
NOVINY SAMOSPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – STARÉ MESTO | ROČNÍK X | ČÍSLO VYDANIA 7 | JÚL 2018

Justičná ulica je ďalšia v toh-
toročnom zozname zrekon-
štruovaných ulíc. V dvoch 

   etapách sme postupne vybudo-
vali nové dláždené chodníky, vysu-
nuté a bezpečnejšie priechody pre 
chodcov, opravili prepady komuni-
kácie, opravili vpusty na dažďovú 
vodu a vymenili povrch vozovky. 
,,Po oboch stranách sú vyznačené 
parkovacie pruhy, ktoré sú, po-

dobne ako na Moskovskej, určené 
pre rezidentov. ,,Na všetkých re-
konštruovaných uliciach, pokiaľ 
nie sú v zóne BPS, vyhradzujeme 
parkovacie miesta pre rezidentov. 
Staré Mesto je pre mňa na prvom 
mieste,“ povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. Bonusom 
je to, že vďaka stavebným úpra-
vám parkovacie miesta neubudli, 
ale naopak je ich viac.

Mestská časť opravuje svoje 
ulice už od roku 2015. V tomto 
polroku sa číslo hotových a zača-
tých ulíc blíži k desiatke. ,,Ďaku-
jem obyvateľom rekonštruova-
ných ulíc za trpezlivosť. Vynove-
ná ulica zlepší bývanie obyvate-
ľom ale aj návštevníkom. Už štvr-
tý rok opravujeme ulice v Starom 
Meste,“ hovorí starosta Starého 
Mesta. Situáciu trocha kompliku-

jú správcovia sietí, ktorým sa nie 
vždy darí dodržať dĺžky rozkopá-
vok. Až po nich nastupuje mest-
ská časť na opravu komunikácie. 
Výmeny plynovodov a vodovod-
ných potrubí sú však potrebné, 
aby nebolo opravenú ulicu treba 
rozkopať niekoľko rokov. 

V súčasnosti rekonštruujeme 
Lermontovovu a začali sme s 
opravou Klemensovej ulice.

ROZHOVOR
Podarila sa dobrá 
vec – Panenská 
ulica má svoj 
manuál
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Končíme rekonštrukciu Justičnej ulice
 FOTO – MILAN STANISLAV
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Ocenenie starostu  
Petrovi Lipovi

Pri príležitosti 75. narodenín som Sta-
romešťanovi Petrovi Lipovi odovzdal 
Pamätný list starostu Starého Mesta za 
celoživotný kultúrny počin Bratislavské 
džezové dni, za žánrové a štýlové obo-
hatenie slovenskej hudobnej scény a re-
prezentáciu Starého Mesta. Blahoželám 
a ďakujem, že náš život robíte krajším, 
maestro.

RADOSLAV ŠTEVČÍK, starosta Starého Mesta
 FOTO – MILAN STANISLAV

Hlavné mesto Bratislava vy-
pracuje, na základe odpo-
rúčania členov komisie pre 

cyklistickú a pešiu dopravu, kom-
plexnú dopravnú štúdiu nábrežia, 
ktorá bude riešiť cyklistickú, pešiu 
a individuálnu automobilovú do-
pravu. Na takomto odporúčaní sa 
jednohlasne zhodli prítomní  čle-
novia komisie. Zhodli sa aj na tom, 
že na ľavobrežnej Dunajskej pro-
menáde bude zatiaľ zachovaná do-
pravná značka C12. V súvislosti s 
výmenou povrchu a vzniku obrúb 
pri koreňoch stromov sa zúčastne-
ní zhodli, že samostatná segrego-
vaná cyklotrasa na promenáde z 
technického hľadiska byť nemôže, 
pričom súhlasili so zachovaním 
dopravného značenia C12. Vybu-
dovanie samostatnej cyklotrasy 

v zelenom páse by malo za násle-
dok výrub veľkého objemu zelene 
a obyvatelia Bratislavy by prišli o 
prírodný charakter promenády.

Starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík odprezentoval členom 
komisie prebiehajúcu výmenu po-
vrchu promenády, kde asfalt na-
hradí dlažba. Súčasťou tejto opra-
vy je aj oslobodenie koreňov stro-
mov spod asfaltu a tým aj zúženie 
profilu promenády v úsekoch pri 
stromoch. ,, Budú vytvorené ob-
ruby, tak aby koreňové sústavy 
stromov mali dostatok miesta na 
rast. Na promenáde tak už nebudú 
šírkové pomery na vytvorenie sa-
mostatnej cyklotrasy. Navrhujem 
zrušiť jeden jazdný pruh pre autá 
na nábreží a v ňom vybudovať cyk-
lotrasu,“ povedal Radoslav Števčík.

Táňa Kratochvílová pripomenu-
la, že dopravu v predmetnom úse-
ku je potrebné riešiť komplexne 
a nie parciálne. Hlavné mesto SR 
Bratislava podľa nej už disponuje 
s vypracovanými podkladmi na 
obstaranie štúdie riešenia dopra-
vy na nábreží.

Cyklo-koordinátor hl. mesta 
Andrej Martinka pripomenul, že 
v prevedení ako bola vyznačená 
cyklotrasa na nábreží, nebola ni-
kdy zákonne povolená. Hlavné 
mesto SR Bratislava má v záujme 
vybudovať bezpečnú a samostat-
nú cyklotrasu, ktorá by spĺňala 
bezpečnostné kritéria, ako aj kom-
fort cyklistov a chodcov. 

(zdroj: Zápis z pracovného stretnutia 
 „Komisia pre cyklistickú a pešiu dopravu“

Dátum konania: 6. 6. 2018)

Pribudnú  
nové parky

Po parku na Belopotockého ulici 
začala mestská časť s revitalizá-
ciou, resp. budovaním dvoch ve-
rejných parkov. Ide o revitalizáciu 
parku na Kmeťovom námestí a 
budovanie nového Landererovho 
parku na mieste bývalého Lan-
dererovho paláca ohraničenom 
ulicami Dobrovičova, Alžbetínska 
a Gajova. V oboch prípadoch spo-
lupracujeme s developermi, ktorí 
prijali moju ponuku podieľať sa na 
revitalizácii verejných priestran-
stiev v Starom Meste. Revitalizá-
ciou Kmeťovho námestia plním 
sľub, ktorý som dal na viacerých 
stretnutiach s obyvateľmi tejto 
lokality.

Vybudujeme nové mlatové chod-
níky, ako ich poznáme z parkov 
v Schlosshofe či v Schönbrunne. 
Dosadíme živé ploty, vybuduje-
me detské ihrisko, pribudnú nové 
lavičky, smetné koše a kvetinový 
záhon. Výraznejšie sa zmení park 
v blízkosti Šafárikovho námestia. 
Zmiznú tu všetky asfaltové a be-
tónové plochy a nahradí ich zeleň 
– trávniky s automatickou závla-
hou a čiastočne aj sľubované lúčne 
plochy. 

Výraznou zmenou je rozšírenie 
parku smerom na juh, kde na mies-
te bývalého obratiska autobusov 
bude pestrofarebná lúka. Okrem 
toho to pribudne nové osvetlenie, 
detské ihrisko a priestor pre psov. 
Počítame tu aj s otvoreným pavi-
lónom a toaletami, ich realizácia 
však závisí od stavebného povo-
lenia. Som rád, že môžem plniť 
sľuby, ktoré som dal obyvateľom 
oboch lokalít, že im tu vytvoríme 
príjemné miesto na oddych. 

 
� Rado�Števčík

| AKTUÁLNE |

Na promenáde zostanú  
chodci aj cyklisti

Kontrolný�deň�na�stavenisku 
Landererovho parku

Po troch týždňoch od začiatku výstavby sa v Landererovom 
parku uskutočnil kontrolný deň, zameraný najmä na koordiná-
ciu postupu prác jednotlivých spolupracujúcich firiem. Zatiaľ 
bola vybudovaná nová šachta pre vodovodnú prípojku a stro-
jovňu fontány a zavlažovacieho systému parku. 

Začalo sa s vybúraním asfaltov a betónových plôch,  s dlážde-
ním vonkajšieho chodníka na Alžbetínskej ulici a s prípravou na 
novú mlátovú promenádu po obvode parku. Zároveň pokračujú 
zemné práce, počas ktorých sa odstráni stará trávnatá vrstva 
a nekvalitná zemina plná starej stavebnej sute bude nahradená 
novou tak, aby bola čím skôr pripravená pre nový trávnik.

FOTO ‒ MAREK VELČEK
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Prešporský rybací kotlík a 
Festival vodníkov ‒ nád-
herný sobotný deň 9. júna-

na Hviezdoslavovom námestí. 
V tomto roku sa festival vrátil 
k svojmu pôvodnému termínu 
a konal sa na druhý deň po Me-
dardovi. Deti i dospelí súťažili o 
najkrajšiu vodnícku masku, 11 
tímov varilo rybaciu polievku 

a vyzbieralo vyše 750 eur pre 
Seniorcentrum Staré Mesto na 
Podjavorinskej ulici. Zábava bola 
úžasná, na svoje si prišli deti aj 
dospelí.

„Som rád, že sa nám podari-
lo obnoviť Festival vodníkov a 
pokračujeme vo varení rybacej 
polievky. Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí prišli v sobotu na 

promenádu ‒ súťažiacim vodní-
kov, tímom, ktoré varili polievky, 
aj Staromešťanom a návštevní-
kom, ktorí sa prišli zabaviť. Vod-
níci, ryby a polievka z nich patria 
k histórii tohto mesta a som rád, 
že sme tieto tradície oživili,” po-
vedal starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík.

