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Na Hviezdoslavovom ná-
mestí sa opäť korčuľuje 
zadarmo. Aj napriek aty-

pickej zime, keď sa striedajú plu-
sové  a mínusovíé teploty si môžu 
Staromešťania a návštevníci užiť 
zimné športy na klzisku. To toho-
ročné je o desať metrov dlhšie ako 
pred rokom a priestor pre korču-
liarov pribudol aj vďaka umiest-
neniu sponzorského podstavca 
mimo ľad. 

Úspornejšie je aj sedenie, ktoré 
tvorí ochranu stromov. Ľadová 
plocha je  k dispozícii každý deň 
od 10.00 do 22.00. Ak niekto do-

stane chuť na korčuľovanie až na 
mieste môže využiť služby poži-
čovne korčulí. Dobrou správou 
je, že korčuľovanie nekončí s Via-

nočnými trhmi, ale ľadová plocha 
bude k dispozícii až do 27. januára 
2019. 
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Okresný súd Bratislava I. 
koncom novembra zamie-
tol návrh na vyhlásenie 

konkurzu na majetok neziskovej 
organizácie Majáku nádeje. Zlyhal 
tak ďalší pokus spoločnosti VIGI 
TRADE o nezákonné prebratie 
lukratívnej nehnuteľnosti v ma-
jetku Starého Mesta, konkrétne na 
Karpatskej ulici číslo 24, ktorá do 
roku 2015 slúžila ako azylové cen-
trum pre týrané ženy a ich deti. 

Za podvodným konaním stoja 

dve, dnes už vyšetrované osoby – 
Pavol Rusko, bývalý štatutár Ma-
jáka nádeje a Marián Kočner, kto-
rý sa chcel ešte pred dvoma rok-
mi zámennými zmluvami dostať 
k lukratívnej nehnuteľnosti. Keď 
sa mu to nepodarilo, skúsil sa do-
stať k budove cez fiktívne pôžičky 
Pavlovi Ruskovi resp. návrhom na 
exekúciu. Aj tieto pokusy súd na-
koniec zmaril. 

Súd exekúciu zastavil pre roz-
por exekučného titulu s verejným 

poriadkom a exekúcia nemôže 
ďalej prebiehať, nakoľko pri spi-
sovaní notárskej zápisnice došlo 
k viacerým pochybeniam zo stra-
ny notára, ktoré konštatovalo pri 
prešetrovaní aj Ministerstva spra-
vodlivosti SR. Súd uznal, že vymá-
haný nárok ani nevznikol, a to je 
skutočnosť, ktorá bráni vymáha-
teľnosti nároku. Proti uzneseniu 
možno podať odvolanie v lehote 
15 dní odo dňa jeho doručenia na 
Okresný súd Bratislava 1. Exekú-

ciu spustilo uznanie pochybných 
záväzkov Majáka nádeje, ktoré 
pred notárom uznal vtedajší ria-
diteľ Pavol Rusko voči firmám Ma
riána Kočnera.

„Tri roky sme venovali záchrane 
práv Staromešťanov, spolupraco-
vali sme s políciou, prokuratúrou. 
Trvá to dlho ale verím, že pravda 
sa dokáže,“ hodnotí situáciu sta-
rosta Radoslav Števčík. O ďalšom 
vývoji prípadu vás budeme infor-
movať. (ng)
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Maják nádeje do konkurzu nepôjde

Na staromestských uliciach pribudnú kamery

Začala sa výstavba zariadenia pre seniorov

Na rohu Panskej ulice a Ryb-
ného námestia, na Zichyho 

paláci, Rudnayovom námestí a Ka-
pitulskej ulici by mali čoskoro pri-
budnúť kamery monitorovacieho 
systému. Ide o frekventované lo-
kality, ktoré doteraz neboli súčas-
ťou systému. 

Financie chce mestská časť zís-
kať zo zdrojov alokovaných Radou 

vlády SR pre prevenciu kriminali-
ty ako aj z vlastných zdrojov. Ná-
kup kamier bude výsledkom verej-
ného obstarávania.  

Projekt umiestnenia kamerové-
ho systému rieši širokospektrálnu 
problematiku súvisiacu s preven-
ciou kriminality a inej protispolo-
čenskej činnosti. Realizáciou pro-
jektu sa umožní : 

1) preventívne pôsobenie na 
príčiny a podmienky výskytu kri-
minality páchanej na verejných 
priestranstvách a podpora ich ob-
jasňovania, 

2) operatívne vyrozumenie prís-
lušných orgánov, ako aj včasné zá-
sahy a pomoc občanom a návštev-
níkom  mestskej časti na miestach 
výskytu mimoriadnych udalostí 

(ako sú napr. dopravné nehody, 
požiare, masové pochody a pod.),

3) zabezpečenia zlepšenia 
ochrany života, zdravia a majet-
ku obyvateľov ako i návštevníkov 
mesta, ochranu majetku mestskej 
časti, inštitúcií, organizácií ako 
i podnikateľských subjektov síd-
liacich a pôsobiacich v centre hlav-
ného mesta.  (ng)

Mestská časť začala 26. októbra 
výstavbu nového zariadenia opat-
rovateľskej služby na Palárikovej 
ulici. „Sen, ktorý 16 rokov snívali 
moji predchodcovia, sa stal skutoč-
nosťou  Staré Mesto stavia zaria-
denie opatrovateľskej služby pre 
seniorov. Splnil som ďalší sľub, kto-

rý som dal Staromešťanom pred 4 
rokmi, že začneme výstavbu tohto 
zariadenia pre seniorov. Ďakujem 
všetkým kolegom, ktorí odviedli pri 
príprave projektu skvelú prácu. O 
dva roky bude mať Staré Mesto na 
Palárikovej ulici moderné ZOS,“ po-
vedal pri príležitosti odhalenia zá-

kladného kameňa starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík.

Príbeh výstavby ZOS sa podarilo 
uzatvoriť po troch volebných ob-
dobiach. Výstavba novej budov ZOS 
umožní presunúť všetkých klien-
tov z doterajších zariadení, ktoré 
sú v bytových domoch a nespĺňajú 

podmienku bezbariérovosti. Zho-
toviteľom stavby, ktorý bol vy-
braný vo verejnom obstarávaní, je 
bratislavská firma OTYK INVEST, 
ktorá sa zaviazala, že zariadenie 
postaví do 24 mesiacov za 2 241 
700 € bez DPH. (sm)

FOTO - AUTOR
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V komunálnych voľbách sme si 11. no-
vembra 2018 zvolili svojich zástupcov 
do obecnej samosprávy na najbližšie 

štyri roky. Zo 42 690 obyvateľov (údaj ku dňu 
vyhlásenia volieb) mestskej časti bolo do vo-
ličských zoznamov zapísaných 39 923 obyva-
teľov. Do volebných miestností prišlo 17 307 
voličov čo bolo 43,35 % z celkového počtu, 

16 680 platných odovzdaných hlasov rozhodlo 
o tom, že starostkou Starého Mesta bude do 
roku 2022 Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, 

ktorá dostala dôveru 6104 voličov. V zastupi-
teľstve zasadne 12 poslancov za koalíciu strán 
KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA  Boris 
Kollár, Zmena zdola, DÚ. Koalícia Progresív-
ne Slovensko a Spolu – občianska demokracia 
bude mať 10 poslancov za koalíciu strán a 3 ne-
závislí poslanci.

Ing. arch. Matúš Vallo - Progresívne Slovensko, 
SPOLU  občianska demokracia     8087
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Sloboda a Solidarita, SME RODINA  Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občian-
ska konzervatívna strana, NOVA,  Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska     5890

Mgr. Gábor Grendel - OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, SME RODINA  Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska 
konzervatívna strana, NOVA,  Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska       4731
Mgr. Art. Adam Berka - Progresívne Slovensko, 
Spoluobčianska demokracia   4608

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová - Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie, Sme rodina  Boris Kollár, Občian-
ska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia  Slovenska       6104
Mgr. Radoslav Števčík - nezávislý kandidát        4022
Ing. Martin Borguľa MBA. - nezávislý kandidát  3300
PaedDr. Barbora Oráčová  PhD. - nezávislá kandidátka    1409

Mgr. art. Dana Kleinert  - Progresívne Slovensko, 
SPOLU  občianska demokracia  969 (odstúpila)
Štefan Wimmer - nezávislý kandidát              503
Mgr. Sven Šovčík - nezávislý kandidát       207 (odstúpil)
JUDr. Vladimír Hudec - Národná koalícia      92
Michal Šulek - Strana moderného Slovenska        74

Volebný obvod č. 1 
Mgr. Anna Dojčánová - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia   974
Ing. Tomáš Ziegler - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska     962
Mgr. Vladimír Palko - Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické 
hnutie, SME RODINA  Boris Kollár, Občianska konzervatívna 
strana, NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska   890

Volebný obvod č. 2
MUDr. Peter Osuský CSc. - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska  668
Ing. Petr Skalník - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia   613
Mgr. Boris Ažaltovič - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska  554

Volebný obvod č. 3 
Ing. Matej Vagač - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia   880
MUDr. Halka Ležovičová - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 

Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska   715
Ing. arch. Ľubomír Boháč - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska    694

