
Vitajte v roku 2017!
Začína sa nový rok - plný plánov a predsavzatí. Aj v našom Starom Meste. Za redakciu Staromestských novín Vám chceme zo 

srdca popriať najmä veľa zdravia a sily zvládnuť výzvy, ktoré na Vás čakajú. Život mesta je podobný ľudskému. Je to neustály 
kolobeh, kde nové strieda to staršie. Nasledujúcich 365 dní budeme spolu s Vami mapovať to najdôležitejšie, čo sa v Starom Meste 
odohrá. Veríme, že dobrých správ bude viac ako tých horších. Budeme radi, ak sa aj v novom roku podelíte o svoje postrehy a po-
môžete nám tak spestriť obsah Staromestských novín.

Ešte raz želáme úspešný a pokojný rok 2017
Vaša redakcia

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.

NOVINY SAMOSPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO | ROČNÍK IX | ČÍSLO VYDANIA 1 | JANUÁR 2017

Foto - Marek Velček



2| rozhovor |

Som optimista

Ste v polovici Vášho voleb-
ného obdobia, čo považujete 
za najväčší úspech? Kde na-
opak cítite možnosť pridať a 
niečo zlepšiť?

Nemôžem hovoriť o neja-
kom výraznom, konkrétnom 
úspechu. Vnímam toto obdobie 
ako sériu drobných, ale o to vý-
znamnejších úspechov. Mimo-
riadne ma teší, že sme začali 
opravovať Staré Mesto a meniť 
veci, ktoré tu boli dlhé roky 
zaužívané a nefungovali. To sa 
nám podarilo. Začnem verejným 
poriadkom, lebo to je téma kto-
rú stále považujem za jednu z 
priorít. V prvých dvoch rokoch 
sme napríklad vymenili veľkú 
časť smetných košov a i keď to 
niekomu môže pripadať banál-
ne, zvýšenie kapacít odpadových 
nádob sa prejavilo aj v čistejších 
uliciach. 

Zásadným spôsobom sme sa 
pustili do rekonštrukcií, opráv 
a revitalizácií ulíc. Myslím, že 
treba splatiť dlh ktorý má sa-
mospráva voči obyvateľom, pre 
ktorých nikto 25 rokov neopra-
voval cesty a chodníky, len na-
rýchlo plátal výtlky. V takomto 
rozsahu ešte žiadna doterajšia 
samospráva ulice a ulice a cesty 
nerekonštruovala a výsledky sú 
viditeľné. Len do opráv ciest a 
chodníkov sme v roku 2016 in-
vestovali 1,6 milióna eur. 

V minulosti ste hovorili aj 
o investíciách do škôlok, čo sa 
urobilo v tejto veci?

Podarilo sa nám rozšíriť ka-
pacity materských škôl o 132 
miest, tento rok sme skolaudo-
vali dve triedy na Heydukovej 

ulici, dve triedy na Brnianskej - 
to je nová MŠ ktorá bude v areáli 
základnej školy na Dubovej ulici 
- ďalšie tri triedy na Gorazdovej 
sú v procese kolaudácie. To je ďal-
ších 60 miest a to je dobrá sprá-
va. Rozšírenie tried materských 
škôl bolo možné i vďaka dotácii 
z ministerstva školstva. Trend z 
minulosti, kedy sa škôlky a ško-
ly rušili už neplatí, my ich teraz 
naopak otvárame. Ukázalo sa, že 
znižovanie kapacít škôl a škôlok 
nebolo správne rozhodnutie. Do 
týchto zariadení sme v posled-
ných dvoch rokoch investovali 
nemalé peniaze, opravovali sme 
častokrát havarijný stav. Či už 
išlo o kotolne, okná, zavĺhanie...
jednoducho sme dali do poriad-
ku veľakrát už dezolátny stav.  
Spomeniem napríklad konkrét-
ny príklad materskej školy Óvo-
da na ulici 29. augusta, do ktorej 
nebolo investované už 30 rokov, 
nakoľko budova objektu nepat-

rila mestskej časti, ale magis-
trátu, teda hlavnému mestu. Po 
zverení do našej správy sme ju 
zrekonštruovali a investovali 
sme do nových okien, opravili 
sme statiku, samozrejmosťou 
bolo vymaľovanie, atd. Je to 
množstvo zdanlivých drob-
ností, ktoré ale utvárajú dobrý 
výsledok. Ťažko sa to konkreti-
zuje, tých vecí ktoré bolo treba 
riešiť je naozaj veľa.

Spomeňte si ešte na niečo.
Ako samospráva sme cíti-

li zodpovednosť aj za nepekný 
protipovodňový múr. Nebola to 
naša povinnosť, ale odstránili 
sme ohyzdné grafiti, ktoré ne-
bolo ideálnou vizitkou vstupnej 

brány do Bratislavy ( po vode). 
Iniciovali sme spolu s vodohos-
podármi jeho vyčistenie a v na-
šej réžii, pomocou našej spoloč-
nosti Technické služby Starého 
Mesta, ktorá zakúpila aj náklad-
ný prístroj na odstraňovanie 
grafiti. Ten mal neskôr využitie 
napríklad aj pri odstraňova-
ní grafiti z múrov ZŠ Vazovova. 
Zaujímavosťou je, že na čistenie 
protipovodňového múra prispel 
finančne aj Bratislavský samo-
správny kraj.

V rámci prípravy na nedávne 
predsedníctvo v Európskej únii 
sa podarilo zrevitalizovať  Rázu-
sovo nábrežie, kde sme vybudo-
vali nové toalety. I keď je to neu-
veriteľné,  ale taká bežná služba 
ako sú verejné toalety doteraz v 
Starom Meste absentovala, toa-
lety boli v minulosti zatvárané. 
Z pohľadu cestovného ruchu a 
verejného poriadku je nevyhnut-
né, aby takáto služba v uliciach 

Starého Mesta fungovala, som 
presvedčený že ich potrebujeme 
viac, aby sme návštevníkom do-
kázali poskytnúť istý štandard a 
potrebný komfort.

Čo zeleň? Dlhodobo bola za-
nedbávaná a neinvestovalo sa 
do nej. Podarilo sa zmeniť ten-
to prístup?

Len počas prvého roka sme 
do orezov, úpravy zelene a sta-
rostlivosti o zeleň investovali 
viac ako minulé vedenie samo-
správy za celé predchádzajúce 
volebné obdobie. Zeleň v centre 
mesta je naozaj  dlhodobo za-
nedbaná. Neodborné orezy spô-
sobili, že stromy sú choré a stá-
vajú sa pre obyvateľov rizikové, 
nebezpečné. K zeleni sme začali 
pristupovať konečne systema-
ticky i keď bolo treba zaviesť na 
prvý pohľad nepopulárne kroky, 
napríklad obnovu stromoradí. 
Myslím si však, že sme konali 
správne. Už naši predkovia pred 
päťdesiatimi, či sto rokmi ob-
mieňali stromoradia v pravidel-
ných cykloch. Je aj našou úlohou 
aby sme stromy v určitom veku a 
kvalitatívne nevyhovujúcej kon-
dícii obmenili a nahradili ich no-
vými a zdravými.

Vráťme sa ešte k tej čistote 
v meste. Ste spokojný so súčas-
ným stavom ulíc a ciest?