 FOTO – MAREK VELČEK

| AKTUÁLNE |

Náklad 26 000ks | EV 5136/15 | ISSN 1338-886X | Vydáva: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
| IČO: 603147 | Adresa: Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
| Telefón: +421 2 5924 6381 | Mesačník | Obyvateľom mestskej časti sa distribuuje bezplatne. 
|  Redakcia: milan.stanislav@staremesto.sk

Festival vodníkov bol na Medarda

RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto

 pozýva obyvateľov Starého Mesta   

4. 7., 20.30 FELIX SLOVÁČEK,  
RICHARD RIKKON,  

koncert v spolupráci 
s Českým veľvyslanectvom venovaný 
100. výročiu vzniku Československej 

republiky, vstup pre Staromešťanov na 
voľnú vstupenku, vydávanie pre Staro-
mešťanov na oddelení kultúry pondelok 
‒ piatok 10.00 ‒ 12.00, v Zichyho paláci, 

Ventúrska 9

11. 7., 17. 00 STAROMESTSKÝ 
KONCERT, Kytica lúčnych kvetov, 

večer romantickej hudby na historických 
nástrojoch, účinkujú: Violončelové duo 
“Gladioli” ‒ Tomáš Kardoš, Péter Já-

nosházi a Vladimír Ondrejčák ‒ roman-
tická gitara, Zrkadlová sieň Primaciálne-
ho paláca, vstup pre Staromešťanov na 

voľnú vstupenku vydávanú
na oddelení kultúry od 2. 7., pondelok ‒ 
piatok 10.00 ‒ 12.00, v Zichyho paláci, 

Ventúrska 9.

12. 7., 18.00 STAROMESTSKÝ  
SALÓN s Kamilou Magálovou,  

vstup voľný

15.7., 18.00 RENESANCIA  
V GRASSALKOVICHOVEJ  

ZÁHRADE
Ukážky módy a zvyky osobností, ktoré 
tvorili dejiny nášho mesta a regiónu – 
rody Pálfy, Báthory, Esterházy a ďalší.
Pútavá prezentácia súčastí mužského 
aj ženského odevu na rôzne príležitosti 
ako aj nevyhnutných doplnkov. Tanečná 
prezentácia –  šľachtické tance vrcholnej 
renesancie a manierizmu. Koncert The 

Ladies Ensamble.

12. 8., 18.00 ZÁVER 19. STORO-
ČIA - ZLATÝ VEK, prezentácia ode-
vov z rokov 1870 ‒ 1890, poväčšine ve-

černé plesové róby, ale aj odevy na voľný 
čas (promenádové) a šport (jazdecké), 

módna prehliadka a krátky tanečný vstup 
so sprievodným komentárom o zmenách 
v oblasti etikety a tanečnej kultúry odo-
hrávajúcich sa pred prelomom storočí. 
Možnosť naučiť sa jednoduchý tanec, 

ktorý bol populárny na mestských sláv-
nostiach práve v tomto období.

15. 8., 17.00 STAROMESTSKÝ 
KONCERT,  

účinkuje: Traditional Club Revival, 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 

vstup pre Staromešťanov na voľnú vstu-
penku vydávanú na oddelení kultúry od 
4. 8., pondelok ‒ piatok 10.00 ‒ 12.00,  

v Zichyho paláci, Ventúrska 9.

NOVÉ�DOPADOVÉ�PLOCHY�NA�IHRISKÁCH�‒�Detské ihriská na Jakubovom námestí, v Slubekovej záhrade a na Jedlí-
kovej ulici dostali nové dopadové plochy. Po opravách a náteroch hracích prvkov tak mestská časť pokračuje v opra-
vách detských ihrísk. Podkladom je pasportizácia stavu ihrísk, ktorú si úrad v minulom roku urobil. Na Jakubovom 
námestí sú dopadové plochy lepené na pôvodnom podklade. Išlo o výmenu pôvodných gumových dlaždíc. V Slubekovej 
záhrade je použitá nová technológia liatej gumovej zmesi, ktorá pripomína vzhľadovo drevoštiepku. V decembri bolo 
rovnakou technológiou vybavené ihrisko na Jedlíkovej ulici. Iný prístup musela mestská časť zvoliť v Grassalkovičovej 
záhrade, kde pamiatkári trvali na prírodnom materiáli. Tu bola zvolená drť z kôre. 
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V súvislosti s rekonštrukciou 
parku na Kmeťovom ná-
mestí sa rozšírila poplašná 

správa, že boli zabetónované stro-
my. V parku však žiadny betón ne-
nájdete, s výnimkou obrubníkov. 
„Som rád, že sa nám azda po prvý-
krát v Bratislave podarilo urobiť 
mlátový povrch tak, ako ho po-
známe zo záhrad v celej Európe,“ 
povedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík. 

Možno aj neznalosť je za obava-
mi niektorých jednotlivcov, ktorí 
majú pocit, že stromy budú trpieť. 
Mlát sa však bežne pri stromoch 
používa a v tesnej blízkosti kmeňa 
nebol zhutnený tak, ako to je na 
zvyšku chodníka. 

„Je to najvhodnejší povrch, ktorý 
môžeme v podstate využiť práve v 
parkoch, aby sme zachovali ten ko-
reňový systém a dopriali im v pod-
state všetky živiny, vodu, vzduch 
a všetko, čo ten koreňový systém 
potrebuje,“ vyvsetľuje Dušan Va-
lášek zo spoločnosti Corwin, ktorá 
na rekonštrukcii spolupracuje s 
mestskou časťou.

Mlátové chodníky sú bežne po-
užívanou úpravou v historických 
záhradách. Ide o niekoľko vrstiev 
vápencového kameniva, ktoré sú 
zakončené jemnou frakciou. Tá vy-
tvára pevný povrch a niekomu sa 
preto z diaľky zdá, že ide o betón. 
„Veľký prebytok vody samozrejme 
stečie po povrchu a zbytok vody sa 
dostane do konštrukcie toho chod-
níka,“ dodáva Dušan Valášek.

| SAMOSPRÁVA |

Ako sme nezabetónovali stromy

Opravili sme prepadnutý chodník na Žižkovej ulici. Tento chodník síce nie 
je veľmi frekventovaný, ale bol dlhodobo v havarijnom stave. ,,Obyvate-

ľom Žižkovej som sľúbil, že chodník opravíme, sľub teda plním. Žiaľ, neda-
lo sa všetko urobiť hneď, na splnenie sľubov som dostal 4 roky, som preto 
rád, že plním aj tento,“ povedal Radoslav Števčík starosta Starého Mesta 
Postupne štyri roky opravujeme chodníky a cesty v Starom Meste. Prioritne 
sme sa venovali uliciam, kde je najväčší pohyb domácich, teraz prichádzajú 
na rád aj tie menej frekventované, ktoré tiež potrebujú opravu. ,,Problém Žiž-
kovej ulice je komplexnejší, nestačí opraviť len lokálne poruchy, ulica potre-
buje komplexnú stavebnú obnovu. Na to však bude potrebných okolo 800-tisíc 
eur, v zlom stave sú však aj ďalšie ulice v Starom Meste, nedajú sa opraviť 
všetky naraz, nie je jednoduché uspokojiť obyvateľov všetkých ulíc. Investičný 
dlh do chodníkov a ciest predstavuje vyše 20 miliónov eur, potrvá roky, kým 
tento dlh splatíme. Pomaly sa nám to darí. Ďakujem Staromešťanom za tr-
pezlivosť,“ dodal starosta Radoslav Števčík.  FOTO – MILAN STANISLAV

Opravený�chodník�na�Žižkovej�ulici
Strom�na�Kmeťovom�námesti. 

FOTO – MILAN STANISLAV (2X)

Strom�pri�parlamente�v�Budapešti. FOTO ‒ ARCHÍV
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Hriňovská ulica dostala 
nový asfaltový povrch. 
Popritom boli opravené 

poškodené časti chodníka sme-
rom k SUZA aj smerom k zák-
ladnej škole. ,,Postupne opravu-
jeme chodníky a cesty v Starom 
Meste a splácame tak viac ako 
30-ročný investičný dlh do cest-
nej infraštruktúry,“ hovorí sta-
rosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík.

Nový asfaltový koberec do-
stala aj vozovka na Mariánskej 
ulici v úseku od Špitálskej po 
Heydukovú. Hlavnou zmenou je 
však rozšírenie ľavého chodní-
ka na šírku 2 metrov, už viac sa 
tu chodci nebudú musieť tlačiť 
a uhýbať na cestu. ,,Oba chodní-
ky sme vydláždili, opravili ka-
menné obrubníky a kanalizač-
né vpusty, všetky priechody sú 
bezbariérové, dva obytné domy 
si opravili poškodené kanali-
začné prípojky, na rohu s Hey-
dukovou sme rozšírili chodník 
a vytvorili nové plochy budú-
cej zelene. Ďalšia ulica dostala 
novú kvalitu, je pre chodcov 
bezpečnejšia a komfortnejšia,“ 
vysvetľuje starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. 

Problematické miesta sme 
vyriešili aj na Tobruckej ulici. 
Chodník povedľa budovy uni-
verzity dostal nový povrch, ale 
hlavne zábrany proti parkova-
niu aut. Nový je aj zelený pás, 
ktorý vyslobodil z asfaltu stro-
my na Tobruckej. Novú podobu 
dostalo nárožie smerom od stra-
ny Múzejnej, kde na nevzhľadnej 
ploche nadivoko parkovali náv-
števníci. Dnes je tam vysunutý 
chodník, na ktorom si, za rov-
nakých podmienok ako všetky 
prevádzky v meste, prenajala 
letnú terasu pizéria. Zmestí sa aj 
strom a záhon trvaliek. „Inšpiro-
vala ma obdobná zmena, ktorú 
urobili na jednom nároží v Bro-
oklyne,“ hovorí starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. Na kti-
žovatke s Medenou pribudol vy-
sunutý bezbariérový priechod 
pre chodcov, ale najmä sa po-
darilo posunúť autá z chodníka 
na cestu. Na takto vzniknutom 
priestore pribudnú v krátkom 
čase kvetiny a na jeseň aj stromy.
 FOTO – MILAN STANISLAV

Dokončili sme rekonštrukciu 
ďalších troch ulíc

Mariánska

Hriňovská

Tobrucká

Tobrucká
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Výstava Fabricea  
Ainauta 

Francúzsky sochár Fabrice Ainaut bude 
hosťom prvej edície Konkrétneho leta, 

prehliadky súčasných európskych tendencií 
v geometrickom umení, ktorá je nástupníc-
kym podujatím prehliadky Socha a Objekt. 