Volebný obvod č. 4 
Bc. Ivan Bútora - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia   1216
Ing. Jana Španková - nezávislý     930
Mgr. arch. Miroslav Vrábel - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska     772

Volebný obvod č. 5 
PaedDr. Barbora Oráčová PhD. - nezávislý 
kandidát    1110
Mgr. art. Dana Kleinert - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia   934
Mgr. Martina Uličná - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska    905

Volebný obvod č. 6 
Mgr. art. Adam Berka - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia   898
Mgr. Ondrej Dostál - Sloboda a Solidarita, 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska   664
Doc. RNDr. Damas Gruska PhD. - Progresívne 
Slovensko, SPOLU  občianska demokracia  630

Volebný obvod č. 7 
Mgr. Tomáš Dentico - Progresívne Slovensko,
SPOLU  občianska demokracia  1277
Mgr Petra Hitková PhD. - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia   1257
Ing. arch. Martin Gajdoš - nezávislý kandidát    
 1007
Mgr. Juraj Mikulášek - Progresívne Slovensko,  
SPOLU  občianska demokracia  957

Volebný obvod č. 8 
MUDr. Viera Satinská - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska  1429
Lucia Ďuriš Nicholsonová - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska    1254
RNDr. Milan Remiš - Sloboda a Solidarita, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), 
Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA  Boris 
Kollár, Občianska konzervatívna strana, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska    1112

Ako sme volili 
v Starom Meste

Výsledky voľby starostu mestskej časti Staré Mesto

Zvolení poslanci zastupiteľstva mestskej časti Staré Mesto

Poslanci zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava, zvolení za Staré Mesto
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Pripomenuli sme si vojnových veteránov

Nové stromy v Landererovom parku

Bulharské ruže v Grassalkovichovej záhrade

Pietnym aktom pri pamätníku 
príslušníkov západného od-
boja v Landererovom parku 

na Šafárikovom námestí sme si 9. 
novembra pripomenuli pamiatku 
vojnových veteránov. Pri príleži-
tosti blížiaceho sa Dňa vojnových 
veteránov a 100. výročia ukončenia 
prvej svetovej vojny tu starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík, spo-
ločne s ministrom obrany, britským 
veľvyslancom a českým chargé 
d‘affaires, položil vence k pamätní-
ku príslušníkov západného odboja, 
ktorý je jediný svojho druhu na Slo-
vensku.

Britský veľvyslanec Andrew 
Garth sa mestskej časti poďa-
koval, že sa vzorne stará o park 

a pamätník. „Vďaka revitalizácii 
Landererovho parku je tento jedi-
nečný pamätník v oveľa krajšom 
a dôstojnejšom prostredí. Tento 
rok neprišiel generál Milan Píka, 
ktorému som pri príležitosti 96. 
narodenín odovzdal Pamätný list 
starostu Starého Mesta, želám mu 
skoré uzdravenie,“ povedal staros-
ta Starého Mesta Radoslav Števčík. 
V nedeľu  11. novembra sme si pri-
pomenuli 100. výročie skončenia 
Veľkej vojny, ktorá priniesla obrov-
ské množstvo obetí, súčasne však 
umožnila vznik Československej 
republiky. Česť a sláva veteránom 
západného odboja ako aj súčasným 
veteránom slovenských mierových 
misií.

Opravená fontána  
na Poštovej

Fontána „Svetový poštár” na 
Poštovej ulici od konca októbra 
opäť funguje v plnej svojej krá-
se. Autor fontány akademický 
sochár Martin Lettrich opravil 
poškodené časti, upravil vod-
ný režim tak, aby voda nepada-
la, ale stekala. Kompletne bola 
zrekonštruovaná a zmoderni-
zovaná technológia fontány. 
„Som rád, že sme poškodenú a 
nefunkčnú fontánu opravili a 
plne sfunkčnili. V obnove Pošto-
vej chceme pokračovať na budúci 
rok, obnovou osvetlenia v dlažbe,“ 
povedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík. 

Na hrane Dobrovičovej ulice a nové-
ho Landererovho parku pribudlo nové 
stromoradie, ktoré uzatvára park od 
parkoviska magistrátu. S príchodom 
jesene dostal park nové Celtisy austrál-
ske 2630 cm. „Som veľmi rád, že sa nám 
podarilo za posledné štyri roky vytvo-
riť nové zelené plochy a vysadiť desiat-
ky nových stromov. Landererov park je 
toho dôkazom, stromy boli vysadené na 
mieste, kde pred polrokom bola asfal-
tovobetónová plocha bývalého obra-
tiska,“ povedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík.

Starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík a bulharská veľvy-
slankyňa Jordanka Čobanová v 
Grassalkovichovej záhrade vysa-
dili prvé zo stovky ruží, ktoré Bul-
harsko darovalo Starému Mestu. 
„Ruže sú symbolom Bulharska a z 
damascénskej ruže sa vyrába naj-
kvalitnejší ružový olej,“ uviedla 
pani veľvyslankyňa Čobanová. 

Som rád, že práve v Prezident-
skej záhrade vznikne unikátne 
rozárium bulharských ruží. Počas 
štvorročného obdobia som sa sna-
žil udržiavať dobré vzťahy s veľvy-
slanectvami, ktoré sídlia v Starom 
Meste. Práve s bulharským veľ-
vyslanectvom máme mimoriadne 

dobré vzťahy, čoho dôkazom je aj 
tento dar. Už v máji by mala v Gras-
salkovichovej záhrade rozkvitnúť 

a rozvoňať stovka bulharských 
ruží,“ dodal starosta Starého mes-
ta Radoslav Števčík.
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Vydláždené ,,námestíčko“ na Svoradovej
Svoradova ulica je jednou 

z posledných dokončených 
pred výmenou stráži na úra-

de. Dostala nový dláždený chod-
ník po pravej strane a asfaltový 
ľavostranný, ktorý je zdieľaný pre 
pozdĺžne parkovanie aj pre chod-
cov. „Žiaľ, chodník v tejto časti 
ulice je na železobetónovej kon-
štrukcii oporných múrov a tak sa 
nedalo dláždiť, ani stavebne od-
deliť priestor chodníka a parko-
vacieho pruhu,“ povedal starosta 
Starého mesta Radoslav Števčík. 
Novinkou je kamenný spomaľovač 
medzi schodiskami, ktoré prepája-
jú Škarniclovu ulicu s Podjavorin-
skej ulicou. Novú tvár z menších 
žulových kociek dostal aj priľahlý 
priestor chodníkov. „Vznikol tu 
nový peší priestor, kde sme s 

ohľadom na historické kamenné 
schody použili kamennú dlažbu, 
jednak ako spomaľovač na ceste, 
ale aj menší formát na chodníkoch 
po oboch stranách spomaľovača. 
Vznikol tak jedinečný peší priestor 
akéhosi mininámestia na mieste 

niekdajších Pállfyho záhrad,“ ho-
vorí starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.

Nový dizajn dostala aj spodná 
čas Hlbokej cesty. Na rekonštruk-
ciu pred základnou školou spred 
troch rokov nadviazala úprava 

časti pred ministerstvom zahra-
ničných vecí. Nový dláždený po-
vrch dostali chodníky po oboch 
stranách. Parkujúce autá presunuli 
na cestu oddelenú obrubníkom od 
chodníka, čím sme chodcom zabez-
pečili bezpečný pohyb po chodní-
koch. Plochy zelene okolo stromov 
sa rozšírili a vznikol tak priestor 
pre výsadbu kvetín. Aby doprav-
né značky neprekážali chodcom, 
umiestnili sme ich na okraj chodní-
ka na výložníky. „Všetky parkova-
cie miesta sú na Hlbokej vyhradené 
pre rezidentov. Nadviazali sme na 
rekonštrukciu horného úseku Hl-
bokej cesty pred základnou školou 
spred 3 rokov. Ďalšia ulica je kraj-
šia, bezpečnejšia a komfortnejšia,“ 
uzavrel starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík. (sm)

Svoradova

Svoradova

HlbokáHlboká
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Ak sa obzriete dozadu čo vám 
z uplynulých štyroch rokov naj-
viac utkvelo v pamäti?

Uplynulé štyri roky boli pre sa-
mosprávu Starého Mesta úspešné. 
Zúročil som poznatky a skúsenosti, 
ktoré som ako novinár získal či už 
v Staromestských alebo v Bratislav-
ských novinách, keď som takmer 
dvadsať rokov podrobne sledoval 
dianie v samospráve a dôkladne 
som poznal problémy, ktoré trá-
pia Staromešťanov. Rovnako som 
využil skúsenosti zo štvorročné-
ho pôsobenia vo funkcii miestne-
ho poslanca. Tieto štyri roky boli 
veľmi intenzívne z pohľadu práce, 
ktorú sme odviedli prakticky vo 
všetkých oblastiach života mest-
skej časti. 

Asi najviac si ľudia všimli opra-
vené ulice, keďže po nich všetci 
chodíme. Prečo sa  oprava ulíc 
stala vašou prioritou?