Vlaňajší rok bol z pohľa-
du čistoty problematický, som 
si toho vedomý. Skončila nám 
zmluva s pôvodným, dlhoroč-
ným dodávateľom a keďže sme 
pripravovali verejné obstaráva-
nie na nového dodávateľa, do-
časne sme túto situáciu riešili 

Od posledných komunálnych volieb už ubehli dva roky.  
Predstavitelia staromestskej samosprávy sa teda nachádzajú v polovici volebného obdobia,  

v symbolickom polčase, kedy sa zvykne bilancovať a hodnotiť uplynulé obdobie.  
Opýtali sme sa staromestského starostu Radoslava Števčíka ako hodnotí uplynulé dva roky on,  

čo považuje za úspech, čo ho potešilo, alebo kde vidí priestor na zlepšenie.
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cez elektronické trhovisko EKS 
( elektronický kontraktačný sys-
tém). Ukázalo sa však, že nákup 
takýchto služieb je žiaľ v tom-
to prípade kontraproduktívny. 
Uchádzači sa predháňali v dum-
pingovým cenách, kvantitatívne 
sme síce ušetrili nemalé finanč-
né prostriedky, ale nízka cena sa 
výrazne prejavila na kvalite po-
skytovaných služieb. V podstate 
sme  vysúťažili ceny, za ktoré 
reálne nebolo možné túto služ-
bu kvalitne vykonať. Mrzí ma, 
že Staré Mesto nebolo tak čisté 
a upravené, ako malo byť. Táto 
situácia sa zmenila v apríli, od-
kedy máme nového, osvedčeného 
dodávateľa. Je to veľká spoloč-
nosť s históriou, ktorá zabezpe-
čuje údržbu aj pre hlavné mesto. 
Od apríla je teda vidno zmeny a 
som presvedčený, že i budúci rok 
ukáže, že toto rozhodnutie bolo 
správne a že sme sa v téme verej-
ného poriadku posunuli dobrým 
smerom.

Čo je vo Vašom ponímaní té-
mou, ktorá mohla dostať väčší 
priestor, niečo kde je ešte stále 
manévrovacia plocha na zlep-
šenie?

Upozornili sme na problém s 
rušením nočného pokoja v Sta-
rom Meste, na konflikt medzi 
návštevníkmi a domácimi, teda 
obyvateľmi. Je dobré, že o tejto 
téme sa začalo hovoriť. Mrzí ma 
ale, že sme doteraz ešte nenašli 
také riešenie, ktoré by bolo v sú-
lade so zákonom a vyhovujúce 
pre obe strany, neobmedzovalo 
by ani podnikateľské aktivity 
majiteľov barov a reštauračných 
zariadení, ani obyvateľov Staré-
ho Mesta a ich právo na pokoj-
ný spánok. Verím, že v krátkom 
čase, už začiatkom tohto roka, sa 
v tejto téme posunieme ďalej a 
dospejeme k vyhovujúcemu rie-
šeniu. K takému, ktoré bude reš-

pektovať potreby a záujmy Sta-
romešťanov, ale aj podnikateľov 
a návštevníkov.

Poďme sa pozrieť do blízkej 
budúcnosti. Aké sú Vaše plány 
v druhej polovici volebného 
obdobia?

Mojím cieľom je robiť tú „bež-
nú“ údržbu v uliciach Starého 
Mesta ešte lepšie ako doteraz. 
Skvalitniť letnú aj zimnú údržbu, 
takisto starostlivosť o zeleň. Z 
rozsiahlejších plánov spome-
niem napríklad zámer vybudo-

vať zariadenie opatrovateľskej 
služby  na Dobšinského ulici, kto-
ré by malo nahradiť súčasné tri 
zariadenia umiestnené v byto-
vých domoch a v nevyhovujúcich 
podmienkach. Takto by sme pre-
sunuli klientov opatrovateľskej 
služby na jedno miesto, tak, aby 
boli splnené všetky štandardy 
tejto služby a zároveň by sa zvý-
šil samotný komfort klientov.

Cesty a chodníky plánujeme 
opravovať naďalej, chceme po-
kračovať v trende rozsiahlych 
rekonštrukcií. Bohužiaľ sme li-
mitovaní finančnými prostried-
kami, ktoré má mestská časť k 
dispozícii. Aj preto som navrho-
val poslancom staromestského 
zastupiteľstva aby zvážili mož-
nosť čerpania úveru, tak, ako 
je to bežné inde vo svete. Úver 
by bol účelovo viazaný na kon-
krétne opravy chodníkov a ciest 
a mestská časť by ho čerpala za 

veľmi výhodných podmienok. 
Môj návrh však poslanci nepod-
porili a to je veľká škoda. Mohli 
sme investovať do potrebných 
rekonštrukcií ulíc (navrhnuté 
boli konkrétne ulice: Beskyd-
ská, Björnsonova, Blumentál-
ska, Dobšinského, Fajnorovo 
nábrežie, Gajova, Gunduličova, 
Heydukova, Holubyho, Jakubovo 
námestie, Lermontovova, Mos-
kovská, Na Hrebienku, Panenská, 
Pod vinicami, Strážnická, Tichá, 
Úprkova a Zochova). Takto ich 
nebudeme vedieť kompletne zre-
konštruovať. Niečo, čo sme mohli 
urobiť za dva roky, bude takto tr-
vať desať rokov. Celkovo potre-
bujeme na rekonštrukciu ciest a 
chodníkov asi 24 miliónov eur, 
toľko mestská časť k dispozícii 
nemá a nikdy mať nebude.

Pokúsite sa predložiť tento 
návrh do zastupiteľstva zno-
va? 

Nie, už dvakrát som ich skú-
sil presvedčiť. Je to možné len za 
predpokladu, že poslanci sami 
zmenia názor.

Čo obľúbená Medická zá-
hrada? Plánuje sa v tejto loka-
lite nejaká investícia?

Je absurdné, že v prípade Me-
dickej záhrady, ale i Grassalko-
vičovej záhrady, patrí mestskej 
časti len zeleň. Radi by sme tieto 
dve národné, kultúrne pamiatky 
zrevitalizovali, stav komunikácií 
i oplotenia si to vyžaduje. Žiaľ 
neochota hlavného mesta zveriť 
tieto pozemky a stavby do sprá-
vy mestskej časti nám bránia 
investovať do ďalšieho rozvo-
ja. Nemôžeme sa ani uchádzať o 
podporu z dotačných a granto-
vých programov, lebo nemôže-
me investovať do niečoho, čo je 
cudzie a nepatrí mestskej časti. 
Obe tieto záhrady by sme radi 
zásadne zrekonštruovali, na to 
však potrebujeme spoluprácu a 
ochotu hlavného mesta.

Parkovanie, citlivá téma. 
Ako ďalej?

Statická doprava, teda par-
kovanie, je najväčší problém 
Staromešťanov. Jeden a pol roka 
sme čakali na schválenie kom-
plexných parkovacích pravidiel, 
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ktoré schváli magistrát a budú 
spoločné pre celú Bratislavu. Len 
nedávno k ich schváleniu došlo, 
ale ešte stále je tu veľa nejas-
ností a otáznikov. Je potrebná aj 
zmena štatútu pre mestské časti, 
aby tieto mali kompetenciu spra-
vovať komunikácie I a II triedy, 
ktoré stále spravuje magistrát. 
Potom môže mestská časť pro-
stredníctvom zastupiteľstva 
prijať príslušné VZN a stanoviť 
tak konkrétne pravidlá pre svoju 
mestskú časť. Ja verím tomu, že 
sa nám podarí nájsť taký model, 
ktorý nebude nikoho diskrimino-
vať, ale uľahčí obyvateľom ich si-
tuáciu.  Chceme zaviesť taký sys-
tém parkovania aký poznáme z 
Prahy alebo Viedne, kde návštev-
ník bude za parkovanie platiť ho-
dinovú sadzbu a rezident dosta-
ne celoročný parkovací preukaz 
s oprávnením parkovať na akom-
koľvek parkovacom mieste na 
území Starého Mesta. Osobitnou 
otázkou je, ako sa vysporiada-
me so zmluvou so spoločnosťou 
BPS park, nakoľko tieto pravidlá 
majú platiť na všetkých uliciach 
bez rozdielu. Musíme nájsť spô-
sob ako sa dohodnúť s BPS park, 
aby sa aj parkovacie miesta v ich 
správe stali súčasťou jednotného 
parkovacieho systému, tak, ako 

to schválilo mestské zastupiteľ-
stvo a ako by sme to radi realizo-
vali aj tu, v Starom Meste. Časo-
vo to vidím na prvý polrok roka 
2017. 

Nie je tajomstvom, že ste sa 
inšpirovali aj v okolitých kra-
jinách. 

