaspieva a zahrá naj výber z 
tridsaťročného repertoáru, či 
hra Odvrátená strana Mesiaca, 
ktorú V. Klimáček napísal pre 
Emíliu Vášáryovú, ktorá tak 

prvý krát hosťovala v GUnaGU. 
„Jediné, čo má v divadle zmysel, 
je reagovať na svet okolo nás, 
na súčasnosť“ hovorí Klimáček, 
„o nej sa ale píše najťažšie, lebo 
ešte nemáme odstup. Ale GUna-
GU má rado čierny humor a dne-
šok ref lektuje najmä cez smiech, 
aj keď občas smutný smiech. 
Máme ho radi, ale musí to byť 
smiech o niečom“. 

GUnaGU momentálne skú-
ša čiernu komédiu Divná doba, 
divná láska, divné životy, ktorá 
bude mať premiéru v stálej scéne 
GUnaGU na Františkánskom ná-
mestí 7 v polovici novembra.

Na snímke Viliam Klimáček, 
umelecký šéf GUnaGU s hercami 
a stálicami divadla - Viktorom 
Horjánom, Zuzanou Šebovou a 
Csongorom Kassaiom.

Nora Remiarová
Foto - Marek Velček

Divadlo GUnaGU začalo svoju 31. sezónu oslavou – v internetovom hlasovaní divákov  
bolo zvolené ako Bratislavské divadlo sezóny 2014 - 2015. Táto cena sa udeľovala prvýkrát  

a o priazeň divákov sa uchádzali všetky neštátne bratislavské divadlá.

Festival peknej jesene alebo Október – mesiac úcty k starším   
Seniorov vnímame ako  ľudí, 

ktorí si  zaslúžia úctu nielen 
vďaka svojim šedinám, ale aj pre-
to,  čo po sebe zanechávajú pre 
ďalšie generácie. Otázkou ostáva, 
či je im poskytnutý dostatočný 
priestor na ich sebarealizáciu a 
aktívny život. Mestská časť sa 
snaží na túto otázku nielen od-
povedať, ale aj konať. Práve pre-
to pripravila v októbri – mesiaci, 
ktorý patrí práve seniorom - zau-
jímavý program.

l 6. 10, 22.10. a 27.10. o 
16.00 h sa môžu seniori v Zichy-
ho paláci zabaviť a poučiť na 
sérii besied s názvom „Zábavne 
o dôležitých veciach“ s pozva-

ným hosťom – psychologičkou 
Mirinou Hochelovou, lekárkou 
Halkou Ležovičovou a ľudovou 
hudbou Kuštárovci. Témy: Som 
starý no a čo!, Bolí ma chrbtica, 
čo s tým?, Opatrnosti nikdy nie 
je dosť.

l 8.10. seniorov pozývame 
na prehliadku divadla Aréna s 
odborným sprievodným slovom 
riaditeľa divadla, pána Juraja 
Kukuru.

l Z divadelnej ponuky si 
môžu prísť pozrieť napríklad 
predstavenia Všade tá rieka 
– Ticho a spol. (17.10., 19.00), 
Princ, kde si? – Ticho a spol. 

(26.10., 11.00 h) a muzikál Ob-
chod na korze – Nová scéna  
(19.10., 10.00 h).

l V kine Mladosť (19.11., 
16.00 h) sa zabavia na francúz-
skej komédii Čo sme komu uro-
bili. 

l Neodmysliteľnou súčas-
ťou je aj koncert Jesenné meló-
die v podaní La Jana & Her Cats 
(20.10., 17.00 h, vstup na po-
zvánky).

l Staromestskí seniori sú 
veľmi aktívni a preto im 26.10. 
o 16.00h MČ Bratislava – Staré 
Mesto pripravila v Staromest-

skom centre kultúry a vzdelá-
vania na Gaštanovej 19 zábav-
no-vzdelávací deň – Deň „S“, na 
ktorom ich čaká celý rad aktivít 
a prekvapení.

l Program pre seniorov ne-
končí 31. októbrom. Už 3.11. 
o 16.00 hod čaká seniorov zá-
bava s Kuštárovcami a 9.11. o 
16.00hod Staromestský salón, 
na ktorom sa môžu porozprávať 
s Máriou Kráľovičovou. 

Srdečne Vás pozývame a te-
šíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Ľubica Janegová, 
vedúca oddelenia kultúry 

úradu Starého Mesta
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V novom šate
Mestská časť Staré Mesto sa pripravuje na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky Pisztoryho paláca. Rekonštrukcia fasády a strechy 
je realizovaná v rámci programu „ Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v 
kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinacovaného z Finančného mechanizmu Európskeho 
hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na financovaní sa spolupodieľa i mestská časť Staré Mesto 
zo svojich zdrojov. V súčasnosti sa nachádza pred podpisom zmluvy s dodávateľom prác.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



14

SPÁJA NÁS 
DIABETES

Asociácia diabetikov Slovenska
Vás pozýva na

VI. BRATISLAVSKÝ 
DEŇ DIABETIKOV 

pri príležitosti 
Svetového dňa diabetu

17. októbra 2015 
v Dome kultúry Ružinov

Program

A, vo vestibule 13:00 – 17:00 h.
l Verejné meranie glykémie, kapacity pľúc a iné. 
l Prezentácie spoločností s pomôckami a potravi-
nárskymi produktmi, vhodnými pre diabetikov.