Do volebného obdobia som išiel 
s tým, že v prvom rade treba za-
bezpečiť údržbu mestskej časti. 
Niektorí ma posmešne označovali 
za údržbára, ale ja sa za to nehan-
bím. Starosta má byť údržbár, má 
udržiavať a starať sa o mestskú 
časť tak, ako sa správca stará o by-
tový dom, ako sa každý z nás stará 
o svoj byt či dom. Treba povedať, 
že tridsať rokov sa tu s cestami 
a chodníkmi nič nerobilo. Chodníky 
sú vo veľmi zlom stave. Predsavzal 
som si, že toto by sme mali zmeniť. 
V podstate som sa ako starosta vrá-
til k projektom, ktoré sme pripravo-
vali ešte ked som bol poslanec a do-
kázal som presvedčiť aj poslancov 
a kolegov na úrade, že toto je naša 
povinnosť, pretože samospráva má 
oproti obyvateľom mestskej časti 
obrovský investičný dlh v podobe 
zanedbaných komunikácií.

Čo bolo hlavnou ideou pri plá-
novaní opráv?

Snažili sme sa obnoveným chod-
níkom  a cestám dať jednotnú po-
dobu. Rozhodli sme sa, že chodníky 
nebudeme asfaltovať, ale dláždiť. 
V prípade rozkopávky, čo sa nám 
už potvrdilo aj na opravených uli-
ciach, kde sa prihodila havária vody 
či plynu, nezostáva žiadna jazva 
v podobe záplat ako to je pri asfalte, 
ale dlažbu je možné uviesť do pô-
vodného stavu. Tie ulice boli kedysi 
projektované pre úplne iný systém 
dopravy. Predtým boli obojsmer-
né, dnes sú jednosmerné, po oboch 
stranách ulice sa parkuje.  Snažili 
sme sa pozerať na každú ulicu kom-
plexne – od fasády po fasádu. Niekde 
stačilo posunúť obrubník na jednej 
strane o 25 cm a zrazu sme získali 
úplne novú funkciu ulice. Zároveň 
sme sa snažili nahradiť niektoré 
betónové a asfaltové plochy na uli-
ciach zeleňou napríklad na Björso-
novej, Tobruckej, na Mariánskej kde 
sme sa aj takto snažili upokojiť do-
pravu a vyhradiť priestor chodníka 
pre chodcov tak, aby chodec bol na 
prvom mieste. Myslím si, že sa nám 
to podarilo. Na Mariánskej predtým 
ľudia chodili po ceste, lebo po úz-
kom chodníku sa nedalo prejsť.

Na zrekonštruovaných uli-
ciach vznikli parkovacie pruhy 
vyhradené držiteľom rezident-
ských kariet Starého Mesta. Ne-
mala sa takto regulovať doprava 
už skôr?

Áno mala. Verili sme, že primátor 
a mestské zastupiteľstvo zvládne 
zaviesť celomestskú parkovaciu 
politiku. Čakali sme na zavedenie 
jednotných pravidiel parkovania 
a umožnenie mestským častiam 
spoplatnením regulovať parkova-
nie na uliciach. Na rekonštruova-
ných uliciach sme však využili to, že 
sa robilo nové dopravné značenie. 
Podarilo sa nám rozšíriť rezident-
ské zóny na Červeňovej, Žižkovej, 

Moskovskej, Justičnej a ďalších 
uliciach. To je nevyhnutný krok 
k tomu, aby sme na uliciach urobili 
poriadok. Ukázalo sa, že primátor 
a mestský poslanci nemajú záujem 
skutočne vyriešiť problém s parko-
vaním, ale využívajú túto tému na 
politikárčenie.

Po dlhých rokoch odkladov sa 
podarilo začať s výstavbou prvej 
väčšej stavby v réžii samosprá-
vy – zariadenia pre seniorov na 
Palárikovej ulici. Veríte, že sa ho 
podarí za dva roky dokončiť tak 
ako je naplánované?

Myslím si, že by bolo hriechom, 
keby sa tento projekt, o ktorom 
snívali viacerí starostovia predo 
mnou, nepodarilo dotiahnuť do 
úspešného konca. Keď som nastú-
pil, sľúbil som, že urobím všetko 
preto, aby ZOS stálo. Žiaľ, po časovo 
náročnom vysporiadaní záväzkov 
z minulosti sa nepodarilo zariade-
nie postaviť, ale začalo sa a stavba 
napreduje. Spolieham sa na to, že si 
nové vedenie mestskej časti projekt 
osvojí a bude v ňom pokračovať.  
V opačnom prípade by to bola veľká 
prehra všetkých obyvateľov Staré-
ho Mesta.

Aj táto stavba akoby zdôrazňo-
vala špecifikum Starého Mesta, 
ktorým je vysoké zastúpenie se-
niorov. Čo ste robili pre to, aby sa 
im tu ľahšie žilo?

Treba povedať, že na Slovensku 
pretrváva mýtus, podľa ktorého 
sú obyvatelia Starého Mesta boha-
tí. Áno, žijú tu aj bohatí, hoci tých 
je určite veľa aj v iných mestských 
častiach, ale žije tu aj množstvo 
ľudí, ktorí potrebujú pomoc od sa-
mosprávy a často sú to najmä tí, 
ktorí sú odkázaní žiť iba z dôchod-
ku. Pre seniorov sa nám podarilo 
zaviesť efektívnejší systém pomoci 
pri doprave k lekárovi, keď jedno, 
kapacitne obmedzené auto, na-
hradil príspevok na taxík pri ces-
te k lekárovi. Tento príspevok je 
do výšky 2,5 eura na jednu jazdu. 
Významným krokom je obnove-
nie služieb sociálnej výdajne, na 
Špitálskej ulici s inými partnermi, 
v ktorej si môžu nielen seniori, ale 

všetci, ktorých príjem je menší ako 
dvojnásobok životného minima na-
kúpiť potraviny a iný tovar. Myslím 
si, že je tu potenciál na to, aby sa 
táto služba ešte rozšírila k ďalším 
ľuďom. V tej nehmotnej rovine je 
dôležité, aby seniori nesedeli doma, 
ale aby trávili svoj čas aktívne, aby 
sa stretávali a aby žili spoločensky. 
Posilnili sme prácu našich denných 
centier. Spestrili a rozšírili sme po-
nuku spoločenských podujatí a vý-
letov tak, aby sme seniorov dostali 
do spoločnosti, aby sa nepoddávali 
pocitu, že o nich už nikto nemá zá-
ujem. 

Aktivít pre seniorov je veľa, nie 
je to však na úkor napríklad mla-
dých rodín?

Mladé rodiny sú po senioroch 
druhou najzraniteľnejšou skupi-
nou. Za posledné štyri roky sme pre 
mladé rodiny urobili viac ako mož-
no za posledných 12 či 16 rokov. Za-
viedli sme príspevok pri narodení 
dieťaťa. To bol sľub z môjho voleb-
ného programu, čo doteraz nikto 
z mojich predchodcov, ani poslan-
cov nenavrhol, hoci tento príspe-
vok už dávnejšie poskytujú takmer 
všetky mestské časti. Som rád, že 
sa to stretlo s pozitívnou odozvou 
a aspoň takto málom im dokážeme 
pomôcť pri zakladaní rodiny. Od 
septembra vyplácame príspevok 
pre prvákov, začínajúcich povinnú 
školskú dochádzku. Zaviedli sme 
aj príspevok pre mnohodetné ro-
diny. Podstatnejšie však to, že sme 
vybudovali nové detské jasle pre 
tridsať detí na Záhrebskej ulici. 
Nové moderné, bezbariérové, ktoré 
splnili najprísnejšie požiadavky tzv. 
jasličkového zákona. Otvorili sme 
novú materskú školu na Brnian-
skej, nadstavili materskú školu na 
Gorazdovej. Celkovo sme vytvorili 
100 miest v materských školách pre 
Staromešťanov. A nemenej dôležité 
je aj to, že naše základné školy pat-
ria podľa výsledkov monitoringov 
medzi najlepšie na Slovensku. Pre 
mladé rodiny sme začali organi-
zovať v Pistoriho paláci a cez leto 
v Medickej záhrade nedeľné kultúr-
ne podujatia pre deti. To všetko sú 

 Uplynulé štyri roky boli pre Staré Mesto úspešné
Krátko pred výmenou stráží na radnici  
sme so starostom Starého Mesta  
Radoslavom Števčíkom  
rekapitulovali končiace volebné obdobie.
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veci, ktoré tu doteraz neboli a poda-
rilo sa ich naštartovať. 

K nosným projektom vášho vo-
lebného obdobia patrí nový Lan-
dererov park. Čo na ňom najviac 
oceňujete?

Na mieste, kde je dnes park stálo 
pred štyrmi rokmi desať lodných 
kontajnerov, ktoré boli čiernymi 
stavbami bez stavebného povole-
nia, bez nájomného vzťahu k po-
zemku.  Dnes tu máme jeden úžas-
ný verejný priestor, ktorý si ľudia 
obľúbili a využívajú ho. Som veľmi 
rád, že tento projekt nám podarilo 
zrealizovať. Toto bolo tiež jedným 
z mojich predsavzatí ukázať čo zna-
mená participácia s verejnosťou, 
lebo celý projekt začal tým, že sme 
sa pýtali obyvateľov z okolia a náv-
števníkov ako by si tento verejný 
priestor predstavovali. Podľa ich 

požiadaviek vzniklo zadanie pre 
medzinárodnú architektonickú sú-
ťaž a jeden z projektov sme pretvo-
rili na skutočnosť. Nie je to jediný 
nový park, okrem neho sme vybu-
dovali park na Belopotockého, zre-
vitalizovali sme Kmeťovo námestie. 
To boli naozaj výrazné príspevky 
do verejných priestorov. Za posled-
ných tridsať rokov to bol prvý park 
tohto rozsahu, ktorý sa podarilo 
v Starom Meste vybudovať.