Obnovili sme intenzívnu 
partnerskú spoluprácu s Prahou 
1 a taktiež sme obnovili kontak-
ty s viedenským Innerstadtom a 
budapeštianskym Budavárom. 
Takisto spomeniem aj začínajúcu 
spoluprácu s varšavskou centrál-
nou mestskou časťou. Tieto part-
nerstvá sú pre nás prínosom naj-
mä preto, že ukazujú ako veľmi 
sú si životy v týchto historických 
mestských častiach podobné a že 
riešia takmer totožné problémy. 
Či už je to spomínané parkova-
nie, cestovný ruch, rušenie noč-
ného kľudu a podobne. Je dôleži-
té aby sme o týchto spoločných 
problémoch hovorili a mohli sa 
tak vzájomne inšpirovať

Je ešte niečo, čo Vás v po-
slednom období potešilo? 

Za veľmi pozitívny prínos a 
milú povinnosť považujem aj za-
vedenie príspevku pri narodení 
dieťaťa. Boli sme jedna z posled-

ných mestských častí, ktorá ešte 
tento príspevok nemala. Prekva-
pilo ma, že moji predchodcovia 
neuvažovali o zavedení tohto 
príspevku. Aspoň takto symbo-
licky môžeme pomôcť mladým 
rodinám, ktoré sa rozhodnú 
mať deti. Som rád, že príspevok 
je úspešne aplikovaný a môže-
me mamičkách staromestských 
novorodencov prispieť aspoň 
100 eurami do nového začiatku. 
Zároveň od nás dostávajú tieto 
deti aj čitateľský preukaz do Sta-
romestskej knižnice a chápeme 
to ako dobrý štart a prvý krok k 
čitateľskej gramotnosti.

Čo Vám dali tieto dva roky 
vo funkcii ako človeku? Čo pre-
kvapilo alebo zaskočilo Rado-
slava Števčíka?

Musím priznať, že i keď som 
bol predtým 4 roky miestnym 
poslancom, funkcia starostu vy-
zerá úplne inak z „ulice“ a posla-
neckej lavice, ako priamo zo sta-
rostovskej stoličky. Zaskočil ma 
fakt, že operatívne veci, ktoré sa 
v iných pracovných sférach dajú 
vyriešiť zo dňa na deň, trvajú tu 
podstatne dlhšie. To ma frustro-
valo a v tomto zmysle sa aj dnes 
snažím apelovať na kolegov, aby 
úrad mohol byť operatívnejší a 

f lexibilnejší. Je to v záujme úrad-
níka, no najmä obyvateľa mest-
skej časti. Sklamali ma aj vzťa-
hy medzi mestskými časťami a 
hlavným mestom. Mrzí ma, že 
sa starostovia mestských častí 
dostali s primátorom mesta vo 
viacerých otázkach do konfliktu, 
toto považujem za chybu. I keď je 
to vždy o oboch stranách, v tom-
to prípade má primátor byť tým 
človekom, ktorý spája záujmy 
mestských častí a mesta a viesť 
ich k spoločnej dohode. Ale som 
optimista a stále verím, že toto 
je len prechodné obdobie, keby 
sa toto nestalo, mohli sme všetci 
byť dnes už oveľa ďalej. 

Starostovanie je náročné na 
čas, ste zaneprázdnený človek. 
Darí sa Vám zosúladiť náročný 
pracovný čas s Vašou rodinou?

Toto je daň za každú verejnú 
funkciu a ani ja nie som výnim-
kou. Strácam čas a priestor pre 
najbližších, lebo ich potrebujem 
pre verejnú službu. Za posledné 
dva roky som mal podstatne me-
nej času na syna a manželku, ale 
uvedomujem si, že v dnešnej upo-
náhľanej, hektickej dobe je rodi-
na tou istotou a devízou, o ktorú 
nechcem prísť. Snažím sa mojej 
rodine venovať každú možnú 
chvíľu, rozhodne to nechcem 
podceňovať. Moja rodina si to 
zaslúži, pretože ma bezvýhradne 
od začiatku podporuje.

Slovo na záver. Čo by ste 
radi odkázali Staromešťanom?

Som rád, že od nich dostáva-
me pozitívnu spätnú väzbu a že 
vidia zmeny, ktoré do tejto mest-
skej časti zavádzame. Niekedy 
ma trápi, že konkrétne problé-
my obyvateľov neviem vyriešiť 
hneď. Pracujem však na tom, 
aby sme postupne riešili každý 
podnet a každý problém danej 
ulice, budovy, cesty, či konkrét-
neho Staromešťana. Chcem na 
konci tohto volebného obdobia 
s kľudným svedomím povedať, 
že sme s kolegami tu na úrade a 
s miestnymi poslancami urobili 
všetko pre to, aby táto mestská 
časť bola čistejšia, krajšia a bola 
lepším miestom pre život. 

Nora Remiarová
Foto - Marek Velček
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Základné školy v mestskej časti Staré Mesto 
dosiahli najlepšie výsledky v celosloven-

skom testovaní žiakov 9.ročníka („monitor 
deviatakov“), Vyplýva to z údajov Národného 
ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, 
ktoré ústav poskytol Miestnemu úradu Staré 
Mesto.

Úspešnosť v testoch zo slovenského jazyka 
a literatúry bola 70,1 percenta, čo je najviac na 
Slovensku. Celoslovenský priemer všetkých 
1309 škôl s vyučovacím jazykom slovenským 
bol 62,6 percenta. V matematických testoch 
dosiahli staromestské školy úspešnosť 64,6 
percenta pri celoslovenskom priemere 52,8 
percenta. „Rád by som sa poďakoval učiteľom 
staromestských škôl za ich obrovský podiel na 
kvalite vzdelávania v našej mestskej časti,“ re-
agoval na výsledky monitoru starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. Mestská časť je zria-
ďovateľom siedmich základných škôl.  (nr)

Foto - Marek Velček

Staromestské základné školy 
sú najlepšie na Slovensku

| AKTUÁLNE |
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Rekonštruovalo 
a opravovalo sa vo veľkom

| OBNOVA |

Posledné 2 roky sme venovali opravám ciest a chodníkov a zlepšovaniu  
životných podmienok obyvateľov Starého Mesta. Prišiel čas, kedy už nestačilo  

len „plátať“ problematické miesta, ale strategicky investovať a venovať sa rozsiahlym opravám.

l Rekonštrukciu miestnej 
komunikácie Čerešňová sa po-
darilo uskutočniť mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto aj s fi-
nančnou podporou Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. Cieľom 
rekonštrukcie  bolo odstránenie 
nevyhovujúceho stavu, technic-
ké zhodnotenie a zvýšenie es-
tetickej hodnoty komunikácie, 
zabezpečenie novej organizá-
cie dopravy a  jej prispôsobenie 
zdravotne handicapovaným ob-
čanom. Súčasťou projektu bola 
taktiež zmena organizácie par-
kovania a osadenie nového do-
pravného značenia. 

l Ako sme sľúbili, rekon-
štrukcia Žabotovej ulice v časti 
pod nadjazdom bola ukončená 
pred pár týždňami a premáv-
ka  automaticky obnovená. Pred 
Vianocami už opäť plnohodnot-
ne slúžila obyvateľom. 

l V rámci programu rekon-
štrukcií a komplexných obnôv 
komunikácií v správe Starého 
Mesta sme opravili ďalšiu dôle-
žitú komunikáciu, časť Moskov-
skej ulice. Pri tejto rekonštrukcii 

sme využili ponuku BSK partici-
povať na tomto programe, po-
mocou ich zdrojov a výrobných 
kapacít prostredníctvom vlast-
nej organizácie RCB a.s.