Fabrice Ainaut predstaví svoje diela na 
samostatnej výstave vo Francúzskom in-
štitúte na Slovensku, avšak v rámci Kon-
krétneho leta budú v galérii Umelka pred-
stavené diela i ďalších francúzskych či vo 
Francúzsku tvoriacich autorov Joanicka 
Becourta, Miliju Belica, Bogumily Strojnej a 
Rolanda Orepüka.

Hlavným zámerom organizátorov Kon-
krétneho leta je predstaviť čo najširšiu 
škálu možností konkrétneho a geomet-
rického umenia. Geometrická abstrakcia 
predstavuje jeden princíp a nevyčerpa-
teľné množstvo výtvarných možností. Za 
uplynulé storočie prešla zaujímavým vý-

vojom, mnohými autorskými vkladmi, jedi-
nečnými mutáciami, rôznymi syntézami a 
protikladnými silami, formálnymi i filozo-
fickými ozvenami. Mnohí autori ju vývojo-
vo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj 
v súčasnosti. 

Ústredná časť výstavy s autormi zo Slo-
venska, Českej republiky, Rakúska, Poľska, 
Maďarska, Francúzska a Nemecka, bude 
umiestnená v Bratislave v Galérii Umelka, 
ďalšie  výstavy  sú naplánované v Galérii 
Z, v Galérii Francúzskeho inštitútu, v  Galé-
rii Poľského inštitútu, v Galérii Rakúskeho 
kultúrneho fóra a v Galérii mesta Bratislavy.

Partnermi a spoluorganizátormi poduja-
tia budú  Fond na podporu umenia, MČ Bra-
tislava - Staré Mesto, Mesto Bratislava, Slo-
venská výtvarná únia, zúčastnené galérie a 
zahraničné kultúrne inštitúty ako Francúz-
sky inštitút, Poľský Inštitút, Kultúrny inšti-
tút Maďarska, Rakúske kultúrne fórum, ako 
aj niektoré veľvyslanectvá či partnerské in-
štitúcie a organizácie zo zahraničia.

Výstava potrvá od 28. júna do 29 júla 
2018      

| KULTÚRA |

Výstava k 100. výročiu ČSR
V rámci oslavy 100. výročia vzniku Čes-

koslovenska a 25. výročia najstaršieho 
krajanského združenia na Slovensku pri-

pravil Český spolok v Bratislave v spolupráci s 
manželmi Bachratými doteraz najreprezenta-
tívnejšiu výstavu tvorby umelcov českého, mo-
ravského a sliezskeho pôvodu žijúcich v Brati-
slave a v okolí.

Na vernisáži, za prítomnosti zástupcov vlády 
a diplomatického zboru udelil ČSB četsné člen-
stvo stále aktívnej spoluzakladateľke spolku 
Mgr. Marte Hrušovskej a svojej dlhoročnej pred-
sedníčke Ing. Hane Husenicovej.

Následne, kurátor výstavy PhDr. Bohumir 
Bachratý, CSc., ocenil tradíciu podobných výstav 
a poďakoval autorom za ich záujem a spoluprácu 
na podobných prezentáciách. Potom odznel kon-
cert súboru Hradišťan & Jiří Pavlica.

Výstavu finančne podporili Ministerstvo za-
hraničných vecí Slovenskej republiky a fond na 
podporu národnostných menšín najznámejšie, 
RTVS a Mgr. Radoslav Števčík, starosta Starého 
Mesta.
 FOTO ‒ LADISLAV BÁBÍČEK

Slovenské drotár-
stvo je vo svete výni-
močným fenoménom 
Z tradičného remesla 
potulných drotárov  v 
súčasnosti prerástlo 
do umeleckej podoby. 
Tohto roku organizu-
jeme už 5. ročník let-
nej drotárskej výstavy, 
na ktorej sa predstaví 
vyše  60  autorov zo 
Slovenska a Česka. 
Každý rok  si pozrú  
našu výstavu tisícky 
návštevníkov. Okrem 
súčasných diel je pre-
zentovaná aj história 
slovenského drotár-
stva. Návštevníci majú 
možnosť hlasovať o 
najkrajšie dielo výsta-
vy,  V prípade záujmu 
urobíme komentovanú 
prehliadku výstavy, 
denne je na výstave 
prítomný drotár ‒ nie-
ktorý z vystavujúcich 
autorov.

Minulý rok vystavo-
valo 65 autorov 280 
samostatných diel. Vý-
stavu počas 2 mesia-
cov videlo dvanásťtisíc 
osemsto návštevníkov 
z 55 krajín v celého 
sveta.

Tradičné remeslo ako umenie
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Čo je to manuál verejných 
priestorov?

U: Manuál verejných priestorov 
je nástroj, ktorý definuje spôsob 
úpravy ulíc a námestí a všeobecne 
verejného priestoru v meste. Na 
základe manuálu by mal byť jasne 
definovaný finálny obraz priesto-
rov v meste tak, aby všetci zúčast-
není v procese tvorby alebo obnovy 
smerovali k tomuto cieľu.

M: Myslím si, že dobrý manuál je 
nielen schopný obsahovo a priesto-
rovo definovať, ako majú ulice a ve-
rejné priestranstvá vyzerať, ale 
je schopný priniesť aplikovateľnú 
metodiku ako dobré príklady pre-
niesť do reality. Niekedy môže ísť 
len o dôkladné upratanie priestoru 
a odstránenie všetkého, čo do neho 
nepatrí. V ďalších stupňoch môže 
manuál ponúknuť aj príklady dob-
rej programovateľnosti a efektív-
nej starostlivosti, vrátane údržby. 
V súčasnosti máme k dispozícii 
veľmi dobrý základ, ktorého vý-
sledok bol podložený extenzívnou, 
aktívnou a výborne organizovanou 
participáciou obyvateľov.

Čo to znamená pre stavební-
kov, architektov, projektantov?

U: Každá stavebná aktivita má 
väčší alebo menší vplyv na verej-
ný priestor  v kontakte so stavbou 
‒ chodníky, komunikácie, zeleň. 

V rámci povoľovacieho procesu 
stavieb je definované, že je potreb-
né tieto priestory upraviť pred 
ukončením stavby. Pre spôsob tej-
to úpravy však neexistujú žiadne 
predpisy a podklady. Takto vzniká 
na uliciach chaos. Nie je žiadna vý-
nimka, že na jednej ulici nájdeme 
niekoľko typov úprav chodníkov 
– od obrubníkov, cez dlažby, osade-
nie a druh zelene. Manuál prináša 
do tohoto procesu poriadok – de-
finuje princípy materiálovej sklad-
by povrchov, ich usporiadanie, 
umiestnenie prvkov mestského 
mobiliáru a podobne. Prostredníc-
tvom manuálu by tak mal vzniknúť 
ucelený a jednotný obraz verejných 
priestorov v meste. Manuál je aj 
koncepčný a strategický nástroj, 
ktorý smeruje k tomu, aby sa naše 
ulice napĺňali životom a nie iba 
parkujúcimi autami.

M: Je vlastne kuchárskou knihou 
pre všetkých, ktorí sú účastníkmi 
procesu tvorby a realizácie verej-
ných mestských priestorov. Navy-
še klient, v tomto prípade mestská 
časť, nemusí mnohé princípy a pra-
vidlá pri zadávaní spracovateľovi 
nanovo pripravovať, ale bude mať 
k dispozícii univerzálne a čitateľné 
usmernenia, ktoré zefektívnia celý 
proces. Manuál má znížiť riziko 
komunikačnej ambivalencie, ktorá 
často vedie k polovičatým a nekon-

cepčným riešeniam.  V Bratislave 
je stav verejných priestorov práve 
z dôvodou neexistujúcej koordiná-
cie materiálov a mobiliáru kata-
strofálny. 

Veľké mestá majú podobné 
manuály, čo to zmení na vzhľade 
mesta?

U: Výborným príkladom je Ber-
lín, kde vznikol prvý manuál ve-
rejných priestorov v polovici de-
väťdesiatych rokov ako reakcia na 
potrebu zjednotenia obrazu mesta, 
ktoré bolo desaťročia rozdelené. 
Pomocou manuálu sa tak podari-
lo dve mimobežne rozvíjané časti 
mesta upraviť tak, že je jednoznač-
ne identifikovateľné ako jeden ce-
lok. Podobný efekt má aj aktuálny 
manuál mesta Prahy, ktorý spra-
covával tím niekoľko desiatok od-
borníkov niekoľko rokov. Vznikol 
tak účinný nástroj, ktorý rieši kaž-
dý detail v usporiadaní verejného 
priestoru mesta. V rámci tohto ma-
nuálu je zaujímavá požiadavka za-
pojenie miestnych komunít do pro-
cesu tvorby manuálu a samotnej fi-
nálnej úpravy verejného priestoru. 
Úprava ulíc a námestí, s ktorou sa 
stotožnia ich užívatelia je najlep-
šou cestou k tomu, aby vznikol op-
timálny výsledok.

M: Zmení sa celkový prístup 
v navrhovaní a komunikácii, čo 

má v konečnom dôsledku priaz-
nivý dopad na finálnu realizáciu. 
Mestá, ktoré majú manuál vedia 
efektívnejšie aplikovať obsahové 
a priestorové princípy kvalitného 
mestského exteriéru a vedia ho aj 
lepšie regulovať a kontrolovať. Do 
veľkej miery je závislý od veľkého 
množstva dát a potrebuje veľkú 
dávku lokálnej znalosti a skúsenos-
ti. Je to parametrický dokument, 
ktorý pracuje so súvislosťami. Nie-
ktoré parametre sú fixovane a nie-
ktoré sa menia v čase. 