V starostlivosti o zeleň sa však 
toho zmenilo viac, pravidelné 
orezy, nové kvetinové záhony, za-
vlažované trávniky. Má mestská 
časť dosť prostriedkov na to, aby 
sa o túto zeleň dokázala starať na 
potrebnej úrovni?

My sme ukázali, že peniaze v roz-
počte sú, pokiaľ sa nebudú míňať 
na nezmyselné projekty. Investí-

cia do zelene je dôležitá. Myslím si, 
že v Starom Meste nemáme málo 
zelene, problémom je jej stav, čo 
je opäť dedičstvo uplynulých de-
saťročí, kedy absentovala odborná 
starostlivosť o zeleň. Veľmi sa te-
ším z nových kvetinových záhonov 
napríklad na Rázusovom nábreží 
a Hviezdoslavovom námestí. Už tre-
tí rok sú tieto priestory našou pý-
chou v centre mesta. 

Častým predmetom polemík je 
čistota v meste. Z vášho pohľadu 
pohli sme sa dopredu?

Bratislava nebude sterilne čistým 
mestom nikdy. Akosi to nemáme 
v sebe. To čo som sľúbil bolo zväč-
šenie kapacity smetných košov. To 
sú odpadky, ktoré ubudli na zemi. 
Na druhej strane však treba pove-
dať, že enormne narastá aj množ-
stvo odpadu, ktorí obyvatelia, ale 
najmä turisti produkujú. Máme ob-
rovské množstvo prevádzok rých-
leho občerstvenia, ktoré predávajú 
svoje produkty v obaloch a tie zno-
va napĺňajú verejné smetné koše. 
Na upratovanie a vyprázdňovanie 
košov v historickom jadre minie-
me približne tretinu všetkých vý-
davkov na čistotu mestskej časti. 
Stretávam sa však s ľuďmi, ktorí do 
Bratislavy prichádzajú a poznajú 
realitu vo svete a tí hodnotia Staré 
Mesto ako veľmi čisté. Hovoria mi 
to veľvyslanci a nepovažujem to len 
za diplomatickú zdvorilosť. Taká 
je ich skúsenosť a videnie. Každé 
mesto je však také, akí sú ľudia 
v ňom. Pokiaľ budeme ľahostajní 
k poriadku, nemôžme očakávať, že 
to za nás bude robiť samospráva. 
Mrzí ma ak niekto namiesto toho, 
aby zdvihol z chodníka plechovku 
a hodil do koša urobí fotografiu 
a pošle ju na odkaz pre starostu 
s požiadavkou upracte to. 

Veľkým problémom, ktorý 
ovplyvňuje vnímanie čistoty 
a stavu komunikácií je zložité 
rozdelenie kompetencií a ľudia 
nevedia kto je za čo zodpovedný 
a nadávajú na všetkých. Ako by 
ste prerozdelili kompetencie me-
dzi mestom a jeho časťami?

Toto je jedna z vecí, ktorými som 

trpel. Veľa ľudí mi nadávalo, že 
Staré Mesto je špinavé. Keď som 
sa spýtal ktoré ulice konkrétne 
tak spravidla zaznievali Dunajská, 
Obchodná, Špitálska, Kamenné ná-
mestie, námestie SNP – teda všetko 
ulice, ktoré má v správe magistrát. 
Naše ulice sme sa snažili upratovať 
ako sme najlepšie vedeli. Žiaľ chý-
ba tu koordinácia medzi mestom 
a mestskými časťami. Keď som 
pred štyrmi rokmi nastupoval do 
funkcie navrhoval som primátoro-
vi a starostom, aby sme sa dohodli 
na nejakej úprave tohto rozdelenia. 
Ulice by mali mať jedného pána, či 
už magistrát alebo mestskú časť. 
Je nezmyselné ak má jednu ulicu 
mestská časť a vedľajšiu magistrát. 
Pozdáva sa mi Pražský model, kde 
sa magistrát stará o cesty a mest-
ské časti o chodníky. 

V týchto voľbách ľudia v Brati-
slave a veľkých mestských čas-
tiach volili podľa straníckej prí-
slušnosti. Ak by ste teraz boli na 
začiatku svojho volebného obdo-
bia zostali by ste tým správcom, 
alebo by ste aj vy viac venovali 
politike?

Som presvedčený, že starosta 
má byť správcom a údržbárom. 
Politika je fajn, ale stranícka poli-
tika do obecných zastupiteľstiev 
a na radnice nepatrí. Strany riadia 
tento štát a vidíme ako to vyzerá. 
Ja som sa pred štyrmi rokmi stal 
starostom ako prvý politicky nezá-
vislý kandidát. Tie štyri roky som 
sa snažil vidieť na prvom mieste 
naozaj potreby občanov a nemusel 
som skladať účty žiadnej politickej 
strane, nemusel som nikomu nič 
vracať.  Určite by som nič nemenil. 
Je však treba brať do úvahy systém, 
ktorý tu máme a ktorý zvýhodňuje 
kandidátov strán. Ak dnes máme 
v zastupiteľstve z 25 poslancov 22 
straníckych kandidátov a strana 
nominovala aj starostku, rešpek-
tujem rozhodnutie Staromešťanov 
a dúfam, že sa samospráva opäť ne-
stane dojnou kravou pre politické 
strany tak, ako sme to zažili v mi-
nulosti.

MILAN STANISLAV

 Uplynulé štyri roky boli pre Staré Mesto úspešné
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Tri funkcie v samospráve ale 
aj tri deti – ako ste pripravená 
na túto náročnú výzvu? 

Zo samotného faktu spojenia 
rodiny a viacerých funkcií nemám 
obavy, konečne, ostatných de-
sať rokov som vždy kombinovala 
rôzne výkonne funkcie s rodinou. 
Pred rozhodnutím prijať výzvu 
strán a kandidovať na starostku 
Starého Mesta som dlho zvažova-
la mieru zodpovednosti. 

Som presvedčená, že pri zave-
dení správnych procesov a ma-
nažérskom nastavení je možné 
skĺbiť rodinný život a aj prácu. 
Podstatné je vytvoriť systém 
informovania obyvateľov a náv-
števníkov o činnosti Starého Mes-
ta, vytvoriť systém zadávania 
podnetov a sledovania priebehu 
jeho riešenia. 

Starostu 40tisícového brati-
slavského Starého Mesta nevní-
mam ako osobu, ktorá má byť 
kontaktom pre každý problém 
medzi ľudmi, či v území. 

Dobrý starosta a dobrý úrad 
je taký, ktorý problémy nevy-
tvára ale rieši. Taká chcem byť. 
Koncepčná. Vytvoriť systémový 
prístup a prinášať efektívne rie-
šenia. 

Váš predchodca starosta Štev-
čík sa počas svojho mandátu 
venoval opravám ciest, chodní-
kov. Investovalo sa aj do obnovy 
základných a materských škôl. 
Aké sú vaše priority? 

Moje priority predstavujem od 
ohlásenia kandidatúry a nezme-
nili sa. Je to bezpečnosť, verejný 
priestor, ako priestor nás všet-
kých a verejný záujem, ako záu-
jem väčšiny. Do volieb som išla 
s programom 5x5 ZA Staré Mesto, 
ktorý predstavil 25 riešení pre 
lepší život v ňom. 

Aktuálne sa pripravuje Staro-
mestský program so zvolenou 
dvadsaťpäťkou poslancov. Mám 
záujem o spoluprácu s celým za-
stupiteľstvom. Výsledky volieb 
v Starom Meste potvrdili moje 
predpoklady, o ktorých som celú 

kampaň nepochybovala, že ľudia 
v Starom Meste sú rozumní. 

Počas volebnej kampane sa 
staromešťania intenzívne za-
ujímali o činnosť stavebného 
úradu a niektorých jeho roz-
hodnutí. Plánujete na tomto 
úrade nejaké zmeny? 

Som architektka a urbanistka. 
Stavebný zákon dôverne poznám. 
V roku 2003 som bola súčasťou 
tímu, ktorý pripravoval legisla-
tívny zámer na znenie nového sta-
vebného zákona. Dodnes platí ak-
tualizovaný zákon č. 50/1976 Z.z.. 
Vzhľadom na rýchlo sa meniace 
podmienky v územnom rozvoji 
je potrebné prijať nový stavebný 
zákon, nakoľko ten aktuálny už 
nie je schopný reagovať na tieto 
zmeny. Spôsobuje to komplikácie 
stavebníkom aj samosprávam. 

Čo sa týka stavebného úradu 
Starého Mesta, po nástupe sa 
riadne oboznámim s činnosťou 
úradu a s problémovými rozhod-
nutiami a budem hľadať odborné 
a hlavne zákonné riešenia.