Rekonštrukcia riešila I. časť 
komunikácie, a to úsek medzi 
Poľnou a Strážnickou ulicou. 
Rekonštrukciu vozovky zabez-
pečovala spomínaná spoloč-
nosť RCB a.s. prostredníctvom 
vysúťaženého dodávateľa EU-

ROVIA a.s. v hodnote 60.000 
eur a rekonštrukciu precho-
dov, vjazdu do garáží PZ a časti 
chodníkov mestská časť Staré 
Mesto v hodnote 30.000 eur. Aj 
v tomto prípade daná rekon-
štrukcia vozovky prebiehala 
formou podkladovej výmeny 
ako aj obrusnej vrstvy s použi-
tím geomreží. Pri rekonštruk-
cií časti chodníka a prechodov 
sme použili novú rozoberateľ-

nú zámkovú dlažbu namiesto 
asfaltových povrchov.
l S finančnou podporou 

Bratislavského samosprávneho 
kraja zrealizovala mestská časť 
Bratislava - Staré Mesto projekt 
„Rekonštrukcia schodov Havlíč-
kova – Mišíkova“.

Predmetné schody tvoria 
prístupovú cestu návštevníkom 
Slavína – pamätníka  soviet-
skych vojakov padlých počas 
druhej svetovej vojny na úze-
mí západného Slovenska, ktorý 
je  vyhľadávaným turistickým 
miestom návštevníkov Bratisla-
vy najmä pre jeho polohu. Z terás 
Slavína je prekrásny výhľad na 
celú Bratislavu.

Rekonštrukcia, ktorá pozo-
stávala z vybúrania pôvodných 
betónových schodov aj pod-
kladu, úpravy podkladu, od-
stránenia a opravy zábradlia, 
debnenia schodiska vrátane 
podporných konštrukcii, vybe-
tónovania nových betónových 
schodov a schodníc použitím 
oceľových výstuží, osadenia a 
ukotvenia zreparovaného záb-
radlia, zvýši reprezentatívnosť 
okolia pamätníka a bezpeč-

Čerešňová ulica. Žabotova ulica. Moskovská ulica.

Protipovodňový múr.
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nosť návštevníkov tejto loka-
lity. Taktiež sme odstránili aj 
graffiti z oboch strán protipo-
vodňového múra na nábreží Du-
naja, ktoré už dlhodobo vyvo-
lávali pocit špiny, neporiadku 
a zanedbanosti tohto verejného 
priestoru.Ide o úsek od Nového 
mosta po Osobný prístav, kde sa 
denne zdržiava množstvo oddy-
chujúcich, či prechádzajúcich 
sa domácich, ale i zahraničných 
turistov.

l Po revitalizácií Židovskej 
ulice a vytvorení pešej zóny sme 
zrekonštruovali aj schody spá-
jajúce túto ulicu s historickým 
jadrom (Panská ulica – Rybné ná-
mestie). Opravili sme podstupni-
ce reprofilačou maltou, doplnili 
chýbajúce kamenné nášľapné 
stupnice a náterom ošetrili boč-
ný múrik, osadili madlo pre bez-
pečnosť všetkých vekových ka-
tegórií.

l Za mimoriadne pozitívnu 
správu minulého roka považuje-
me aj obnovený parčík na Belo-
potockého ulici. Mestská časť má 
ďalší kvalitný priestor určený na 
relax a oddych. Priľahlý psí vý-
beh, ktorý vznikol v spolupráci 
s RTVS, je taktiež otvorený a v 
týchto dňoch využívaný obyva-
teľmi. V rámci realizácie projek-
tu boli vysadené nové stromy, 
arboristom bola ošetrená existu-
júca zeleň, zrealizované sú mlá-
tové chodníky, osadenie lavičiek 
a odpadkových košov, oplotenie 
parku , ktorý bude prerastený  
živým plotom, pre deti boli osa-
dené herné prvky hojdačky a kla-
dina.

V rámci úpravy celého verej-
ného priestranstva ulíc Belo-
potockého a Lehotského zreali-
zované aj verejné osvetlenie.

l Z promenády Hviezdosla-
vovho námestia sme odstránili 
4 citylighty. Po odstránení tzv. 
trojnožiek PreSent je tak prome-
náda bez rušivej reklamy. Tá je na 
území Starého Mesta v 90% prí-
padoch na súkromných pozem-
koch alebo pozemkoch v priamej 
správe magistrátu. Vlani sme ne-
chali odstrániť 3 reklamné zaria-
denia na nábrežnej promenáde 
pred osobným prístavom. Staro-
mestská samospráva znižuje re-
klamný smog na území mestskej 
časti, rozhodujúce slovo však má 
bratislavský magistrát.

l Ľudia si okrem nového 
asfaltu a chodníkov všímajú 
napríklad aj spôsob osadenia 

dopravných značiek. Je to síce 
detail, ale teší nás, že Vám tieto 
detaily neunikli.

l Dlhé roky sa v Starom Mes-
te neinvestovalo do zverené-
ho majetku. Objekty, ktoré má 
mestská časť v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  vyžadujú pravidel-
nú starostlivosť. Ponúkame Vám 
prehľad najdôležitejších investí-
cií za posledné dva roky, ktoré 
sme úspešne ukončili. Plán na 
ďalší rok budeme čitateľom Sta-
romestských novín predstavovať 
v prvých mesiacoch roka 2017. 

l Krátky prehľad najdôle-
žitejších investícií za rok 2015:

- Zichyho palác – rekonštruk-
cia kotolne

- MŠ Malá, MŠ Tabaková, MŠ 
ul.29 augusta – výmena plasto-
vých okien

- MŠ Malá, MŠ ul.29. augusta, 

MŠ Beskydská – rekonštrukcia 
kotolní

- ZŠ Hlboká – oprava havárie 
strechy

- Hlboká ulica – rekonštruk-
cia v úseku Sokolská / ul. Boženy 
Nemcovej

- Grosslingova ulica – rekon-
štrukcia v úseku Lazaretská / 
Klemensova

- Mikulášska ulica – revitali-
zácia historickej dlažby

Za rok 2016:
- Pistoriho palác – rekon-

štrukcia fasády a strechy, rekon-
štrukcia kotolne

- MŠ Brnianska – vybudova-
nie škôlky

- MŠ Gorazdova – rozšírenie 
kapacity škôlky

- Park Belopotockého – revi-
talizácia parku

- ZŠ Vazovova – rekonštruk-
cia podláh (chodby + ŠJ)

- Detské jasle Čajkovského  - 
rekonštrukcia kotolne 

- Židovská ulica – zhotovenie 
pešej zóny a revitalizácia histo-
rickej dlažby

- Múzejná ulica – komplexná 
rekonštrukcia komunikácie v 
úseku Vajanského / Tobrucká

- Grosslingova ulica – rekon-
štrukcia v úseku Klemensova / 
Štúrova

- Čerešňova ulica – komplex-
ná rekonštrukcia komunikácie

- Moskovská ulica  - rekon-
štrukcia v úseku Poľná / Stráž-
nická. (nr)

Foto - Marek Velček

Schody na Židovskej ulici. Citylighty. Značka na Čerešňovej.

Belopotockého ulica pred rekonštrukciou a po.
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Philipp Lenard 

Philipp Lenard 
(1862-1947)

Stál som minule na Primaci-
álnom námestí a ako vždy sa 

kochal skvostnou sochárskou 
výzdobou klasicistického Pri-
maciálneho paláca. Pohľadom 
som prebehol aj susedné novo-
gotické krídlo Starej radnice, 
až sa mi zrak zastavil na nená-
padnej – priam strohej – rene-
sančnej fasáde domu pri vyús-
tení úzkej Kostolnej uličky. Ten 
je síce orientovaný fasádou do 
Primaciálneho námestia, no s 
popisným číslom 1 ide o jedi-
ný dom na jednej z najmenších 
bratislavských ulíc. Na chvíľu 
som sa pri ňom pristavil a pozo-
roval, ako ho väčšina turistov i 
miestnych bez záujmu míňa. 