Ako bola verejnosť zapojená 
do procesu tvorby manuálu?

U: Oblasť Panenskej ulice je špe-
cifická tým, že sa tu podaril zázrak. 
Dobrý trh je príkladom, ako si môže 
komunita obyvateľov osvojiť dob-
rý nápad spojený s mimoriadnou 
aktivitou, ktorá však  pre obyvate-
ľov prináša mimoriadnu aktivitu, 
ale aj diskomfort. Vznikla tú silná 
chemická väzba medzi predstavi-
teľkami občianskeho združenia 
PUNKT a ľuďmi žijúcimi a fungu-
júcimi na tejto ulici. To bol dôvod, 
prečo predstavitelia Starého Mesta 
oslovili toto občianske združenie, 
aby bol spracovaný participačný 
projekt, ktorý definoval konkrétne 
potreby komunity obyvateľov. Vý-
stup sa stal zadávacím podkladom 
na spracovanie manuálu verejných 

| ROZHOVOR |

Podarila sa dobrá vec – Pan enská ulica má svoj manuál
Manuál verejných priestorov  
na Panenskej ulici a okolí, ktoré rieši 
priestor vymedzený Palisádami, 
Staromestskou ulicou a Svoradovou 
ulicou je pilotným projektom – 
laboratóriom, v ktorom je možné riešiť 
špecifické problémy tejto časti mesta. 
Je výsledkom niekoľkomesačnej 
diskusie odborníkov ako aj občanov. 
Rozprávali sme sa o ňom s autorom 
návrhu Ľudovítom Urbanom 
a odborníkom na tvorbu verejných 
priestorov Igorom Markom.

Ľudovít Urban.
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priestorov. Mal som tak k dispozícii 
jednoznačne definované konkrétne 
požiadavky vyplývajúce zo živo-
ta v tomto prostredí. Participač-
ný projekt pokračoval aj vo fáze 
spracovania manuálu – na dvoch 
stretnutiach bol manuál prezento-
vaný v rozpracovanosti, aby tí, čo 
budú užívať priestor mohli zasiah-
nuť aj do spôsobu napĺňania ich 
predstáv.

Je smart doba, odráža to neja-
kým spôsobom aj manuál? Obsa-
huje aj smart prvky, alebo použí-
va skôr overené prvky?

U: V súčasnosti populárny po-
jem smart city vnímam ako snahu 
vrátiť sa do pôvodne prirodzeného 
stavu sídla bez neustálej potreby 
zbytočných presunov a všeobecne 
ako potrebu eliminovania zbytoč-
ného mrhania energie. Nie sú to 
len smetné koše alebo svietidlá na 
ulici, ktoré hlásia do centrály svoj 
stav. Odráža sa to vo v základnej 
myšlienke manuálu – zmeniť ulicu 
z priestoru určeného výlučne na 
pohyb na miesto, ktoré slúži poby-
tu. Znamená to pre miestnu komu-
nitu možnosť využívať aj svoju uli-
cu na aktivity, za ktorými by bolo 
potrebné presúvať sa niekam inam, 
jednoducho vychutnávať priestor, 
ktorý mám v tesnej blízkosti. S tým 
samozrejme súvisí riešenie par-

kovania, vytvorenie pobytových 
priestorov, doplnenie zelene a prv-
kov, ktoré nabádajú na pobyt.

M: Náš vzťah k verejnému mest-
skému prostrediu je v nestálom vý-
voji a manuál je skôr zápisom istých 
overených pravidiel, ktoré života-
schopné smart riešenia postupne 
integrujú do materiálu. Osobne si 
myslím, že v prostredí našich za-
nedbaných miest treba začať s kva-
litným a overeným základom a nie 
prinášať ďalšie zbytočné riešenia, 
ktoré sú často len prázdnymi ná-
zvami.

Ako bude manuál vplývať na 
chodcov, cyklistov a na parko-
vanie? Parkovacích miest podľa 
manuálu ubudne...

U: Mojou snahou je v rámci ma-
nuálu definovať zásady uličných 
profilov tak, aby sa dominantným 
prvkom ulice stal chodec a možno 
viac – ten, kto má možnosť pris-
taviť sa, porozprávať so susedmi, 
sadnúť si, prečítať noviny, zahrať 
si šach alebo guličky. Preto je zá-
kladom dostatočne široký chod-
ník, v častiach ulíc, kde to ich šír-
ka umožňuje doplnený pobytovou 
zónou. Uliciam je potrebné vrátiť 
to, čo nám z nej zobrali autá a to je 
bežný život. Tomuto životu je po-
trebné vytvoriť priestor a je to na 
úkor kapacity parkovania. Lokálne 

obmedzenie parkovania však po-
trebuje strategickú podporu mesta 
– definovanie účinnej a cielenej par-
kovacej politiky, vytvorenie parko-
vacieho systému PARK&RIDE na 
okrajoch mesta, rozšírenie zdieľa-
nia áut, motocyklov, bicyklov a ako 
aj podpora a propagácia mestskej 
hromadnej dopravy.

M: Všetko, čo manuál definuje 
je v podstate postavené na novej 
hierarchii, ktorá dáva do popre-
dia chodcov a cyklistov. Je našou 
povinnosťou skultúrniť a zlepšiť 
tento priestor a práve tieto dve sku-
piny boli z ulíc dominanciou auto-
mobilizmu úplne vytlačené. Ulicu 
v prvom rade chápeme ako obytný 
priestor, ktorý má aj stále dôležitú 
dopravnú funkciu. Logika je ale iná. 
Hľadanie spoločenskej kvality cez 
zdieľanie je motorom mentálnej 
a fyzickej transformácie. Bude to 
veľmi dlhý a bolestivý proces, lebo 
sme vo veľa veciach spohodlneli. 
Manuál je jedným z hlavných pi-
lierov nového rozmýšľania o mes-
totvorbe, ktorá je namierená pria-
mo na užívateľa.

Do akej miery bude manuál zá-
väzný a do akej  odporúčací?

U: Na základe odborných konzul-
tácií, ale aj diskusií so zástupcami 
miestnej komunity v rámci partici-
pácie vznikla požiadavka, aby zá-
väznosť manuálu bola definovaná 
Všeobecným záväzným nariadením 
Starého Mesta. Na základe neho 
bude potom posudzovaná konkrét-
na dokumentácia, ktorá bude riešiť 
úpravu jednotlivých ulíc.

M: Viem, že to mnohých zaují-
ma a radi by sme videli zmeny čo 
najskôr. Tu sa nemôžeme unáhliť 
a proces má istú postupnosť. Je za-
tiaľ predčasné hovoriť do akej mie-
ry bude materiál záväzný alebo len 
odporúčací. Manuál, ktorý vznikol 
je stále len prvým a veľmi čerstvým 
dokumentom. Aby sa jeho použiteľ-
nosť overila bude treba jeho obsah 
otestovať. Panenská a okolie ponú-
ka reálnu možnosť. Materiál bude 
musieť byť doplnený a upravený. 
Následne bude možné rozhodnúť, 
ktoré časti sa stanú regulatívmi. 

Máme tu veľmi dlhé obdobie za-
nedbávania verejných priestorov 
a nemáme vybudovanú mechaniku 
v podobe legislatívnych noriem, 
ktoré by pomohli plnohodnotnej 
a okamžitej aplikácii tohoto zatiaľ 
čisto koncepčného  materiálu. Na-
priek tomu, že sme na začiatku tre-
ba zdôrazniť, že sa urobil veľký kus 
práce, ktorá bude ďalej pokračovať. 
Je to mimoriadne pozitívny signál, 
že sa veci menia k lepšiemu.

Aké daľšie strategické doku-
menty chýbajú v Bratislave? 

U: Vytvorenie manuálu je pro-
ces, manuál by mal byť otvoreným 
materiálom, ktorý živo reaguje 
na aktuálne požiadavky. Manuál 
v tejto časti mesta je len kvapkou 
v mori. Pre naše mesto dlhodobo 
absentuje reálny nástroj regulácie 
života a rozvoja mesta – územný 
plán, ktorý definuje stratégiu, ako 
sa má naše mesto rozvíjať v rôz-
nych časových horizontoch. Platný 
územný plán je len sumarizáciou 
s akceptovanými, alebo neakcep-
tovanými požiadavkami investo-
rov, ktoré schvália alebo neschvá-
lia poslanci mestského zastupiteľ-
stva. Územný plán by mal byť nie-
čím úplne iným ‒ výsledkom práce 
širokého tímu odborníkov, tak ako 
je to v každom normálne fungujú-
com meste.

M: Tento materiál je len úvodným 
dokumentom, ktorý má naštarto-
vať dlhodobý proces systematic-
kej zmeny. Všetci vieme, že zmena 
je potrebná a niekde treba začať. 
Verejné priestory sú zatiaľ podria-
dené dopravnej hegemónii a potre-
bujú úplne nový spôsob plánovania. 
Predpokladám, že materiál bude 
dobrým stimulom k vytvoreniu ce-
lomestského manuálu. Ak sa úspeš-
ne podarí revitalizovať spomínanú 
„mikroštvrť“ v okolí Panenskej 
podľa princípov manuálu, prinesie 
nám to pozitívny a hlavne hmata-
teľný výsledok. Potrebujeme dobre 
príklady, ktoré akcelerujú odborný 
a spoločenský dopyt po systémovej 
zmene. 

MARTINA MAJOROŠOVÁ
FOTO ‒ MAREK VELČEK a ARCHÍV I.M.

| ROZHOVOR |

Podarila sa dobrá vec – Pan enská ulica má svoj manuál

Igor Marko.
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Keď sa naša škola pred tro-
mi rokmi zapojila v rámci 
programu Erasmus+ do me-

dzinárodného projektu „Efektívna 
komunikácia – úspešný budúci ži-
vot“, zdal sa nám čas, ktorý s ním 
strávime, neuveriteľne dlhý. 