Veľkou témou v Starom Mes-
te je bezpečnosť a kompetencie 
mestskej polície. Čo mienite 
urobiť pre zlepšenie tohto sta-
vu? 

Mestská polícia je v kompeten-
cii Bratislavy, nie Starého Mesta. 
To je dosť podstatné pre pocho-
penie veci. Spolupráca s mestom 
sa črtá ako veľmi dobrá, takže 
verím, že nájdeme spôsob ako 
posilniť bezpečnosť v Bratislave 
a Starom Meste ako jeho srdcovej 
mestskej časti. 

Mestská polícia je personálne 
podhodnotená. Nábor nových po-
licajtov je veľmi obtiažny. V hlav-
nom meste je drahý život a výkon 
mestského policajta je riziková 
práca pri riadnom výkone. Je pre-
to potrebné vytvárať pre tieto po-
volania benefity zo strany samo-
správy, napr. vo forme nájomných 
bytov. A súčasne využívať nové 
technológie, ktoré vedia sanovať 
personálne nároky. Modernizá-
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      Dobrý úrad problémy nevytvára ale rieši
Staromešťania si na nasledujúce 4 roky zvolilli  
za starostku Zuzanu Aufrichtovú. Zviditeľnila 
sa ako kritička magistrátu pri riešení celomestskej 
parkovacej politiky. Povolaním je urbanistka. 
Zároveň je župnou poslankyňou a voliči ju  
v nedávnych komunálnych voľbách zvolii aj  
do mestského zastupiteľstva. Novozvolená 
starostka Zuzana Aufrichtová odpovedala na otázky 
Staromestských novín o svojich prvých krokoch.  
O jej prvých krokoch na po prevzatí funkcie.
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cia Bratislavy SMART riešeniami 
bude tiež veľká výzva pre staros-
tov mestských častí a primátora.

Matúš Vallo vyhral primátor-
ské voľby najmä vďaka mla-
dým voličom, ktorých oslovujú 
smart riešenia. Čaká aj Staré 
Mesto zavádzanie nových ná-
strojov v komunikácii s občan-
mi? 

Aj keď sa to prezentuje ako nové 
nástroje, rozvinuté mestá už dlh-
šie používajú efektívne nástroje 
na komunikáciu s občanmi. Sú to 
vyskúšané riešenia, s ktorými sú 
ľudia spokojní. Základná požia-
davka je aby boli jednoduché. Aby 
obyvateľ rýchlo zistil, čo je v jeho 
okolí a mohol zadať prípadný 
problém a sledovať ako sa rieši. 

Uvidíme, či mesto bude mať zá-
ujem na celomestskom riešení, či 
si budú jednotlivé mestské časti 
riešiť svoje územia. Nie je to až 
tak podstatné. Podstatné je aby 
sa informácia dostala na správne 
miesto a aby úrady nečakali od 
občanov, že si naštudujú kompe-
tencie mesta, či kataster – aby ve-
deli, s kým majú svoj problém rie-
šiť. Moderné systémy práve také-
to situácie vedia okamžite zaradiť 
a šetria množstvo času a nervov 
ľuďom a úradu.

V kampani ste boli kandidát-
kou s podporou širokej pravico-
vej koalície. Ako sa to prejaví na 
personálnom obsadení miest-
neho úradu? 

Nijako. Podpora strán bola 
podchytená koaličnou zmluvou, 
ktorá zakotvila podmienky spo-
ločného postupu v kampani a po-
volebnej spolupráci úspešných 
kandidátov na poslancov. Bolo 
ich v Starom Meste úspešných za 
koalíciu SaSOľaNO KDHSME 
RODINAOKSNOVAZZ dvanásť, 
čo je veľmi pekný výsledok. Za 
koalíciu ma nominovala strana 
OKS, ktorej som členka. Mám ra-
dosť, že OKS bola v Starom Meste 
úspešná a zo štyroch nominácií 
boli úspešné tri. Všetci dvanásti 

zvolení poslanci vytvárajú spo-
ločný klub a verím, že ich spolu-
práca bude rovnako dobrá ako 
bola počas kampane. Koaličná 
zmluva ošetruje aj obsadenie po-
stov zástupcov starostky. Tieto 
sú aktuálne v rokovaní. Koaličná 
zmluva nemá dosah na personál-
ne obsadzovanie miestneho úradu 
a ani som doposiaľ žiadne nároky 
nezaregistrovala. Chcem vyjadriť, 
že podpora 7 strán demokratickej 
opozície bola veľmi férová a vážim 
si ju. Spoluprácu počas kampane 
nenaštrbil ani jediný konflikt.

Staré Mesto je veľmi špeci-
fickou mestskou časťou. Sú tu 
ministerstvá, vláda, parlament, 
veľvyslanectvá, univerzita. Ale 
aj mnohé verejné priestran-
stvá, ktoré nie sú v správe Sta-
rého Mesta ale magistrátu. Ako 
si v tejto súvislosti predstavuje-
te spoluprácu s novým primáto-
rom Vallom? 

Máme spoločný záujem na roz-
voji mesta, príbuzne programy, a 
verím, že spolupráca bude výbor-
ná. Ľudia ukázali voľbou 10. no-
vembra ako si prajú mesto vidieť. 
Nemali by sme ich sklamať. Roz-
tržky medzi magistrátom a mest-
skými častami brzdili posun Bra-
tislavy, preto je čo dobiehať. S po-
zitívnym elánom to pôjde ľahšie.

Hoci Bratislava patrí k naj-
zelenším metropolám sveta, 
intenzívnejšiu starostlivosť a 
záujem o zeleň registrujeme až 
v posledných rokoch. Aké plány 
máte so stromami, ktoré sú sta-
ré alebo choré? 

Starostlivosť o zeleň je sústav-
ná činnosť. K správnemu nasta-
veniu systému údržby je nutné 
dôkladné poznanie stavu. Mám 
záujem dokončiť pasportizáciu 
všetkej zelene v Starom Meste. A 
následne s odborníkmi nastaviť 
systém starostlivosti o zeleň.

NORA GUBKOVÁ
FOTO - BARBORA JANČÁROVÁ

| ROZHOVOR |

      Dobrý úrad problémy nevytvára ale rieši

Kto je Zuzana Aufrichtová?
Zuzana Aufrichtová (43) je rodená Staromešťanka, 
vyštudovala architektúru–urbanizmus a takmer 20 rokov sa venuje 
územnému rozvoju a manažmentu rozvojových projektov. Pracovala 
na bratislavskom magistráte, kde sa aj napriek strate zamestnania 
postavila proti netransparentným procesom obstarávania  
v Bratislave. Vo vlaňajších župných voľbách ju obyvatelia Starého 
Mesta zvolili najvyšším počtom hlasov za poslankyňu  Bratislavského 
samosprávneho kraja. Na post starostky Starého Mesta kandiduje  
za stranu OKS aj s podporou širokej koalície siedmich strán. 
Má tri deti (7, 10 a 12) a všetok voľný čas venuje rodine.
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Rodičia na jesennej brigáde skrášlili 
areál materskej školy Javorinská

V našej škôlke sa nám toho tento 
rok na jeseň podarilo veľa. Brigádu 
v hojnom počte sme stihli na samý 
koniec babieho leta  20. októbra. 

Ráno sme si rozdelili úlohy a ná-
radie  samozrejme, podľa možnos-
tí, schopností a aj veku  veď naj-
mladší účastníci mali okolo troch 
rokov. Na radosť našich detí sa nám 
podarila jedna superkreatívna vec, 
ale poďme pekne po poriadku: naj-

prv sme dôkladne zhrabali napada-
né lístie, prekopali a odburinili kve-
tinové záhony, dosadili trávnik, tr-
valky aj kríky. Sme hrdí, že sa nám 
podarilo zrecyklovať staré lavičky 
a vytvoriť z nich nový kompostér. 
Pod lezecké centrum sme doplni-
li nové kamienky, ostrihali kríky, 
orezali stromy. Areál MŠ Javorinská 
je naozaj dosť veľký a tak sa nikto 
nenudil. Zatiaľ čo jedna skupinka 

pripravovala záhony na osadenie 
obrubníka, ďalšia partia maľova-
la lavičky a drevené hracie prvky. 
Fakt sa vydarila aj maľba betóno-
vého črepníka pri triede najmen-
ších škôlkarov  Kuriatok, ako inak 
s motívom kuriatok. No a na koniec 
tejto vydarenej akcie sme pre deti 
vytvorili úplne nové farebné hracie 
prvky na skákanie. Inšpiráciu sme 
našli na internete, šablóny sme si 

vytvorili na kolene, projekty sme 
predkreslili kriedami na špeciál-
ne upravený povrch a potom to už 
chcelo len trocha odvahy vziať šte-
tec do ruky a maľovať. Cesta do MŠ 
Javorinská tak už viac nie je šedá! 
Popritom sme sa občerstvili nátier-
kami nášho detstva, ktoré spolu s 
parádnym gulášom pripravili za-
mestnanci materskej školy. A na jar 
pokračujeme!  SILVIA KRPELANOVÁ

Nová dopadová plocha na Brnianskej
Detské ihrisko pri 

materskej škole na Br-
nianskej dostalo v rám-
ci druhej etapy budova-
nia novú  dopadovú plo-
chu vo výmere 144 m²  
z gumenej štiepky pod 
už existujúce hracie 
prvky. Projekt, ktorý 
riešil nevyhnutnú úpra-
vu ihriska podporila 
nadácia EPH. 