Položil som si otázku, či nie-
kto z nich vôbec vie, okolo aké-
ho významného domu prechá-
dza? Veď na tomto mieste stojí 
už niekoľko storočí – vysväti-
li ho v posledný novembrový 
deň roku 1656 ako evanjelické 
gymnázium. Keď ho evanjeli-
kom odňali spolu so susedným 
kostolom, nasťahovalo sa doň 
katolícke gymnázium, aby ho v 
polovici 19. storočia vystriedala 
Uhorská kráľovská reálna škola. 
A na nej – v tejto budove na Kos-
tolnej ulici – študoval v rokoch 
1876-1880 Philipp Lenard, jedi-
ný nositeľ Nobelovej ceny, kto-
rý sa narodil v Bratislave! Jeho 
zásluhy o rozvoj fyziky, aj jeho 

objavy v oblasti katódových lú-
čov, sú pomerne dobre známe – 
veď práve za ne v roku 1905 ob-
držal Nobelovu cenu; neslávne 
známe je tiež jeho koketovanie 
s nacizmom. Už menej sa hovorí 
o jeho mladíckych rokoch, ktoré 
strávil vo svojom rodnom meste 
– Prešporku, Bratislave, aj keď 
práve tie boli kľúčové pri rozbe-
hu jeho vedeckej kariéry. 

Narodil sa v roku 1862 na 
Kozej ulici 69 (dom bol zbúraný, 
dnes Kozia 26) do rodiny veľ-
koobchodníka so šumivým ví-
nom. Síce už ako 3-ročný stratil 
matku, no tú mu veľmi úspešne 
nahradila vlastná teta – Anna 
Baumannová, s ktorou sa jeho 
otec zakrátko oženil. Keďže v 
tej dobe bolo bežnou praxou, 
aby deti zo zámožnejších rodín 
získavali základné vzdelanie v 
rodičovskom dome, začal Phi-
lipp navštevovať školu až ako 
9-ročný. Išlo o  veľmi prestížnu 
školu pri Dóme sv. Martina. Sám 
Lenard vo svojom životopise 
spomínal, ako tu dostal vynika-
júce základy z geometrie, kres-
lenia, zoznámil sa tiež s prírod-
nými vedami. 

Keď na jeseň 1876 nastúpil 
do piatej triedy “reálky“ na Kos-
tolnej ulici, asi ani sám nevedel, 
aký významný krok urobil. Na 
škole totiž v tom čase pôsobil 
vynikajúci učiteľ Virgil Klatt, 
ktorý mladého Philippa defini-
tívne získal pre dráhu vedca. 

Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov 
bratislavského Starého Mesta. Aj vďaka spolupráci s verejnosťou sa darí digitalizovať fotografie  
a iný spomienkový materiál, ktorý sa postupne objaví na pamäťovom portáli www.PamMap.sk  

projektu Pamäť mesta Bratislavy. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov,  
či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Philipp Lenard.
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Pretože Virgil Klatt bol v dob-
rom slova zmysle fanatik – ne-
existovalo pre neho takmer nič 
iné, len fyzika a chémia. Na ško-
le viedol fyzikálny kabinet, pri 
ktorom zriadil aj dielňu pre žia-
kov. Fyzikálne zákony demon-
štroval pomocou prístrojov, kto-
ré si sám vyrobil. Aby mohol ne-
rušene experimentovať, v škole 
nezriedka prespával a trávil aj 
víkendy. Klattov prístup učaril 
aj Lenardovi. 

Ako neskôr sám spomínal: 
„Neexistovali modely alebo 
iné názorné pomôcky, ktoré by 
podporili predstavivosť žiakov. 
Klatt však pre naše pochopenie 
prírodných javov, ktoré sme už 
určite v prírode videli, demon-
štroval jednoduchými, vlastno-
ručne zhotovenými prístrojmi. 
Na ceste domov som často bol 
nadšený a zaujatý novými ná-
zormi a poznatkami. (...) Klatt 
nadobudol vzdelanie vo Viedni, 
v škole Svätoštefanského dómu 
a jeho prednášky boli zrejme 
odrazom tejto školy. Tak som už 
počas školskej dochádzky nado-
budol ucelený a rozsiahly obraz 
o fyzike, ktorý mi slúžil po celý 
život.“ Keď Lenard ako 18-ročný 
absolvoval našu reálku, neželal 
si nič iné, len pokračovať v štú-
diu v zahraničí, najlepšie v Hei-
delbergu. 

Toto prianie sa však radikál-
ne rozchádzalo s názorom jeho 
otca, ktorý chcel mať z Philippa 
nástupcu vo svojom podniku a 
zo synovho zámeru bol viac než 
rozčarovaný. Naveľa mu dovolil 
študovať chémiu, ale len takú, 
ktorá mala vzťah k vinárstvu. 
Lenard tak skúšal Technickú 
vysokú školu vo Viedni i uni-
verzitu v Budapešti, no po roku 
znechutene rezignoval, presved-
čený, že sa tam nič nové nemôže 
naučiť. Vrátil sa preto naspäť 
do Bratislavy, skúsil sa pripojiť 
k otcovmu podniku, no neveľmi 
ho to tešilo: „Môj odpor k obcho-
dovaniu bol neprekonateľný. O 
to usilovnejšie som pracoval v 
pivniciach. Osobitne som sa usi-
loval pri chemických analýzach, 
pre ktoré som vymyslel nové po-
stupy.“ Starý pán videl synovo 
trápenie, a keďže nemal srdce 
z kameňa, nechcel mu brániť v 

šťastí. No stále mal obavy, ve-
deckú dráhu považoval za nei-
stú, preto vyhľadal Virgila Klat-
ta, aby sa informoval, či jeho syn 
má vôbec nadanie a nejde len o 
mladícke blúznenie. 

Klatt ho uistil, že sa o osud 
svojho syna nemusí obávať a 
bola by škoda, aby premrhal 
svoj talent ako vinár v Prešpor-
ku. Bolo rozhodnuté, veda zvíťa-
zila! Na jeseň 1883 tak Lenard 
odišiel študovať na univerzitu 
do Heidelbergu, pričom jeho 
ďalšie osudy sú dobre známe. 
Ostáva len dodať, že na Klatta 
nikdy nezabudol a celý život mu 
bol vďačný za to, čo všetko pre 
neho vykonal: za to, že mu otvo-
ril dvere do sveta vedy a dal od-
poručenie jeho otcovi. 

Nezabudol ani na svoje rodné 
mesto, i keď časom styky s ním 
ustávali, a to najmä po smrti 
svojej nevlastnej matky v roku 
1908. Reálna škola sa v 90. ro-
koch 19. storočia presťahovala z 
Kostolnej ulice do novej budovy 
na Zochovej ulici, starým Bra-
tislavčanom známej ako „Starý 
rozhlas“. No nemalo by sa zabú-
dať, že to bol práve nenápadný 
dom na Kostolnej ulici, kde Phi-
lipp Lenard spravil svoje prvé 
vedecké kroky ku piedestálu 
svetovej slávy.

Ján Vyhnánek, 
OZ Bratislavské rožky.  

Foto - archív
Primaciálne námestie začiatkom 20. storočia. Prvý sprava dom na Kostolnej 
ulici, kde študoval Lenard.

Záznam (č. 85) v matrike farnosti Najsvätejšej Trojice o narodení a krste Philippa Lenarda.



10| SAMoSPrÁvA |

Staromešťania na vianočných 
trhoch vo Viedni

Seniori statočne prekonali ne-
vľúdne, sychravé počasie a na-

priek silnému vetrisku prešli spo-
lu s rozhľadeným sprievodcom 
úplné centrum Viedne – nádvorie 
Hofburgu,  Stephansplatz, interiér 
viedenskej dominanty  Dóm sv. 
Štefana, výstavné ulice Graben a 
Kärtnerstrasse.  

Sladkou vôňou rôznych punčov, 
vareného vína, klobások, pečených 
gaštanov či langošov lákali Staro-
mešťanov najobľúbenejšie a naj-
väčšie viedenské trhy na Radnič-
nom námestí.  Trh so sochou Márie 
Terézie uprostred neďalekého, 
rovnomenného námestia,  ponúkal  

ďalšie stánky s originálnymi via-
nočnými darčekmi a pochúťkami.

Cestou domov sme sa zasta-
vili v známej čokoládovni v Kitt-
see, pozreli si dokument o výrobe 
čokolády,  potešili svoje chuťové 
poháriky ochutnávkou čerstvo 
vyrobených sladkostí a nákupmi 
mysleli na svojich najbližších. 