Čakalo nás množstvo aktivít, 
stretnutí, príprav aj práce. V snahe 
naplniť cieľ tohto projektu a zefek-
tívniť komunikáciu medzi našimi 
žiakmi, ich rodičmi a učiteľmi sme 
pripravili a realizovali veľa spoloč-
ných podujatí. Ponúkli sme všet-
kým účastníkom rozmanité pred-
nášky, tréningy, workshopy, tvori-
vé aj športové aktivity. Počas troch 
rokov sme sa venovali aktuálnym 
školským i spoločenským témam, 
ako sú tolerancia, rešpekt, bezpeč-
ná a etická komunikácia v reálnom 
i virtuálnom svete, prevencia a rie-
šenie šikany či slušné správanie na 
verejnosti aj vo vzájomnej komuni-
kácii. Prehlbovali sme si prezentač-
né a počítačové zručnosti, zlepšo-

vali sa v matematike a v angličtine. 
Počas nadnárodných stretnutí zá-
stupcov jednotlivých zúčastnených 
krajín (Česka, Poľska, Portugalska, 
Lotyšska, Slovinska a Bulharska) 
sme si vymieňali pedagogické skú-
senosti a vzájomne zdieľali príkla-
dy dobrej praxe. 

Teraz nás čaká záverečná projek-
tová konferencia (bude sa konať 21. 
6. 2018), ktorej cieľom je uzavrieť 

toto aktívne trojročné obdobie a 
rozšíriť produkty nášho snaženia 
medzi ďalších používateľov. Je za 
nami vidieť množstvo práce, ktorej 
výsledky si môžu pozrieť a veríme, 
že aj využívať, žiaci, rodičia a pe-
dagógovia iných škôl. Sú dostupné 
na stránke projektu http://effec-
tivecommunicationbg.com/ alebo 
stránke našej školy https://www.
zsjeleniaba.edu.sk/erasmus-plus. Zá-

ujemcovia tam nájdu tam užitočné 
brožúrky, príručky, videá a učebné 
materiály, ktoré im môžu pomôcť 
pri výučbe, výchove alebo riešení 
náročnejších životných situácií. Bu-
deme veľmi radi, ak sa tak naozaj 
stane.

Keď sa naša škola pred tromi 
rokmi zapojila do tohto projektu, 
zdal sa nám čas, ktorý mu budeme 
venovať, neuveriteľne dlhý. Teraz, 
pri pohľade späť, sa nestačíme ču-
dovať, ako rýchlo tie mesiace a roky 
utiekli. Napriek jemnej nostalgii 
sme spokojní, pretože vieme, že 
mali pre nás, našich žiakov a ich ro-
dičov zmysel. Veríme však, že budú 
rovnakým prínosom aj pre tých, 
ktorí sa rozhodnú naše produk-
ty využívať. Želáme im v tom veľa 
úspechov! ZUZANA SCHMIDTOVÁ, 

 ZŠ Dr. Ivana Dérera, Bratislava

V týchto dňoch si môžete 
pozrieť v Bibiane zaujímavú 
interaktívnu výstavu V hlavnej 
úlohe stolička. Ako názov 
napovedá, týka sa stoličky.

Stolička je predmet každoden-
nej potreby človeka. Na výstave sa 
presvedčíte, že nie je len obyčajným 
kusom nábytku, ale i predmetom 
čarovania. Okrem svojej pôvodnej 
funkcie – slúži na sedenie – sa mô-
žeme s ňou aj hrať. Hneď v prvej 
miestnosti vás zaujmú tonetky zo 
Slovenského múzea dizajnu v Bra-
tislave. Tonetka je najznámejšia 
stolička všetkých čias. Navrhol ju 
už pred 150 rokmi Michael Thonet 
a vyrába sa dodnes. História výro-
by týchto stoličiek siaha aj na Slo-
vensko. V roku 1869 založili Tho-
netovci jednu zo svojich fabrík vo 
Veľkých Uherciach neďaleko Parti-
zánskeho. Fungovala do roku 1924. 
Thonetovci sa zaslúžili o rozmach 
obce a vo fabrike sa vyrobilo 1,8 
milióna slávnych stoličiek z buko-
vého dreva. Zašlú slávu výroby sve-
toznámych stoličiek na Slovensku 

dodnes pripomínajú rodinná vila, 
robotnícky dom a pomník Thone-
tovej dcéry Suzzi, ktorá tragicky 
zahynula po páde z koňa.

Stoličky zaujali aj slávnych ma-
liarov, ktorí ich zvečnili na svojich 
obrazoch. Tu sa stretnete s prvou 
úlohou – uhádnete, ktorá stolička 
patrí šašovi, lekárovi, majstrovi 
a pani učiteľke?

Stolička nie je len na sedenie. 
Keď na ňu natiahneme plášť, zmení 
sa na sporák, priestor na náradie, 
jedenie, ale i na záhradnú či koz-
metickú stoličku. Videli ste už nie-
kedy oblečené stoličky? A stoličky 
s menami? Ak nie, tu ich nájdete. 
Môžete ich obliecť aj obuť na mód-
nu prehliadku, ešte vám na móle aj 
zatlieskajú! 

V stoličkovej ZOO si vytvoríte 
stoličkové zvieratká a zahráte sa 
s nimi. Je tu aj jedna kuriozita. Sto-
ličkovník, čiže pyramída zo sto-
ličiek alebo, ak chcete, stoličkový 
strom. Radi sa hojdáte? Poslúžte 
si – drevená hojdacia stolička čaká 
práve na vás. 

Ak ste už zabudli, ako kedysi vy-

zerali stoličky v kine, buďte bez 
obáv. V Bibiane nájdete aj kráľovnú 
stoličiek – trón. Sedenie na ňom si 
vyskúšali všetky deti. V posled-
nej miestnosti na vás čaká pexeso 
s bláznivými stoličkami: stolička 
v tvare ľudských nôh, drevený klát 
ako stolička, stolička-vešiak, „zde-
formované“ stoličky, vankúšikové 
stoličky, stolička v tvare ruky, sto-
lička-knižnica pre knihomoľov. 

Na výstave V�hlavnej�úlohe sto-
lička sa je na čo pozerať. Všade, kde 
sa pozriete, sú stoličky – drevené, 
plastové, kovové, textilné, pletené z 
prútia, ba aj rybárske. Veľmi sa nám 
páčili šamlíky – malé drevené krás-
ne maľované stoličky pre  deti. Deti 
VIII. oddelenia ŠKD (4. B) tento vý-
raz ani nepoznali. Originálne stolič-
ky vytvorili študenti zo Školy úžit-
kového výtvarníctva v Bratislave. 

Keby ste náhodou mali pocit, že 
vám chýba stolička, jednu určite 
máte. Ak ste tipovali tú, ktorá je 
objektom záujmu vášho zubného le-
kára, je to správne. Aj to je stolička.

Stolička prešla mnohými pre-
menami. Jedno sa však nezmeni-
lo. V našich príbytkoch bude mať 
vždy svoje nezastupiteľné miesto. 
Výstavu V� hlavnej� úlohe� stolička 
si môžete pozrieť v Bibiane do 2. 
septembra 2018. Jej autorky Kata-
rína Kosánová, Lucia Lizáková, Ale-
na Bindzárová a Katarína Hubová 
pre vás pripravili pestrý stoličkový 
koktajl. MARCELA DUCHKOVÁ

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika 
na Grosslingovej ulici

Dérerka končí projekt o komunikácii

Jej veličenstvo stolička
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Prevádzka Adresa Poznámka Zľavnený tovar/Služba
Funki Punki Klariská 12 Palacinkáreň Menu Sladká palacinka + káva za 2,00 €
Falcon Line,  
spol. s.r.o. Medená 33 Kľúčová služba

zľava 10 % z ceny služby na výrobky značiek FAB, MOBES, TOKOZ, KOMAS, 
RICHTER, 5 % na výrobky ostatných výrobcov, 15 % na všetky druhy kľúčov

Domček Medická Polná 5 Občerstvenie zľava 10 % z ceny služby na všetky produkty
Veterinárna klinika 

BullyPet Odborárske nám. 4 Veterinárna klinika
zľava 10 % z ceny služby na veterinárne odborné úkony,  

na veterinárne liečivá a doplnky
Krištofičova Pánska 8 Oprava obuvi zľava 10 % z ceny služby oprava pätníkov na obuvi

VetLINE s.r.o. Staromestská 6/D Veterinárna klinika

zľava 45 % z ceny služby kompletná vakcinácia mačky, zľava 8 € už zo 
zľavnenej ceny, zľava 38 % z ceny služby kompletná vakcinácia psa. Zľava 
6 € už zo zľavnenej ceny, zľava 50 % z pohotovostného príplatku v čase od 

21.00 do 8.00 hod. (zľavy vakcinácií platia len v doobedných hodinách  
od 8.00 do 12.00 hod. aj počas víkendov a sviatkov

17´s BAR
Hviezdoslavovo 

nám. 17
Bar-reštaurácia zľava 5 % z ceny služby na pitie a jedlo

Kvetinárstvo 
 Orchidea Hlavné nám. 2 Kvetinárstvo zľava 10 % z ceny služby na celý sortiment

Salón krásy  
„Studio Vitality” Obchodná 66A Salón krásy

zľava 15 % z ceny služby na všetky služby v salóne, zľava neplatí na akciové 
ponuky

A-relax 2000 Sartorisova 19

zľava 50 % z ceny tovaru: 1. cvičenie na rehabilitačných strojoch SLENDER 
LIFE, 2. lymfatická masáž strojom ROLLETIC INFRA, 3. thermozábaly MON-
OTHERM, 4. 10-minútové cvičenie VIBROFIT, bezplatná služba 1x cvičenie 

na Vibrofite ku každej zakúpenej permanentke

ARIES SLOVAKIA 
s.r.o.