Výsledkom  tohto 
projektu je bezpečné 
detské ihrisko, ktoré 
spĺňa požiadavky a po-
treby detí predškolské-
ho veku Materskej školy 
Brnianska 47,  pričom ho budú môcť zároveň využívať aj žiaci  
I. ročníka Základnej školy Dubová 1. Zabezpečí sa pohybová ak-
tivita a fyzická zdatnosť detí najmladšej vekovej skupiny a  vy-
tvoria sa čo najvhodnejšie podmienky pre upevnenie ich zdravé-
ho psychomotorického vývinu a ich bezpečnosť. (sm)
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cirkulárnej
ekonomiky
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Cesta k verejnému študentské-
mu protestu 16. novembra 
1989 a revolučnému pohybu 

v neskorších dňoch aj v podmien-
kach Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského viedla cez dlhodobej-
šie hľadanie podobne uvažujúcich 
ľudí. 

Poslucháči histórie už kon-
com roku 1987 založili na fakulte 
Ekosekciu. Na nástenkách uverej-
ňovali príspevky kritizujúce vtedaj-
šie nešetrné stavebné zásahy v Bra-
tislave (výstavba novej budovy Slo-
venskej národnej rady na Hradnom 
vrchu, asanácia časti Obchodnej 
ulice), ale aj odvážne články s neofi-
ciálnym pohľadom na niektoré uda-
losti, resp. osobnosti slovenských 
dejín. 

Veriaci študenti sa zase schádzali 
na pravidelných stretnutiach v rôz-
nych utajených bytoch v Ružinove, 
Dúbravke, či Karlovej Vsi. Rozširo-
vaniu všeobecného rozhľadu štu-
dentov a ich zdokonaľovaniu v ume-
ní slobodnej diskusie prospievali 
aj neformálne filozofické semináre 
mimo fakultných priestorov, ktoré 
viedli doc. Jaroslav Martinka či Ing. 
Ján Letz.

Myšlienka vydávania časopisu, 
ktorý by sa pokúsil sústrediť tvori-
vú energiu študentov Filozofickej fa-
kulty, dozrela v lete 1989 počas po-
vinného mesačného sústredenia vo 
vojenskom útvare v Mikulove. Počas 
nekonečných nočných debát skupi-
ny študentov histórie, knihovedy 
a žurnalistiky, inšpirovaných vždy 
aktuálnym večerným vysielaním 
Slobodnej Európy, došlo k rozhod-
nutiu vytvoriť na fakulte priestor na 
publikovanie a rozširovanie názo-
rov na domáce i zahraničné dianie. 

Prípravy na vydávanie fakult-
ného študentského časopisu sa 
začali v septembri 1989. Na pr-
vom stretnutí bol schválený ná-
zov časopisu – Proglas.  Závereč
né práce na prvom čísle sa zača
li zhodou okolností v stredu  
15. novembra 1989, pričom koncom 
novembra sa mal začať rozmnožo-
vať pomocou cyklostylu a následne 
distribuovať študentom. Členovia 
redakčnej rady Proglasu stretnutie  
v ten neskorý večer ukončili slova-
mi: ,,Takže zajtra o piatej na Miero-
vom...“

Myšlienka zorganizovať verejnú 
protestnú akciu sa rodila v radoch 

študentov postupne a takpove-
diac ,,dozrela“ začiatkom novem-
bra pred Justičným palácom. Tam 
sa počas úvodného pojednáva-
nia zišlo niekoľko desiatok obča-
nov, aby aspoň takto symbolicky 
podporili súdených členov tzv. 
Bratislavskej päťky. Hľadal sa 
vhodný termín, a keďže sa blížilo  
50. výročie zásahu nemeckých oku-
pantov voči pražským vysokoško-
lákom (17. novembra 1939), výber 
padol na predvečer tohto tradičného 
študentského spomienkového dňa – 
štvrtok 16. novembra 1989. 

Tento prvý verejný protest sloven-
ských študentov od januára 1969 
(demonštrácia v súvislosti s pohre-
bom Jana Palacha) nebol povolený. 
A ani nemohol – žiadosť príslušným 
oficiálnym inštitúciám o jeho po-
volenie totiž vôbec nebola zaslaná. 
To bol jeden z rozdielov v porovna-
ní s vystúpením študentov v Prahe 
v piatok 17. novembra 1989 – ich 
spomienkové podujatie na zásah 
z roku 1939 totiž niekoľko dní pred 
jeho konaním oficiálne organizačne 
„zastrešilo“ celoštátne vedenie So-
cialistického zväzu mládeže, o čom 
sa dnes ,,taktne“ mlčí...

Nešlo o vyše dvadsaťtisíco-
vú masu ľudí, kde je v dave za-

bezpečená anonymita, ako  
17. novembra v Prahe na oficiálne 
povolenej akcii. Účastníci bratislav-
ského pochodu sa vďaka detailným 
záberom dali bez problémov iden-
tifikovať, viacerí dokonca povedali 
svoje požiadavky priamo do mikro-
fónu a televíznej kamery. 

V následnej diskusii s tajomníkom 
Mestského výboru Komunistickej 
strany Slovenska Gejzom Šlapkom 
a vtedajším riaditeľom odboru vy-
sokých škôl Ministerstva školstva 
SSR Jánom Porvazníkom študenti 
viackrát zopakovali svoje požia-
davky, týkajúce sa nielen zásadnej 
reformy školstva, ale aj riešenia ce-
lospoločenských problémov. 

Čo sa v ten večer naozaj udialo a 
aké to môže mať následky, si štu-
denti začali uvedomovať až večer 
po odvysielaní televíznej reportáže 
a následných ,,ohlasov“ od rodičov 
a známych. Nikto totiž nemohol ve-
dieť, ako to dopadne na druhý deň 
v Prahe a aký spád naberú udalosti. 
Nebyť následného revolučného po-
hybu v celej spoločnosti, minimálne 
organizátorov tohto študentského 
protestu by čakali prísne postihy 
fakultných i univerzitných straníc-
kych orgánov.

Ešte plní dojmov z protestného 

pochodu ulicami Bratislavy sa jeho 
účastníci v sobotu na internáte z 
vysielania Slobodnej Európy do-
zvedeli, čo sa stalo predchádzajúci 
večer na Národnej triede v Prahe. 
Cez víkend preto písali protestné 
letáky a vyzývali spolužiakov z filo-
zofickej fakulty, aby v pondelok ráno 
namiesto prednášok a seminárov 
prišli do vstupnej haly budovy Uni-
verzity Komenského, kde sa dohod-
nú na ďalšom postupe. V nedeľu ve-
čer na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej 
doline pripravili prvé študentské 
protestné vyhlásenie, ktoré prečí-
tali v preplnenej vstupnej hale UK v 
pondelok 20. novembra ráno o 9.00 
hod. Vyhlásenie obsahovalo ostrý 
protest proti policajnému zásahu v 
Prahe, žiadosť o jeho dôkladné vy-
šetrenie a následné potrestanie vin-
níkov, ako aj výzvu, aby namiesto 
vyučovania začali diskusiu o aktu-
álnej celospoločenskej situácii. Pri 
čítaní sa piati jeho autori na širokej 
okennej parapete po jednotlivých 
vetách striedali, aby očakávané ná-
sledky neznášal len jeden...

 Následne sa niekoľko stoviek 
poslucháčov FF UK presunulo do 
univerzitnej auly, pričom čestné vy-
výšené miesta zaujali pedagogickí 
a stranícki predstavitelia fakulty i 
celej univerzity. Študenti ich žiada-
li o postoj k násilnému potlačeniu 
pražskej demonštrácie, členovia 
vedenia sa vyhovárali na absenciu 
pokynov ,,zhora“ a študentov vyzý-
vali, aby sa venovali vzdelávaciemu 
procesu a nedramatizovali situáciu. 
Keď ani po takmer hodine nezaznel 
od zástupcov vedenia jasný postoj, 
jeden zo študentov podišiel k mik-
rofónu a povedal, že ak sa boja, či 
nevedia vyjadriť k takým závažným 
udalostiam, prestávajú ich študenti 
akceptovať ako svojich predstavite-
ľov. Vyzval ich, nech odstúpia – a oni 
sa zodvihli a svoje stoličky opustili! 
Ich miesta vzápätí obsadili zástup-
covia študentov. 