Účastníci zájazdu mimoriadne 
ocenili prítomnosť starostu mest-
skej časti Radoslava Števčíka a v 
neformálnych rozhovoroch nielen 
získavali informácie z prvej ruky, 
ale poskytli aj svoje pohľady na 
niektoré problémy našej mestskej 
časti.   Foto - archív

V decembri sa takmer štyridsať staromestských seniorov zúčastnilo výletu  
s cieľom vychutnať si sviatočnú atmosféru adventnej Viedne.  

Výlet organizovalo oddelenie sociálnych vecí.

l Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva staromestských seniorov 
na operné predstavenie Carmen, ktorú 
zložil francúzsky skladateľ Georges Bi-
zet. Predstavenie sa bude konať dňa 24. 
januára 2017 o 19.00 hod. v historickej 
budove Slovenského národného divadla. 
Lístky si môžete zakúpiť za 5euro počas 
úradných dní v pondelok a stredu u pani 
Guldanovej na Miestnom úrade Brati-
slava-Staré Mesto, oddelenie sociálnych 
vecí. Potrebné je predložiť občiansky 
preukaz (môže byť aj fotokópia). Počet 
lístkov je obmedzený. Lístky sa predáva-
jú od 9. januára 2017.
l Taktiež Vás pozývame do Slovenskej 

filharmónie na koncerty Rachmaninov, 
Bartók, Prokofiev dňa 20.januára 2017 o 
19:00 hod. Predstavia sa Vám Slovenská 
filharmónia, Slovenský filharmonický 
zbor. V podaní uvedených interpretov bu-
dete počuť Sergej Rachmaninov - Ostrov 

mŕtvych, op. 29; Béla Bartók - Cantata 
profana; Sergej Rachmaninov - Capriccio 
na cigánske témy, op. 12; Sergej Proko-
fiev - Skýtska suita, op.20. 
l Ďalším koncertom v Slovenskej fil-

harmónii je Beethoven, Martinu, Mozart 
dňa 3.februára 2017 o 19.00 hod. V poda-
ní uvedených interpretov budete počuť 
Ludwig van Beethoven - Leonora III, pre-
dohra; Bohuslav Martinů - Koncert pre 
violončelo a orchester č. 1, H.196; 
l Wolfgang Amadeus Mozart - Omša 

C dur Korunovačná, KV 317. Lístky si mô-
žete zakúpiť za 1eur počas úradných dní 
v pondelok a stredu u pani Žifčákovej na 
Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto, 
oddelenie sociálnych vecí. Potrebné je 
predložiť občiansky preukaz (môže byť 
aj fotokópia). Počet lístkov je obmedzený. 
Lístky sa predávajú od 9. januára 2017.

RNDr. Mário Ležovič
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Ako získať 
príspevok pri 

narodení dieťaťa?
Jednorazový finančný príspevok pri narodení die-

ťaťa  sa poskytuje matke, ktoré má trvalý pobyt 
v mestskej časti a podá si žiadosť na predpísanom 
tlačive a to najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku 
dieťaťa. Za oprávnenú osobu sa považuje žena, kto-
rá dieťa porodila a mala ku dňu narodenia dieťaťa 
trvalý pobyt v mestskej časti. Príspevok pri naro-
dení dieťaťa sa poskytuje v sume 100 eur. Žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku pri narodení 
dieťaťa treba zaslať na Oddelenie sociálnych vecí 
Miestneho úradu mestskej časti, ktoré je zverej-
nené na webovej stránke mestskej časti www.sta-
remesto.sk, na oddelení sociálnych vecí,  alebo na 
pracovisku prvého kontaktu. K písomnej žiadosti je 
oprávnená osoba povinná priložiť fotokópiu aktu-
álneho rodného listu dieťaťa. Žiadateľ je oprávnený 
požiadať o poskytnutie príspevku v bežnom roku, 
kedy sa dieťa narodilo do dovŕšenia 6 mesiacov 
veku dieťaťa.

Príspevok upravujú Zásady o poskytovaní 
jednorazového nenávratného finančného prí-
spevku pri narodení dieťaťa.

 RNDr. Mário Ležovič
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Pozvanie 
pre staromestských 

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

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

V každom čísle novín nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia 
staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúr-
neho programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový 
darček. Pripájame fotografiu z decembrového stretnutia v Zichyho 
paláci. 

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

(nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček

Deti, prečítajte si...
Pod vianočným stromčekom ste si určite 

našli aj nejakú knižku. Možno ju práve 
čítate, možno ste ju už prečítali. Treba si do-
plniť knižné zásoby na dlhé zimné večery. 
Viete o tom, že si dospeláci zvyknú dávať na 
začiatku nového roka predsavzatia? Sami 
sebe sľúbia, že sa v niečom zlepšia alebo sa 
začnú venovať novej činnosti, ktorú doteraz 
neskúsili. Vyskúšajte si dať aj vy predsavza-
tie, napríklad že budete viac čítať. U nás v 
Staromestskej knižnici máme dosť knižiek 
pre všetky deti.

Ako sa čo robí
Oldřich Růžička, 
Alexandra Hetmerová, 
Albatros 2016, 
pre deti od 6 rokov

Rozkladacia 
knižka plná ilu-
strácií a otvá-
racích okienok, 
ktorá vám vy-
svetlí ako sa 
vyrába lyžička, 
stolička, kniha, 
chlieb, tričko. 
Okrem toho 
môžete navští-
viť skláreň, 
pekáreň, že-
leziarne, pílu, 
pradiareň a veľa ďalších tovární. Viete, čo je 
CMYK alebo buničina? Všetko sa dozviete, 
keď sa začítate.

Draky zo Strašihradu
Terry Pratchett, 
Slovart 2015, 
pre deti od 8 rokov

Terryho Prat-
chetta poznajú 
hlavne dospelí, ale 
teraz sa predstavu-
je aj deťom. Zbier-
ku vtipných fantasy 
príbehov napísal na 
začiatku svojej spi-
sovateľskej kariéry, 
keď mal dvadsať 
rokov. Spoznáte sa 
s Koberčanmi, snež-
ným mužom, nud-
ným rytierom Edwom a s množstvom ďal-
ších postavičiek a príšeriek. Texty dopĺňajú 
čiernobiele ilustrácie.

Už sa nebojím tmy
Helena Haraštová, Jakub Cenkl, 
Albatros 2016, 
pre deti od 4 rokov

V zime býva 
veľmi skoro 
tma. Aj vám ob-
čas naháňajú 
strach tmavé 
kúty, skrine, 
uličky alebo les? 
Pod posteľou 
alebo v garáži 

vidíte príšery? Toto roztomilé „tmavé“ lepo-
relo vám ukáže, že nie všetko, čo vyzerá ako 
strašidlá sú strašidlá. Po rozsvietení baterky 
zistíte, že slizká chobotnica je v skutočnos-
ti odpadkový kôš s pokazeným televízorom, 
starými ponožkami a myškou navrchu. Na-
hnevaný diviak s veľkými zubami sa preme-
nil na zajka a spolu s ježkom sa skrývajú pod 
vetvičkami stromu.

Diamantová záhada
Martin Widmark, Helena Willis, 
Verbarium 2014, 
pre deti od 7 rokov

Vyberte sa s 
nami do Lotor-
kova, v ktorom 
kamaráti Lasse a 
Maja vedú malú 
detektívnu kance-
láriu. V klenotníc-
tve preslávenom 
po celej krajine 
miznú diaman-
tové šperky, malí 
detektívi sa pus-
tia do hľadania 
zlodeja. Veľké pís-
mená určite potešia malých čitateľov, ktorí 
začínajú čítať sami. Ak sa vám knižka bude 
páčiť, odporúčame vám prečítať si aj ďalšie 
diely zo série.

Všetky knižky nájdete v pobočkách Sta-
romestskej knižnice. Príďte medzi nás!