B, vo veľkej sále 14:00 – 16:00 h. 
l 1. Slávnostné otvorenie VI. Bratislavského dňa 
diabetikov –DIAHYMNOU
l 2. Príhovor zástupcu ADiaS
l 3. Príhovor zástupcu diabetológov 
l 4. Príhovor zástupcov verejnej správy
l 5. Panelová diskusia s diabetológmi, zástupcami 
Asociácie na ochranu práv pacientov, zástupcami 
zdravotných poisťovní, odborníkmi z oblasti vzde-
lávania, liekov a výskumu. 
Svoje otázky už teraz môžete poslať na e-mailovú 
adresu adias.bcd@gmail.com alebo ich môžete pí-
somne odovzdať pri prezentácii alebo pri vstupe do 
veľkej sály. 
l 6. Záver.

| KULTÚRA |

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

krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-
mestskí jubilanti.

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

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

Prinášame fotografiu zo septembrového stretnutia seniorov v Zichyho 
paláci.

Foto - Marek Velček

Bez názvu-1   1 9/29/15   11:31 AM
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Staromestská knižnica 
deťom alebo Prečítaj si...
Vyberáme do domácej knižnice malého školáka

Ezopove bájky 
Jiří Žáček, 
Slovart, 2015, 
pre deti od 7 rokov:
Bájky nás jednoduchým spôsobom učia byť lepšími. 
Knižka obsahuje nové spracovanie známych bájok, 
nájdete tu aj bájky, ktoré ste doteraz možno nepoznali 
(Mulica a tieň, More a vietor, Pohonič a Herakles, O 
žiarlivom koňovi...) Pochopíte, že priveľa šťastia škodí, 
s poctivosťou najďalej zájdete, každému sa nezavďa-
číte... Knižku odporúčame čítať s rodičmi, ktorí vám 
pomôžu pochopiť ponaučenia.

Opice z našej police
Krista Bendová, 
Buvik, 
pre deti od 5 rokov:
Legendárny príbeh o troch bračekoch, ktorým sa do 
rodiny dostane plyšová opička Fricko s puknutým oč-
kom. Po tom, ako sa Fricko naučí rozprávať, sa začína 
množstvo veselých dobrodružstiev – od prázdnin na 
chate, cez hľadanie stratených opíc až po hračkovú 
nemocnicu. Postupne do rodinky prichádzajú ďalšie 
opičky, až ich je doma pätnásť.

Smelý Zajko
Jozef Cíger Hronský, 
Mladé letá, 
pre deti od 6 rokov:
Zajko sa rozhodol opustiť chalúpku a vybral sa do 
sveta zažiť dobrodružstvo. Prežil množstvo veselých, 
ale aj nebezpečných príhod. Dozviete sa, kam cestoval 
lietadlom, ako sa dostal do služby k medvedej rodinke, 
ako sa z neho snehová guľa stala, ako sa na bubon 
naučil hrať a či sa mu podarilo zbojníkov prekabátiť. 
Ak sa vám knižka bude páčiť, môžete si prečítať aj 
pokračovanie Smelý Zajko v Afrike.

Detská ilustrovaná 
encyklopédia: 
História ľudstva, 
Slovart 1992, 
pre deti od 10 rokov:
V každej detskej knižnici by nemala chýbať aspoň 
jedna encyklopédia. V encyklopédii sa dozviete o 
kľúčových obdobiach, zoznámite sa s významnými 
udalosťami, dejinami jednotlivých krajín a historic-
kými osobnosťami. Zistíte kto bol Tutanchamon, čo 
objavil Krištof Kolumbus, koľko schodov má Socha 
slobody, kedy sa konal prvý let balónom a mnoho 
ďalších zaujímavostí. Informácie sú prehľadne usporiadané a doplnené 
množstvom fotografií, ilustrácií, mapiek. V edícii vyšli aj ďalšie časti: Svet vedy 
a techniky, Svet okolo nás, Živý svet.

Všetky knižky nájdete v pobočkách Staromestskej knižnice. 
Tak príďte medzi nás!
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Výzva – vianočný stromček 
na Hviezdoslavovo námestie
Hoci aktuálne počasie, slniečko a jesenná nálada ani len zďaleka 

nepripomínajú zimnú atmosféru, my na staromestskom úrade 
už intenzívne premýšľame aj nad zimnou sezónou, organizáciou 
vianočných trhov, či nad staromestským vianočným stromčekom. 
Obraciame sa preto na Vás, občanov, s výzvou na získanie vianočné-
ho stromčeka, ktorý by bol dôstojnou dominantou staromestských 
vianočných trhov a peknou pripomienkou týchto čarovných sviat-
kov. 

Ak máte Vy alebo Vaši blízki primeraný a zdravý strom,  vhod-
ný na verejné priestranstvo, vysoký zhruba 12 až 15 metrov, kto-
rý sa rozhodnete darovať mestskej časti, zabezpečíme jeho výrub, 
prevoz a všetky technické náležitosti. 

Stačí sa ozvať na staromestský úrad, na oddelenie dopravy, ži-
votného prostredia, verejného poriadku a správnych konaní  na 
telefónne číslo 02-59 246 311, alebo  e-mailom: vladimir.lauko@
staremesto.sk , fotografie vianočného stromčeka sú vítané. 

Vopred ďakujeme. 
(nr)
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