MILAN NOVOTNÝ

| HISTÓRIA |

Zo spomienok účastníka 
pochodu študentov

November 1989 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
(príprava a priebeh protestného pochodu 16. novembra 1989)

Prvý štrajkový výbor na Slovensku 20. 11. 1989. Zľava: Dionýz Hochel, Magda 
Hlaváčová, Rastislav Rigo, Svetoslav Bombík, Daniel Bútora, Stanislav Šimko, 
Milan Novotný, Henrieta Hrinková, Adriana Hosťovecká.  FOTO - MARIÁN SEDÍLEK
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Denné centrum na Heydukovej  
otvorené celý deň 

Od septembra je denné centrum na Heydukovej 25 otvorené pre 
seniorov počas celého dňa v pracovné dni v rámci otváracích hodín 
a nielen počas aktivít. Týmto chceme naplniť a význam názvu „denné“ 
centrum. Senior bude môcť počas dňa stráviť chvíle na oddych, prečí-
tať si dennú tlač, dať si kávu alebo čaj, prípadne využiť počítače, ktoré 
sú pripojené na internet a taktiež je k dispozícii WIFI.  Denné centrum 
je bezplatná sociálna služba mestskej časti BratislavaStaré Mesto pre 
staromestských seniorov.
Otváracie hodiny:
Pondelok:  8.00  12.00   Utorok: 8.00  12.00    Streda: 8.00  12.00
                     13.00  16.30                  13.00  16.00           13.00  16.30
 Štvrtok:     8.00  12.00   Piatok:  8.00  12.00
                     13.00  16.00   

Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pozýva 

osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú 
umiestnení v zariadení pre seniorov na 

VIANOČNÉ POSEDENIE 
20. decembra 2018 o 12.00 hod. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 12. decembra 2018 
 na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

na oddelení sociálnych vecí, kancelária č.20/a (Mgr. Miroslava Hulíková) 
Info na t. č.: 02/592 46 392

Ste v preddôchodkovom veku? 
Ak sa chystáte požiadať v blízkom 
čase o penziu, o doklady, ktoré 
potrebujete, sa začnite zaujímať 
minimálne rok pred podaním žia-
dosti. Urýchlite tým nielen vyba-
venie, ale najmä vlastný výpočet 
dôchodku.

Takáto príprava podkladov 
ušetrí poistenca od prekvapenia, 
že sa mu určité obdobie pracov-
ného života nemôže do dôchodku 
započítať. Podrobné rady, ako si 
uľahčiť odchod do dôchodku, si 
každý môže nájsť aj v brožúre So-
ciálnej poisťovne, Chystáte sa do 
dôchodku? ktorá je k dispozícii vo 
všetkých pobočkách a vysunutých 
pracoviskách Sociálnej poisťovne 
a aj na internetovej stránke,” píše 
sa v správe Sociálnej poisťovne.

Každý, kto chce o starobný dô-
chodok požiadať, musí nielen 
splniť podmienky na odchod do 
penzie, ale predložiť aj viacero do-

kladov. Na starobný dôchodok má 
nárok každý, kto odpracoval aspoň 
15 rokov a dovŕšil dôchodkový 
vek. Ak jedna z týchto podmienok 
nie je splnená, nárok na penziu ne-
vznikne. “O starobný dôchodok je 
možné požiadať najskôr odo dňa 
dovŕšenia dôchodkového veku.

V prípade, že poistenec nevie 
preukázať chýbajúce obdobia dô-
chodkového postenia a zamestná-
vateľ už neexistuje, Sociálna po-
isťovňa zisťuje potrebné doklady 
prostredníctvom nástupníckych 
organizácií alebo archívov kedy-
koľvek na požiadanie klienta alebo 
až v konaní o dôchodkovej dávke. 
Ak sa tieto údaje nepodarí zistiť, 
môžete o chýbajúcich rokoch a zá-
robkoch urobiť čestné vyhlásenie, 
v ktorom by ste mali navrhnúť 
minimálne dvoch ľudí, ktorí majú 
vedomosť o tomto vašom zamest-
naní.

Človek, ktorý žiada o starobný 

dôchodok, môže mať pri nízkom 
príjme nárok na minimálny dô-
chodok. Ak dôchodkový príjem 
penzistu nedosiahne spoločensky 
uznanú hranicu príjmu, zvýši sa 
tak, aby jeho penzia túto hranicu 
dosiahla. Hranica príjmu je pritom 
rôzna, závisí od získaného počtu 
rokov kvalifikovaného obdobia dô-
chodkového poistenia. Výška mi-
nimálneho dôchodku sa odvíja od 
životného minima, ktoré je do kon-
ca júna budúceho roka na úrovni 
205,07 eura. Ľudia, ktorí odchá-
dzajú do starobného dôchodku, 
môžu popri jeho poberaní naďalej 
pracovať. Prácou si k penzii privy-
rába viac ako 140tisíc starobných 
dôchodcov. Penzista, ktorý si pri-
vyrába na dohodu a jeho príjem 
je do 200 eur mesačne, od 1. júla 
2018 neodvádza nijaké odvody na 
sociálne poistenie.

RNDr. MÁRIO LEŽOVIČ, PhD., MPH, 
vedúci oddelenia sociálnych vecí

Chystáte sa na dôchodok? 
Doklady si pripravte vopred

Vianočný príspevok v roku 2018 podľa dôchodku 
Výška dôchodku Výška vianočného Jednorazový Spolu
 príspevku príplatok
do 205,07 € 87,26 € 12,74 € 100 €
240 € 80,98 € 12,74 € 93,72 €
300 € 70,18 € 12,74 € 82,92 €
350 € 61,17 € 12,74 € 73,91 €
380 € 55,78 € 12,74 € 68,52 €
450 € 43,17 € 0 € 43,17 €
480 € 37,78 € 0 € 37,78 €
500 € 34,18 € 0 € 34,18 €
572,40 € 21,15 € 0 € 21,15 €
nad 572,40 € 0 € 0 € 0 €

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Lúčenie s jubilantmi
Novembrové stretnutie s jubi-

lantmi malo príchuť lúčenia. Os-
lávenci, ktorí sa v októbri dožili 
okrúhleho jubilea boli posled-
ní, ktorým blahoželal starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík.  
Azda aj preto bola jeho úvodná 
reč tentoraz trocha dlhšia a pred 
seniormi, ktorým poďakoval za 
to, čo doteraz pre svoje mesto 
urobili, si otvoril srdce a zreka-
pituloval svoje pôsobenie aj naz-
načil zámery na najbližšie obdo-
bie.  (sm)
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Priepasť
Jozef Karika, Ikar 2018
Bývalý lezec  trpiaci 
panickým strachom z 
výšok narazí na legen-
du o skalnej plošine v 
Tatrách, kde neznáma 
sila núti ľudí, ktorí 
tam zablúdia, skočiť 
do priepasti a zabiť sa. 
Nezvyčajné množstvo 
smrteľných nehôd v 
tejto oblasti mu nedá 
spávať. Rozbehne 
pátranie na vlastnú 
päsť, lenže skutočnosti, 
ktoré odhalí, sa vy-
mykajú ľudskej predstavivosti a chápaniu. Za svoju 
zvedavosť kruto zaplatí – sám sa ocitne na hrane 
priepasti. Je stará legenda horských vodcov o nad-
prirodzenej sile zhadzujúcej ľudí do hlbín iba straši-
delná fáma alebo obsahuje zrnko pravdy? Odpoveď 
hľadajte v knihe.

Stále som to ja - Jojo Moyesová, Ikar 2018

Lou Clarková vie všeličo. Vie, koľko kilometrov ju 
delí od partnera Sama žijúceho v Londýne. Vie, že 
jej newyorský zamestnávateľ je dobrý človek a že 
jeho manželka má pred ním tajnosti. Nevie však, 
že sa stretne s niekým, kto jej obráti život naruby. 
Josh jej veľmi pripomína muža, ktorého poznala. 
Lou netuší, čo si počať so svojím srdcom, ktoré 
by najradšej žilo na dvoch miestach. Nech sa však 
rozhodne akokoľvek, všetko sa tým krokom zme-
ní. Stále som to ja je voľným pokračovaním sve-
tových bestsellerov Predtým ako som ťa poznala, 
ktorý bol aj sfilmovaný, a Čo bolo potom.

Na vianočné čítačky. Uvarte si 
bylinkový čaj s medom a vkĺ-

znite pod teplú deku s dobrou 
knihou, ktorú Vám ponúka Staro-
mestská knižnica. Určite je z čoho 
vyberať. Želáme Vám krásne Via-
noce s knihou.

Mama milovala Gabčíka 
Veronika Homolová Tóthová, Ikar 2018
Príbeh Jozefa Gabčíka, Anny Malinovej a jej dcéry Aleny sa týka 
nás všetkých. Aj vďaka ich odhodlaniu a odvahe sa mohlo po 
druhej svetovej vojne Československo obnoviť v pôvodných hra-
niciach. O Jozefovi Gabčíkovi sa píše v učebniciach pre špeciálne 
jednotky. O Anne Malinovej nie. A pritom bola pre Gabčíka pred 
atentátom na Heydricha, ale aj po ňom, veľmi dôležitá. Neprávom 
sa na ňu zabudlo. Veronika Homolová Tóthová sa rozhodla pripo-
menúť tento príbeh aj kvôli Anninej dcére – Alene Voštovej. Prišla 
o mamu, keď mala tri roky a dlho netušila, kto sú jej skutoční rodi-
čia. Anna sa zapojila do odboja, čím vystavila svoju dcéru mnohým 
útrapám. Napriek tomu je pani Alena  na svoju mamu hrdá.