12| KULTÚRA | SAMoSPrÁvA |

STAROMeSTSKé 
FAŠiANgy
Už vo februári sme pripravili 

Staromestské fašiangy. Cieľom 
celodenného podujatia bolo pred-
staviť fašiangové tradície a zvy-
ky. V doobedňajších hodinách sa 
v spolupráci s Rodinným centrom 
uskutočnil  sprievod v maskách s 
doprovodom živej ľudovej hud-
by a tematické tvorivé dielne s 
ochutnávkou šišiek a fánok v Zi-
chyho paláci. Na Hviezdoslavo-
vom námestí sa mohli návštevní-
ci zoznámiť nielen s tradíciami  a 
zvykmi (nahováračky, prijímanie 

tovarišov do remeselníckeho ce-
chu, prijímanie učňov za tovari-
šov, pochovávanie basy), ale aj 
ochutnať zabíjačku, či zatanco-
vať si na ľudovej veselici. K sprie-
vodným podujatiam patrila súťaž 
pre materské a základné školy o 
najkrajšiu masku a výstava naj-
krajších masiek v Zichyho paláci.

OŽiVUJeMe 
VeReJNÝ PRieSTOR
Historické podujatia sú naj-

väčším motivátorom a akcelerá-
torom cestovného ruchu. 

Už od počiatku vedy si mnohí 

ľudia kládli otázku, či je možné 
cestovať do minulosti a zmeniť 
ju, alebo cestovať do budúcnosti a 
vyhnúť sa následkom. Cestovať v 
čase síce nedokážeme, vďaka kul-
túre sa však môžeme posunúť do 
minulosti, či „nazrieť“ do budúc-
nosti prostredníctvom umelec-
kých prostriedkov. Festival Cesto-
vanie časom je toho dôkazom.

Ulice Starého Mesta ožili 9. a 
10. septembra výjavmi z minu-
losti, ale aj tvorivými aktivita-
mi dneška. Festival spojil v sebe 
povedomie histórie so súčas-
nosťou. Na ôsmich stanovištiach 

umiestnených v uliciach Starého 
Mesta sa paralelne odohrávali 
scénické výjavy z histórie Bra-
tislavy. Najväčším ťahákom bol 
Živý orloj na Michalskej veži, 
ktorý iba pri tejto príležitosti 
a iba na niekoľko hodín ovládli 
postavičky z bratislavských de-
jín a povestí. Každú celú hodinu 
odtrúbili fanfaristi z Bratislav-
ského konzervatória a následne 
sa  objavilo 12 postáv (Paracel-
sus, Mestský kat, Rytier Roland, 
Obor Klingsor, Bosorka či Pani 
Bratislava). Na Ventúrskej ulici 
na nádvorí Zichyho paláca vy-
stúpil malý Mozart spolu so svo-
jimi rovnako slávnymi kolegami 
Ludwigom van Beethovenom či 
Franzom Lisztom. Vtipná scénka 
sa odohrala medzi Napoleonom a 
jeho Neznámym vojakom, keltská 
bubnovačka priamo pri epicentre 
dnešných barov pripomenula, že 
kedysi sa tu odohrávali rovna-
ko divoké návštevy ich predkov. 
Richtárska kortešačka ukázala, 
že predvolebné sľuby a naháňa-
nie hlasov sa až tak nemenia, s 
Ľudovítom Štúrom sme okrem 
správnej gramatiky hľadali aj tú 
pravú štúrovskú bradu, pripome-
nuli si aj históriu nášho najsláv-
nejšieho hotela Carlton, ako aj 
najpamätnejšie momenty a osob-
nosti, ktoré sa navždy zaryli do 
pamäte Dómu svätého Martina. 
Karikaturisti kreslili na papier 
vo vitrínach Francúzskeho inšti-
tútu, na veľkej šachovnici sa hra-
la preskakovaná a šach. Zahrali si 
aj Dano Dangl a Roman Pomajbo. 

Staré Mesto žilo 
posledný rok kultúrou

MČ Bratislava- Staré Mesto zrealizovala v oblasti kultúry  
v roku 2016 celý rad nových aktivít a projektov. 

OŽIVILI SME TRADÍCIE 
Cieľom podujatí bolo pripomenúť si tradície a zvyky našich otcov  

a formou podujatí viazaných k jednotlivých sviatkom ich šíriť medzi mladými ľuďmi. 

Fasiangy
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Na nepretržitom diskusnom fóre 
so súhrnným názvom Ústne sve-
dectvá o Bratislave debatovali 
nielen známe osobnosti (pp. Hol-
čík, Feldek, Feldeková, Hamel...., 
ale aj ľudia zo zázemia Bratisla-
vy (taxikár, mestský policajt, 
hasič...) Domácich i hostí čakalo 

veľa aktivít, pri ktorých nemuseli 
byť iba pasívnymi divákmi, ale aj 
aktívnymi účastníkmi. Výborný 
ohlas malo stanovište Ako sa vy-
štafírovať na korzo pred sochou 
Schöne Náciho (každý deň dve 
módne prehliadky, z toho jedna 
súčasná a jedna dobová móda), 

čítanie básnikov Za chrbtom 
Hviezdoslava (čítali básnici ako 
Mirka Ábelová, Ondrej Klamár, 
Robo Mikla, ktorý okrem čítania 
pripravil pre okoloidúcich aj malý 
koncert), ako aj vystúpenie bra-
tislavských rozprávkarov pred 
sochou Andersena. Rozprávky 

prečítali herci SND Štefan Bučko, 
František Kovár, Zuzana Kocúri-
ková, ale aj Přemyls Boublík a iní 
...Na jednotlivých scénkach spolu-
pracovali študenti Bratislavské-
ho konzervatória, ZUŠ Ľ. Rajtera, 
Strednej umeleckej školy scénic-
kého výtvarníctva a profesionál-
ni herci z Novej scény. Divadelné 
výjavy sa opakovali počas dvoch 
dní  každú hodinu.

Obidva dni boli ukončené 
historickým  sprievodom a ga-
laprogramom na Hviezdoslavo-
vom námestí. Scenárista, drama-
turg a režisér podujatia bol spiso-
vateľ Daniel Hevier.

SúťAŽ VO VAReNí 
RyBACeJ POLieVKy
Tradičná bratislavská kuchyňa 

pozná desiatky, ba stovky receptov 
na prípravu dunajských rýb. Va-
renie tradičnej Dunajskej rybacej 
polievky si mohlo na Hviezdosla-
vovom námestí vyskúšať viacero 
súťažných družstiev. Súťaž vo va-
rení rybacej polievky mala veľký 
úspech, uvarilo sa viac ako 1000 
porcií. Výťažok z dobrovoľného 
príspevku putoval do staromest-
ského Seniorcentra. V budúcom 
roku plánujeme súťaž rozšíriť, spo-
jiť ju s ďalšími aktivitami a vytvo-
riť staronový Festival vodníkov.

STAROMeSTSKÝ 
PRVÝ MáJ
V máji sme si s FS Karpaty a 

DFS Trávniček a Čečinka pripo-
menuli  tradície, ktoré sa viažu k 
máju -  stavanie mája, bozk pod 
rozkvitnutou čerešňou, zdobenie 
májky, odháňanie bosoriek. Ne-
odmysliteľnou súčasťou bola aj 
spomienka na socialistické prvé 
máje s transparentmi, či mávat-
kami.  Máj, lásky čas, spojenie 
muža a ženy sa oslavoval tancom. 
Z toho dôvodu patril záver Staro-
mestského prvého mája majálesu, 
ľudovej veselici. 

STAROMeSTSKé 
MARTiNSKé HODy
Sv. Martin alebo Martin z 

Tours je patrónom Bratislavy. 
Túto skutočnosť sme si pripome-
nuli trojdňovými Staromestský-
mi Martinskými hodmi. Súčasťou 
podujatia bol bohatý kultúrny 
program. Scénický výjav prícho- Staromestský prvý máj.