Obchodná 12 Zdravotnícke pomôcky

zľava 10 % z ceny tovaru našich značiek ARIES a.s. - Avicenum kompresívny 
pančuchový tovar (okrem zdravotníckych pomôcok hradených zo zdravot-

ného poistenia), Avicenum FASHION zdravotná móda s benefitmi  a  ROYAL 
BAY športová kompresia. Zľava 10 % z ceny tovaru značiek zdravotnej obuvi 
- BATZ, MEDISTYLE a zdravotníckych pomôcok SVORTO (okrem zdravot-

níckych pomôcok hradených zo zdravotného poistenia)

San Marten Panská 33 Bar-reštaurácia
zľava 20 % z ceny služby, zľava sa nevzťahuje na denné obedové menu od 

pondelka do piatka v čase od 11.30 - 15.00 a počas mesiaca júl a august
Café Siesta Hlboká cesta 1 Kaviareň zľava 10 % z celkovej ceny konzumácie (kávy, čaje, koláče, nealko...)

SPaP-Lod a.s.-  
Cestovná agentúra Fajnorovo nábr. 2 Cestovná agentúra zľava 15 % z ceny služby - pravidelné a mimoriadne plavby

Prvý dom zdravia 
s.r.o. Poštová 1 zľava 10 % z ceny služby, tovar podľa aktuálnej ponuky

Mama´s anasian 
 restaurant Chorvátska 2 Reštaurácia zľava 20 % z ceny služby / účet za konzumáciu v reštaurácii

Domino´s Pizza Krížna 23 Pizzeria
zľava 25 % z ceny služby, zľavu je možné uplatniť na všetky pizze objednané 
a vyzdvihnuté priamo v prevádzke Domino´s Pizza na Krížnej 23 v Bratislave. 

Zľavu nie je možné uplatniť na telefonickú a online objednávku.
Staromestská 

 knižnica Blumentálska 10/a zľava 20 % z ročného registračného poplatku

Mamut Pub Ferienčíkova 13 Reštaurácia
zľava 7 % z ceny služby, zľava sa nevzťahuje na obedové 

 denné menu a na senior obedové menu za 3,60 €, akciové  
produkty a tabakové výrobky

GaJana-Hand MADE 
Tvorba a predaj 

šperkov
Obchodná 53

zľava 10 % z ceny tovaru z nákupu na celý sprtiment, zľava 5 € z ceny služby 
zo všetkých kurzov a seminárov pri sume nad 20 € za službu

Reštaurácia Koliba 
Kamzík Reštaurácia

zľava 10 % z ceny služby, preukázanie sa kartou so zľavou pred vystavením 
účtu. Po vystavení účtu už nie je možné zľavu uplatniť.

Tour4U s.r.o. Panská 37 Cestovná agentúra
zľava 50 % z ceny služby - Hradný okruh Prešporáčikom, Staromestský okruh 

Prešporáčikom, Veľký okruh mestom s Prešporáčikom

WINE NOT!? Hlavné nám. 3 vináreň zľava 20 % z ceny služby, celý sortiment

BrainTeaseLava Zámocká 36
zľava 20 % z ceny služby, Escape room-v pazúroch Štb, Escape 

room-Janošíkov poklad, Brainteaselava City Game

Zoznam prevádzok, kde akceptujú a kde platí karta staromestského seniora
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Milí�Staromešťania,
v minulom roku sme pre vás 

vytvorili nové denné centrum na 
Heydukovej 25, ako druh sociál-
nej služby, v ktorom vám chceme 
ponúkať nové možnosti tráve-
nia voľného času zabezpečova-
ním rôznych záujmových činností 
(rôzne kurzy, prednášky, a iné), 
ktoré budú zamerané na rozvoj 
vašich schopností a zručností. Od 
septembra pokračujeme pre vás v 
bezplatných aktivitách, ktoré sú 
súčasťou nášho denného centra. 
Súčasťou tejto služby sú už aj ak-
tivity, ktoré ste mali možnosť ab-
solvovať v minulom roku, ako bol 
napríklad: Kurz tréningu pamäti, 
Cvičenie� „Zdravý� chrbát“,� Kurz�
počítačovej�gramotnosti, a od sep-
tembra plánujeme tieto aktivity 
rozširovať pre vás aj naďalej. Dr-
žiteľ  Staromestskej karty seniora 
bude zvýhodnený.

Cvičenie�na�prepájanie� 
pravej�a�ľavej�hemisféry

Cvičenie je zamerané na zdoko-
nalenie koncentrácie mozgu,  na 
koordináciu pohybov, koordináciu 
pravej a ľavej mozgovej hemisféry, 
celkové uvoľnenie tela. Zákla-

dom sú cvičenia, ktoré využívajú 
asymetrické pohyby. Súčasťou kur-
zu je nácvik žonglovania so šatka-
mi. Výsledkom je zlepšenie pamäti, 
koncentrácie pozornosti, koor-
dinačných schopností, fyzickej aj 
psychickej kondície, pocit zo zvlád-
nutia zložitejších cvičení, zníženie 
stresu. 

Pre koho je určené – pre senio-
rov, cvičenie nie je náročné na fy-
zickú kondíciu

Čo na cvičenie – pohodlné oble-
čenie na cvičenie, fľaša s vodou 

Dĺžka 1 hodiny – 60 minút
Trvanie kurzu – 12 týždňov

Tréning pamäti
Ak si chceme udržať dobrú pa-

mäť je potrebné ju pravidelne tré-
novať. Tréning pamäti  je zameraný 
na praktické osvojenie si pamä-
ťových techník, precvičenie kon-
centrácie, pohotovosti, cvičenia na 
prepájanie oboch hemisfér, uvoľ-
ňovacie cvičenia. Preberieme si ako 
zvládnuť  situácie, v ktorých bežne 
zabúdame – pamätanie mien, čísiel, 
cudzích jazykov, nákupných zo-
znamov. Tipy ako si spomenúť kde 
sme položili kľúče, či zapamätať si 
heslo do mobilu a veľa iného.  Na 

tréningoch sa naučíme ako si mô-
žeme sami vytvárať cvičenia na 
trénovanie pamäti aj po ukončení 
kurzu. Výsledkom je zníženie stre-
su, zlepšenie pamäti, koncentrácie, 
pohotovosti a ostatných poznáva-
cích schopností. 

Pre koho je určené – pre senio-
rov, ktorí majú s tréningom pamäti 
skúsenosti, aj pre úplných začiatoč-
níkov

Dĺžka 1 hodiny – 60 minút
Trvanie kurzu – 12 týždňov

Jazykový�kurz�nemeckého,� 
ruského�jazyka

Dĺžka 1 hodiny – 90 minút
Trvanie kurzu – 12 týždňov

Muzikoterapia
Rôzne podoby hudby majú vplyv 

hlavne na emócie a city ľudí. Muzi-
koterapia (terapia, liečba hudbou) 
je spôsob, ktorý pomáha pri odstra-
ňovaní zmien správania a konania 
človeka. Možno povedať, že ide o in-
formácie, ktoré nám sprostredkúva 
hudba, jej rytmus, tempo, či meló-
dia. Jej počiatky siahajú ďaleko až 
do Indie a Mezopotámie do obdobia 
2. tisícročia pred Kristom.

Dĺžka 1 hodiny – 60 minút
Trvanie kurzu – 12 týždňov

V�spolupráci�s�ÚĽUVom
Hrnčiarsky kruh (1x týždenne 

2 hodiny,  
dĺžka kurzu 10 týždňov)

Textilné techniky (1x týždenne 
2 hodiny, dĺžka kurzu 10 týždňov)

Cvičenie�„Zdravý�chrbát“
Dĺžka 1 hodiny – 60 minút
Trvanie kurzu – 12 týždňov
Miesto ‒ Staromestské centrum 

kultúry a vzdelávania, Školská 14
Pre záujemcov o cvičenie je po-

trebné, aby mali už skúsenosti s 
cvičením, nemali by byť po operá-
cii a mali by mať aj odobrenie od 
lekára, že môžu absolvovať takéto 
cvičenia.

V prípade záujmu je potrebné 
odovzdať vyplnenú prihlášku 
na miestny úrad, alebo priamo 
na oddelenie sociálnych vecí. 
Prihlášky nájdete na webovej 
stránke  našej mestskej časti ale-
bo na oddelení sociálnych vecí. Ak 
máte ďalšie otázky, prosím kon-
taktuje pani Mgr.� Michalu� Žifčá-
kovú (email: michala.zifcakova@

| SOCIÁLNE |

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto v jú ni opäť 
spojazdnila sociálnu výdajňu, kto rá slúži sociálne 
slabším občanom.  Sociál na výdajňa sídli na Špitál-
skej ulici v centre mesta. Výdajňa je otvorená v utor-
ky, štvrtky a piatky od 10.00 do 12.00 pričom od 
júla bude snahou rozšíriť otváraciu dobu na každý 
pracovný deň a so ciálne slabší či obyvatelia v krízo-
vej situácií tu dostanú zadarmo základné potravi-
ny. Tovar bude vydávaný zadarmo Staromešťanom 
s príjmom do 340 eur, rodinám s deťmi a občanom 
v hmotnej núdzi, ako aj obyvateľom v krízovej so-
ciálnej situácií. Klienti zaplatia iba poplatok za či-
povú kartu vo výške 5 eur, ktorú im po predložení 
potrebných dokumentov vydá oddelenie sociálnych 
vecí. Na karte budú mať mesačný počet bodov v zá-
vislosti od výšky príjmu. Maximálny počet bude 30 
bodov na jeden mesiac, denne môžu minúť najviac 
8 bodov. V sociálnej výdajni sú k dispozícií peká-
renské či mliečne výrobky, trvanlivé potraviny ale 
aj zelenina a ovocie. Tovar je sponzorsky dodávaný 
obchodným reťazcom TESCO prostredníctvom Po-
travinovej banky SR.