Cestovanie časom.
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du Martina na bielom koni a obda-
rovanie žobráka pripomenul, že 
ľudia si majú navzájom pomáhať 
a byť k sebe ohľaduplnejší a mil-
ší. Pripravené boli tvorivé dielne 
v Bibiane, divadielka v Gašpar-
kove. Lampiónový sprievod uli-
cami Starého Mesta nadviazal na 
slávnostnú svätá omšu v Dóme 
sv. Martina. Sprievod končil v Zi-
chyho paláci, kde na deti čakali 
večerné tvorivé dielne. Martinské 
hody sme realizovali v spoluprá-
ci s Bratislavskou arcidiecézou, 
Bibianou a eRkom - Hnutím kres-
ťanských spoločenstiev detí. Sú-
časťou bola aj výstava fotografií 
Dóm katedrála sv. Martina v Zi-
chyho paláci. 

PODPORUJeMe 
NeZiSKOVé ORgANiZáCie
Neziskové organizácie plnia v 

spoločnosti nezameniteľnú funk-
ciu. Staré Mesto podporuje nezis-
kové organizácie priamo  formou 
dotácií, ktoré schvaľujú miestni 
poslanci, alebo nepriamo formou 
odpustenia poplatkov, technickej, 
či personálnej pomoci.

STAROMeSTSKé 
ViANOČNé TRHy
Tradície a zvyky sme oživili aj 

v rámci Staromestských vianoč-
ných trhov. Advent je obdobím 
očakávania Vianoc, očakávania 
narodenia Božieho syna. Tradí-
ciou je, každú adventnú nedeľu 
zapaliť jednu sviečku na adven-
tom venci. Staré Mesto túto tra-
díciu zachováva. Starosta Starého 
Mesta spolu s otcom arcibisku-
pom alebo s niektorým z bisku-
pov  zapaľoval každú adventnú 
nedeľu za účasti speváckeho zbo-
ru jednu sviecu na nadrozmer-
nom adventom venci, ktorý zdobí 
Hviezdoslavovo námestie počas 
Staromestských vianočných tr-
hov. V Detskom dvore, ktorý bol 
novým prvkom  vianočných trhov 
na Hviezdoslavovom námestí sme 
si pripomenuli tradície na Katarí-
nu, Barboru, Luciu, či Mikuláša. 

TReTí VeK 
NA NáMeSTí
Jednodňové podujatie s prí-

značným názvom bolo zamerané 
na odprezentovanie sa nezriaďo-
vaných organizácií, ktoré  pra-

cujúce pre seniorov alebo so se-
niormi. Súčasťou prezentačného 
podujatia bol bohatý kultúrny 
program, na ktorom svojim prí-
spevkom počas hudobných (se-
niorský spevácky súbor Račan, 
Staromešťan, Bystričan, Melódia, 
Petržalčanka, tanečných (argen-

tínske tango) a pohybových vstu-
pov (cvičenie pre seniorov) vy-
stúpili zástupcovia jednotlivých 
organizácií – Centrum Memory, 
Akadémia tretieho veku, Biome-
dicínske centrum, Klub Luna ... 
Seniori si mohli zacvičiť, zatan-
covať, dámy sa počas módnej pre-

hliadky mohli stať modelkami. 
V 15 stánkoch sa mohli poradiť 
ohľadom zdravého životného štý-
lu (Ako si uvariť zdravie), starost-
livosti o pleť (nezávislé porad-
kyne Mary Kay), dať si odmerať 
hladinu cukru v krvi (Asociácia 
diabetikov Slovenska),  množstvo 

Martin na bielom koni

Adventný veniec.
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telesného tuku, svalovej hmoty, 
tlak (biomedicínske centrum).  
Každý rok plánuje predstaviť or-
ganizácie, ktoré sú nápomocné 
tým, ktorí to potrebujú – sociálne 
odkázané rodiny, deti, zdravotne 
znevýhodnení.    

STAROMeSTSKá 
FieSTA
Staromestské kultúrne leto 

prinieslo tento rok  viacero no-
viniek. Jednou z nich bola Staro-
mestská fiesta. Prvý ročník Sta-
romestskej fiesty mal za úlohu za-
baviť, urobiť dobrú náladu  a roz-
tancovať ulice Starého Mesta na 
troch stanovištiach v rovnakom 
čase počas celých letných prázd-
nin, čo sa veľmi dobre darilo. 
Okoloidúci sa nielen pristavovali, 
ale sa aj aktívne zapájali a učili sa 
tancovať salsu, sambu, kizombu, 
kuduru, zumbu, argentínske tan-
go, brušné tance, folky-polky... 

Počas celého leta sa tancova-
lo nielen v uliciach Starého Mes-
ta, ale aj na Hviezdoslavovom 
námestí. V rámci Škôl tanca na 
námestí, ktoré boli spolu s diva-
delnými predstaveniami novým 
prvkom programov na námestí 
sa diváci pod dohľadom lektorov  
učili  základy ľudových tancov, 
salsy, argentínskeho tanga, ír-
skych tancov.  

AKTiViTy PRe DeTi
Počas roka sme nezabúdali ani 

na našich najmenších. Okrem spo-
mínaných sprievodov a tvorivých 
dielní sme na Hviezdoslavovom 
námestí pripravili pre deti Sta-
romestský detský deň s rytier-
mi, kde si deti okrem bohatého 
programu mohli zajazdiť na dre-
venom koníkovi, zastrieľať si z 
kuše či so šípom, bojovať v aréne, 
vyskúšať si hod na jednorožca, či 
zažiť skutočné rytierske zápasy. 

V rámci Staromestského kul-
túrneho leta mali deti možnosť 
vidieť viacero divadelných pred-
stavení priamo v Medickej zá-
hrade a počas Staromestských 
vianočných trhov sa prezentovať 
v rámci Detských Vianoc, ktoré 
každý štvrtok patrili staromest-
ským základným, materským a 
cirkevným školám. 6. decembra 
sme spolu s detskou televíziou 

RiK pripravili Rozprávkového Mi-
kuláša. Pre deti boli pripravené 
aktivity už v spomínanom Det-
skom dvore. 

Z interných aktivít je potrebné 
spomenúť projekt Palácová herňa 
čítania, či Rozprávkové Vianoce 
v Zichyho paláci. Palácová herňa 
čítania v Zichyho paláci bola 
miestom tvorivosti, intenzívneho 
prežívania či urputného premýš-
ľania, strategických i zábavných 
hier a súťaží. Každé stretnutie 
bolo orientované na inú rozpráv-
ku, príbeh, či knihu,  ktorú deti 
prostredníctvom rôznych indícii 
vo forme tanca, spevu, čítania, 
kreslenia,  hádaniek, tancovania 
mali uhádnuť.  Poslednou toho-
ročnou aktivitou pre deti boli 
Rozprávkové Vianoce. To, že boli 
skutočne rozprávkové sa mohli 
deti presvedčiť už pri samom 
vstupe do paláca, kde ich čaka-
li rozprávkové postavičky. Tie 
s nimi maľovali, robili vianočné 
ozdoby, darčeky, pohľadnice, zdo-
bili perníky, čítali alebo rozprá-
vali rozprávky, či tancovali.  

ĎALŠie AKTiViTy
Z ďalších aktivít je potreb-

né spomenúť obľúbený Staro-
mestský salón, cieľom ktorého je 
predstaviť významné osobnosti 

kultúrno-spoločenského života. 
Na salóne sme tento rok vyspo-
vedali Zuzanu Kocúrikovú, Emila 
Horvátha, Kamila Peteraja s Kris-
tínou, Zdenu Studenkovú s pre-
kvapením v podobe skupiny Fra-
gile, Milku Vašáryovú, Milanu La-
sicu, Marcelu Laiferovú, Božidaru 
Turzonovovú, či Františka Kovára. 

Počas celého roka sme pripra-
vovali pravidelné koncerty pre 
rôzne cieľové skupiny, zábavy v 

Carltone, diskusie, literárne veče-
ry, divadlá pre deti a počas Staro-
mestského kultúrneho leta aj pre 
dospelých, tvorivé dielne, work-
shopy, rôzne jazykové, pohybo-
vé, výtvarné kurzy a iné kultúr-
no-spoločenské podujatia, počas 
prázdnin letné tábory.  

Ľubica Janegová, 
vedúca oddelenia kultúry 

MÚ Staré Mesto
Foto - Marek Velček

Staromestský salón , Milka Vašáryová.