Staré Mesto opäť otvorilo sociálnu výdajňu

FOTO - MAREK VELČEK

  Aktivity pre seniorov
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staremesto.sk, alebo telefonicky 
02/592 46 227). V prípade, že by 
ste mali nejaké typy na aktivity,  
o ktoré by ste mali do budúcna zá-
ujem, môžete nám ich napísať. Ko-
ordinátorkou týchto aktivít je Mgr. 
Michala Žifčáková.
O� všetkých� aktivitách� sa� mô-

žete� dozvedieť� prostredníctvom�
Staromestských� novín� alebo�
emailom,� ktoré� sú� rozosielané�
všetkým,�ktorí�sa�dobrovoľne�pri-
hlásili�do�databázy�vedúceho�so-
ciálneho� oddelenia,� prípadne� na�
samotnom� oddelení� sociálnych�
vecí.

Bezplatné�počítačové�kurzy 
pre staromestských seniorov

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

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

Miesto konania: pobočka Sta-
romestskej knižnice na Panen-
skej ul. 1

Termíny konania: október 
2018. Prihlášky na tel. čísle: 02/54 
41 18 74, e-mail: sadlonova@starlib.
sk.

Narodilo�sa�Vám�dieťatko?�
Ako�získať�príspevok� 
pri�narodení�dieťaťa� 
od�mestskej�časti?

Jednorazový finančný príspevok 
pri narodení dieťaťa,  sa poskytu-
je matke, ktoré má trvalý pobyt v 
mestskej časti a podá si žiadosť na 
predpísanom tlačive a to najneskôr 
do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. 
Za oprávnenú osobu sa považuje 
žena, ktorá dieťa porodila a mala 
ku dňu narodenia dieťaťa trvalý 
pobyt v mestskej časti. Príspevok 
pri narodení dieťaťa sa poskytu-
je v sume 100 eur. Na oddelenie 
sociálnych vecí miestneho úradu 
mestskej časti je potrebné najskôr 
po uplynutí 28 dní života dieťaťa 
doručiť vyplnené tlačivo ‒ Žiadosť 
o poskytnutie finančného príspev-
ku pri narodení dieťaťa (ďalej len 
„žiadosť‘), ktoré je zverejnené na 
webovej stránke mestskej časti 
www.staremesto.sk  alebo na pra-
covisku prvého kontaktu. Príspe-
vok upravujú Zásady o poskyto-
vaní jednorazového nenávratného 
finančného príspevku pri narodení 
dieťaťa.

Mnohodetné�rodiny�si�môžu� 
požiadať�o�príspevok

Staromestská samospráva vy-
tvorila systém pomoci mnoho-
detným rodinám práve z dôvodov 
zvýšených nákladov pri starostli-
vosti. Finančná situácia mnohých 
rodín nie je totiž jednoduchá a pre-
to aj Staré Mesto pristúpilo k to-
muto dôležitému kroku. Príspevok 
je určený rodine s najmenej štyrmi 
nezaopatrenými deťmi s trvalým 
pobytom v mestskej časti. Zákla-
dom pomoci je cielené smerovanie 
peňazí, ktoré môžu byť použité 
na podporu rozvoja aktivít detí 
v rôznych oblastiach, najmä pri 
voľnočasových aktivitách. Finanč-
ný príspevok vo výške 100 eur na 
jedno dieťa možno poskytnúť na-
príklad na preplatenie nákladov 
spojených s navštevovaním zák-
ladnej umeleckej školy, jazykového 
vzdelávania, záujmovej činnosti v 
centrách voľného času, či mater-
skej školy, atď. Rovnako ho mož-
no použiť na poplatok za účasť na 
výlete organizovanom materskou, 
základnou a strednou školou, ako 
aj na školu v prírode. 

K žiadosti treba doložiť originál 
všetkých účtovných dokladov. Plat-
by faktúr bezho to vostným príka-
zom treba zdokladovať výpisom z 
bankového účtu. Posudzujú sa iba 
úplné žiadosti. Na poskytnutie fi-

nančného príspevku nie je právny 
nárok. Žiadosť je potrebné doru-
čiť najneskôr do 15. októbra 2018 
do podateľne miestneho úradu 
BA-Staré Mesto. Bližšie informácie 
sú na stránke mestskej časti www.
staremesto.sk, kde je zverejnený 
postup, ako aj Zásady poskytova-
nia finančnej pomoci mnohodet-
ným rodinám a tlačivá.

Finančný�príspevok� 
pre�prvákov

Starému Mestu sa podarilo za-
viesť finančný príspevok pre dieťa 
pri prvom nástupe do školy. Príspe-
vok vo výške 50 eur na dieťa dosta-
ne zákonný zástupca pri nástupe 
svojho dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku, pričom hlavným kri-
tériom je trvalý pobyt v Starom 
Meste. Aby bol príspevok vypla-
tený, je potrebné si podať Žiadosť 
o poskytnutie finančného príspev-
ku pri nástupe na povinnú školskú 
dochádzku, priložiť potvrdenie 
od školy, že Vaše dieťa nastúpilo 
v septembri do prvej triedy a pok-
ladničné bloky za školské potreby, 
ktoré ste dieťaťu zakúpili. Žiadosť 
je potrebné podať do 15.novembra 
príslušného roku.

RNDr. MÁRIO LEŽOVIČ,
 PhD., MPH

Vedúci oddelenia sociálnych vecí
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Predaj stravných lístkov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie sociálnych vecí,   
Vajanského nábrežie č. 3; pondelok a streda v stránkových hodinách - do 14-teho dňa daného mesiaca

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Hulíková, tel.: 02/ 592 46 392, miroslava.hulikova@staremesto.sk
Príspevok 1,50 €    -    pre dôchodcu s príjmom do 321,50 €  
Príspevok 1,00 €    -    pre dôchodcu s príjmom od 321,51 € do 420,50 €   

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto zabezpečuje stravovanie 
pre dôchodcov dodávateľsky v 
ôsmych stravovacích zariadeniach. 
Príspevok mestskej časti Brati-
slava–Staré Mesto na stravovanie 
dôchodcov  je 1 € alebo 1,50 € na 
1 osobu a 1 stravný lístok, podľa 
výšky dôchodku v zmysle Zásad 
o poskytovaní finančného príspev-
ku na zabezpečovanie spoločného 
stravovania. Pri kúpe stravných 
lístkov je potrebné vyplniť Žia-
dosť o poskytnutie príspevku na 
stravovanie dôchodcov a predložiť 
aktuálny výmer o dôchodku. Strav-
né lístky sa predávajú LEN na pra-
covné dni. Do jedálne MILOSRDNÍ 
BRATIA a MAMUT PUB je možné 
zakúpiť stravné lístky aj na víken-
dy, teda na celý mesiac. 

Organizovanie spoločného stravovania pre dôchodcov 
 Zariadenie Cena SL Príspevok 1 € Príspevok 1,50 €
1. UNsP MILOSRDNÍ BRATIA, Nám. SNP 10 3,60 € 2,60 € 2,10 €
2. SENIOR GASTRO, Cintorínska 19 3,40 € 2,40 € 1,90 €
3. AVENT – vegetariánska rešt. Obchodná 58 3,00 € 2,00 € 1,50 €
4. FILOZOFICKÁ FAKULTA UK, školská jedáleň, Gondova 2 3,60 € 2,60 € 2,10 €
5. MAMUT PUB, Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej 3,60 € 2,60 € 2,10 €
6. STAROMESTSKÁ KANTÍNA, Laurinská 17 4,00 € 3,00 € 2,50 €
7. Jedáleň MINI MAXI, Krížna 12 3,99 € 2,99 € 2,49 €
8. Školská jedáleň pri ZŠ Dubová
 (stravné lístky sa predávajú len v Staromestskom centre 
 kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19) 3,30 € 2,30 € 1,80 €
9. Jedáleň Evanjelickej bohosloveckej fakulty 
 Bartókovej 8, Bratislava 3,70 € 2,70 € 2,20 € 
Stravné lístky na ZŠ DUBOVÁ sa predávajú len v  stanovenom termíne v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania,
Gaštanová 19.   Platné od 1. 6. 2018



Namiešajte�si�
skvelé�čítanie�

na letné mesiace 
z ponuky Staromest-
skej�knižnice�zo�slad-
kých�príbehov�o�lás-
ke,�osviežujúcich�
náučných�knižiek,�
cestovateľských�
knižiek�pre�deti�či�
ostrých�detektívok�
pre�dospelých.�

Mama
Táňa�Keleová�–�Vasilková,�Ikar 2018

Hlavná hrdinka Helga sa po celý svoj život 
snažila byť dobrou manželkou, láskavou 
mamou a aj starou mamou. Úspešne sa jej 
to podarilo. Pre rodinu vytvorila skutoč-
ný domov, kde prekvitala láska a porozu-
menie. Vychovala syna a dcéru. Obaja už 
vyrástli a založili si svoje rodiny. Mama je 
tu však stále  pre nich. Rada vypočuje, po-
radí i pomôže, ako to vedia len mamy. Nič 
za to nečaká, no ani chlad a kritiku nie...  
Ako všetko zvládne? Dozviete sa v najno-
všej knihe úspešnej spisovateľky.

Minútové�romány
Oľga�Feldeková,�Ikar 2018

Zážitky z rodnej Oravy a historky 
zo života v Bratislave inšpirovali 
autorku k napísaniu osemdesia-
tich deviatich krátkych príbehov 
– mini románov. Pri ich čítaní 
bude čitateľa sprevádzať radosť 
i smútok, smiech i plač. Vynikajúca 
štylistika a veľký zmysel pre de-
tail charakterizujú najnovšie dielo 
známej spisovateľky.

Nočný�vták�
Brian�Freeman,�Ikar 2018

Policajt Frost Easton zo sanfranciskej polície 
vyšetruje neobvyklý prípad. Niekoľko žien po 
nevysvetliteľnom náhlom nervovom kolapse 
spáchalo samovraždu. Všetky boli pacientka-
mi psychiatričky Francescy Steinovej, ktorá 
im pomocou svojej terapie vymazala z pamäti 
traumatické spomienky. Aj ona sa zapojí do 
vyšetrovania. Obaja – Frost aj Francesca však 
začnú dostávať správy od niekoho, kto sa pod-
pisuje ako Nočný vták. Vynikajúci psychotriler 
vás vtiahne do deja a knihu nepustíte z rúk, 
kým sa nedozviete výsledok.

Stratený�zajko�v�Paríži
Diana�Mašlejová,�Albatros Media 2017,  
pre deti od 6 rokov

Janke umrie babka 
a tatino sa ju snaží 
rozptýliť výletom 
do Paríža. Nako-
niec tam iba pres-
pia a ráno odces-
tujú do Bretónska, 
no v rannom zhone 
zabudnú v hotelo-
vej izbe Jankinho 
plyšového zajka. 
Nájde ho chyžná 
Alica a rozhodne sa 
ho priniesť synovi 
Antoinovi, ktorý 
je na invalidnom 
vozíku a čaká ho 
náročná operácia. 
A zajkove dobrodružstvá sa môžu začať...

Jajko�zo�Zajačieho�vŕška�
Helena�Chachulová,  
Vydavateľstvo Matice sloven-
skej 2018, pre deti od 6 rokov

Jajko zo Zajačieho vŕška je 
úplne, ale úplne iný zajačik, 
než si viete predstaviť. Je to 
veľký výmyselník, odvážny 
cestovateľ a najlepší kamarát 
ježka Bežka. Keď sa tí dvaja 
zoznámia s včielkou Vrtielkou, 
zažijú spolu také neuveriteľné 
dobrodružstvá, o akých sa 
im ani nesnívalo. Zaletia si 
do Afriky, potápajú sa v mori, 
nosia sa na slonovi, naučia af-
rické včely stavať snehuliaka 
a keď sa vrátia domov, všetko 
porozprávajú celkom tak, ako 
je to v tejto knižke.

Staroveký Egypt za 30 sekúnd 
Cath�Senker,�Slovart 2018, pre deti od 9 rokov

Tridsať fasci-
nujúcich faktov 
pre mladých 
egyptológov 
spoznáš za pol 
minúty. Cestuj 
späť v čase 
a začítaj sa 
to úžasných 
kapitol o staro-
vekom Egypte. 
Prečo vieme 
tak veľa o vy-
spelej civilizácii 
spred 5000  
rokov? Ako žili 
obyčajní ľudia a ich králi? Prečo Egypťania stavali 
pyramídy a ako vznikali múmie? Odpovede na tieto 
otázky a ešte oveľa viac nájdeš v tejto úžasnej knihe 
o starovekom Egypte.
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  Pre deti

��Pre�dospelých,�seniorov,�študentov



MÓDA STOROČIAMI 
8. september, 
Hviezdoslavovo námestie

Móda v Prešporku zohrávala 
vždy veľkú úlohu, či už panská 
alebo mestská móda. Mestská 
časť pripravila už viacero pro-
jektov, ktorými sa vracia do 
minulosti módy, napr. v projek-
te Nová doba, ktorý sa venoval 
prvej polovici minulého storo-
čia.

Cieľom podujatia je pútavým 
spôsobom priblížiť obyvate-
ľom a návštevníkom Bratisla-
vy, ako sa vyvíjala móda od 
stredoveku až po súčasnosť 
a do akej miery je súčasná 
ovplyvnená tou minulou.

Postupne sa na móle pred-
staví: Stredoveká móda, Rene-
sancia (14. - 17. storočie), Baro-
ko, rokoko (17. - 18. storočie), 
Empír (začiatok 19. storočia), 
Biedermeier a romantizmus (1. 
pol 19. storočia), Secesia (2. pol 
19. storočia), Móda 1. polovice 
20. storočia, Súčasná móda.

Módne prehliadky v podaní 
kostýmového štúdia Elijana, 
spoločnosti Fringia a Prvo-
republiková móda prinesú 
nielen informácie o móde ale 
o vplyvoch spoločnosti, vý-
znamné udalosti a osobnosti, 
náhľad na hudbu, tanec,  lite-
ratúru, toho ktorého obdobia. 

Podujatie je zároveň sláv-
nostným ukončením staro-
mestského kultúrneho leta 

2018 a jeho súčasťou bude 
v závere prezentácia činností 
v Staromestskom centre kul-
túry a vzdelávania na Škol-
skej 14 a v Staromestskom 
ateliéri, ktorý pôsobí v Sta-
romestskom centre kultúry 
a vzdelávania, Zichyho paláci 
na Ventúrskej 9, pred otvore-
ním sezóny 2018 - 2019.

Podujatie sa bude konať 
s finančnou podporou. 
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��Pripravujeme

Na chrámové koncerty
 5. 7., 20.30 OS VIOLINHOS  

(Portugalsko), Františkánsky kostol
 10. 7., 18.00 BLUNDELLS SCHOOL (UK),  

Klarisky

Na promenádne dychové  
koncerty

Hviezdoslavovo námestie  
pri soche Hviezdoslava

 12. 7., 17.00 VOJENSKÁ HUDBA  
MINISTERSTVA OBRANY SR

 19. 7., 17.00 SVÄTOJURSKÁ DYCHOVKA
 26. 7., 17.00 DYCHOVÁ HUDBA  

PILNÁ KAPELA

Na Staromestskú 
Letnú tančiareň 

Hviezdoslavovo námestie, letná terasa Hotela 
Carlton pri živej hudbe a príjemnom posedení 
na letnej terase Hotela Carlton, vstup voľný. 

Do tanca a na počúvanie hrajú:
 10. 7., 18.30 - 20.30  MEMORY 
 24. 7., 18.30 - 20.30 FORTUNA 

Radoslav 
Števčík

Staromestská knižnica pripravila 
v mesiacoch júl - august zaujímavý 
program pre obyvateľov i návštev-
níkov Bratislavy. 

 11.  jún – 31. august 2018 vý-
stava fotografií Premeny letnej 
čitárne.
 11. jún – 30. júl 2018 výsta-

va v spolupráci s BIBIANOU, me-
dzinárodným domom umenia pre 
deti Iustrátori ocenení na BIB 
2017. 
 3. júl 2018 o 16.30 h Čítanie 

v tráve. Diskusia s úspešnými 
knižnými debutantkami, v spolu-
práci s kníhkupectvom Panta Rhei.
 10. júl 2018 o 16.30 h Čítanie 

v tráve. Milujem tvoje lži so spi-
sovateľkou Adrianou Machá-
čovou, s finančnou podporou 
Bratislavského samosprávneho 
kraja
 11. júl 2018 o 14.00 h Tvo-

rivé dielničky pre naše detičky, 

s finančnou podporou Bratislav-
ského samosprávneho kraja
 11. júl 2018 o 16.00 h 

Červená čiapočka. Stražanovo 
bábkové divadlo
 17. júl 2018 o 16.30 h, Čítanie 

v tráve. Javiskové osudy s teatro-
lógom Karolom Mišovicom. s fi-
nančnou podporou Bratislavského 
samosprávneho kraja
 19. júl 2018 o 16.30 h Ga-

lapágy. Cestovateľská videopro-
jekcia a beseda s cestovateľmi 
Lenkou Gondovou a Štefanom Kar-
došom, s finančnou podporou Bra-
tislavského samosprávneho kraja
 24. júl 2018 o 14.00 h Zahraj 

sa. Odpoludnie hier pre deti i do-
spelých v spolupráci s iHRYsko
 25. júl 2018 o 16.00 h Ako 

Kubko našiel poklad. Stražanovo 
bábkové divadlo
 31. júl 2018 o 14.00 h Zahraj 

sa. Odpoludnie hier pre deti i do-
spelých v spolupráci s iHRYsko

 30. júl – 31. august 2018 Pri-
šlo leto. Výstava výtvarných prác 
detí zo ZUŠ Radlinského ul. 53
 7. august 2018 o 16.30 h 

Čítanie v tráve.  Autorská bese-
da o detektívnej tvorbe Kataríny 
Holetzovej, s finančnou podporou 
Bratislavského samosprávneho 
kraja
 8. august 2018 o 16.00 h 

Gašparko a Janko v Pekle. Stra-
žanovo bábkové divadlo
 9. august 2018 od 12.00 do 

14.00 h Konzultácie k práci so 
smartfónom pre seniorov s Mgr. 
Milanom Regecom 
 14. august 2018 o 16.30 h 

Spoznaj naše dejiny. Literárny 
podvečer k 100. výročiu ČSR.
 16. august 2018 od 12.00 do 

14.00 h Konzultácie k práci so 
smartfónom pre seniorov s Mgr. 
Milanom Regecom 
 21. august 2018 o 16.30 h  

Čítanie v tráve. Poézia na Sloven-

sku, v spolupráci s kníhkupec-
tvom Panta Rhei 
 22. august 2018 o 16.00 h 

Gašparkova čarovná stolička. 
Stražanovo bábkové divadlo
 23. august 2018 od 12.00 do 

14.00 h Konzultácie k práci so 
smartfónom pre seniorov s Mgr. 
Milanom Regecom
 23. august 2018 o 15.00 h 

Medzigeneračný deň. Tvorivé 
dielne pre deti, rodičov a starých 
rodičov, v spolupráci s Kreatív-
nym Klubom LUNA o. z.
 28. august 2018 o 16.30 h 

Irán známy-neznámy. Video-
projekcia a beseda s islamológom 
a orientalistom Gabrielom Piric-
kým, s finančnou podporou Bra-
tislavského samosprávneho kraja
 30. august 2018 od 12.00 do 

14.00 h Konzultácie k práci so 
smartfónom pre seniorov s Mgr. 
Milanom Regecom 

 Vstup je voľný

Pozvánka�do�letnej�čitárne�v�Medickej�záhrade

starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pozýva
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