Kroky v daždi 
Katarína Gillerová, Ikar 2018
Zaľúbená stredo-
školáčka Jolana 
prežíva dni plné 
lásky s o štyri roky 
starším Júliusom. 
A hoci ju čaká ma-
turita, s nadšením 
prijme jeho návrh 
na tajnú svadbu. 
Obáva sa reakcie 
okolia, a tak o 
svadbe stále mlčí. 
Jedného dňa však 
táto informácia šo-
kujúcim spôsobom 
vyjde najavo. O 
vyše tridsať rokov 
neskôr žije Diana v šťastnom manželstve. Manžel a 
syn sú pre ňu všetkým, napriek tomu sa v dôležitej 
záležitosti postaví proti manželovi. Jej chyba vedie k 
tragickým zmenám v živote ich rodiny. 

Prebijem sa! 
Jozef Banáš, Ikar 2018
Jozef Banáš sa v obsažnom diele 
pokúsil odhaliť najväčšie tajomstvá 
spojené so Štefánikom a jeho dobou. 
Autor upriamil svoju pozornosť na 
viaceré oblasti jeho života – politic-
kého i súkromného. Milan Rastislav 
Štefánik dokázal nepredstaviteľné. 
Chlapec z kopaníc Horného Uhorska 
sa presadil priamo v Paríži – centre 
vtedajšieho sveta. Mladý muž  z chu-
dobnej rodiny neznámeho národa sa 
stal hvezdárom a generálom sveto-
vej mocnosti. Čím sa motivoval a kde 
čerpal železnú vôľu siahať vždy až 
na dno síl? 

Nauč sa... Ako si 
zaviazať šnúrky, 
Ikar 2018,  
pre deti od 3 rokov
Interaktívna knižka 
ťa naučí šnurovať 
do kríža, zajačiu 
mašličku, mašličku 
so slučkou či dvojitý 
uzol. Okrem toho, že 
sa naučíte zaviazať 
si topánky, užijete si 
plno zábavy pri tré-
novaní na skúšobnej 
topánke, ktorú si sami 
vyrobíte!

Senzačná zbierka Doktora 
Proktora Z.K.A.V.M.N:  
zvieratá, ktoré ani vlastná 
mať neznáša,  Jo Nesbo, Iron 
Libri 2018, pre deti od 9 rokov

Táto kniha by nikdy nevyšla, 
keby tomu vyššie úrady dokázali 
zabrániť. No pravda musí vyjsť 
najavo, bez ohľadu na to, aká je 
príšerná. Hoci by sme si priali, 
aby to tak nebolo, musíme to po-
vedať: sú ozajstné. Že ste o nich 
nepočuli? Tak to máte šťastie. 
Sú to predsa zvieratá, ktoré ani 
vlastná mať neznáša.

Sliz, Slovart 2018,  
pre deti od 5 rokov
Vyskúšaj slizký megahit! Kniha 
slizu obsahuje viac ako 30 recep-
tov na pružný, lepkavý, voňavý aj 
smradľavý, farebný, svetielkujúci 
či priesvitný sliz, ktorý si môže 
každý vyrobiť sám doma, navyše 
z bezpečných a ľahko dostupných 
surovín. Fantázii sa skrátka medze 
nekladú či už ide o prípravu ohrom-
nej sopečnej erupcie, jedlého čoko-
ládového, alebo nechutného sopľa-
vého slizu. Vďaka jednoduchým 
postupom a fotografiám dokáže 
vyčarovať sliz každý.

HU!. Poviedky pre deti a násťročných, 
Perfekt 2018, pre deti a tínedžerov
Poviedky – krátke príbehy, ktoré sa ne-
odohrávajú niekde ďaleko, ale tu vedľa, 
možno len o ulicu ďalej. Zobrazujú svet plný 
fantázie, humoru, snov, túžby po šťastí i 
problémy, ktoré majú aj násťroční. Poviedky 
sú skvelé aj na súťažný prednes, niektoré sa 
objavili aj v učebniciach, ale to už viete. Toto 
sú najlepšie poviedky 14. ročníka súťaže o 
najlepšiu poviedku pre deti a násťročných. 
Poviedkové knihy čítajú aj dospelí, často sa z 
nich dozvedia všeličo o myslení svojich detí. 
Na túto zbierku poviedok už deti čakajú. 
Slovenskí spisovatelia napísali a deti vybrali 
tie naj poviedky na tento rok.

  Pre deti i dospelých, pre teenedžerov

  Pre dospelých, seniorov, študentov
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1.12. 16:15 120 BPM – Svetový deň boja proti AIDS 4,50 € / 2,50 €

1.12. 19:00 PRIDE – Svetový deň boja proti AIDS 4,50 € / 2,50 €

2.12. 10:00 DILILI V PARÍŽI – Rodičia a deti 1 Eur

2.12. 17:00 LEKCIE V LÁSKE – Projekt Bergman 100 4,50 € / 2,50 €

2.12. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

4.12. 19:00 ZLODEJI 4,50 € / 2,50 €

5.12. 11:00 DILILI V PARÍŽI 1 € / 4 €

5.12. 19:00 UTOYA, 22. JÚLA 4,50 € / 2,50 €

6.12. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

7.12. 16:30 MÝTUS O PYŽAMOVEJ PÁRTY 4,50 € / 2,50 €

7.12. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

8.12. 16:30 MÝTUS O PYŽAMOVEJ PÁRTY 4,50 € / 2,50 €

8.12. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

9.12. 16:30 MÝTUS O PYŽAMOVEJ PÁRTY 4,50 € / 2,50 €

9.12. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

10.12. 18:00 O TELE DUŠI – Projekt Duša a film 3 €

11.12. 19:00 VEŽA. JASNÝ DEŇ. 4,50 € / 2,50 €

12.12. 11:00 ZÁHADA SILVER LAKE 1 € / 4 €

12.12. 19:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

13.12. 17:00 TVÁR 4,50 € / 2,50 €

13.12. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

14.12. 16:30 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

14.12. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

15.12. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

15.12. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

16.12. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

16.12. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

18.12. 19:00 O TELE DUŠI 4,50 € / 2,50 €

19.12. 11:00 VEŽA. JASNÝ DEŇ. 1 € / 4 €

19.12. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

20.12. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

21.12. 16:45 ZÁHADA SILVER LAKE 4,50 € / 2,50 €

21.12. 19:30 ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA 4,50 € / 2,50 €

22.12. 17:00 O TELE DUŠI 4,50 € / 2,50 €

22.12. 19:30 NIKDY SI TU NEBOL 4,50 € / 2,50 €

23.12. 16:30 TU TO MUSÍ BYŤ 4,50 € / 2,50 €

23.12. 19:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4,50 € / 2,50 €

28.12. 16:15 SNOWDEN 4,50 € / 2,50 €

28.12. 19:00 JA, DANIEL BLAKE 4,50 € / 2,50 €

29.12. 16:30 MÔJ KRÁĽ 4,50 € / 2,50 €

29.12. 19:00 ŠTVOREC 4,50 € / 2,50 €

30.12. 15:30 ŽIVOT ADÉLE 4,50 € / 2,50 €

30.12. 19:00 VEĽKÁ NÁDHERA 4,50 € / 2,50 €
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Mesačný program predstavení  
DECEMBER  2018 

 

Termín Čas December Autor Od Min. Miesto 
Réžia  

14. 12. 
2018 

piatok 

10,00 h 
Džungľa   

„Všetci sme z jednej krvi“ 
Výročná cena LITERÁRNEHO FONDU 

za réžiu. 
5/7 € 

 

R.Kipling 
D.a V. 

Martincovi 
P.Kuba  

6 + 70 
min. 

 

17. 12. 
2018 

pondelok 
 

10,00 h 

Labyrint prísloví 
Kto hľadá, ten nájde. 

 
Rozprávková hra pre deti. 

5/7 € 
 

Peter 
Záturecký 

Kamil Žiška 
a kol. 

6 + 
 

70 
min 

 

 

18. 12. 
2018 

utorok 
 

10,00 h 

 

POLEPETKO 
Pôvodná slovenská rozprávka 

5/7 € 
 

Peter 
Stoličný, 

Ján Štrasser, 
Igor Bázlik a 
Tomáš Roháč 

 

4 + 60 
min. 

 

20. 12. 
2018 

štvrtok 
 

10,00 h 

 
Pozor, dobrý pes  

 
Rodinná komédia 

5 €/7 € 
 

Juraj Šebesta 
Jana 

Mikitková 
 

11 + 70 
min. 
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Mesačný program predstavení DECEMBER 2018

3.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

4.11. 10:00 WEBSTEROVCI – rodičia a deti 1 Eur

4.11. 17:00 LOĎ DO INDIE – projekt Bergman 100 4,50 € / 2,50 €

4.11. 19:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

6.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

7.11. 11:00 ZLODEJI – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

7.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

8.11. 17:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

9.11. 17:00 NAŠA MALÁ SESTRA – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

9.11. 19:00 ZLODEJI – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

10.11. 17:00 PO BÚRKE – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

10.11. 19:00 NAŠA MALÁ SESTRA – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

11.11. 16:30 ZLODEJI – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

11.11. 19:00 PO BÚRKE – Hirokazu Koreeda weekend 4,50 € / 2,50 €

12.11. 18:00 MIA MADRE – projekt Duša a film, projekcia a diskusia 3 €

13.11. 19:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

14.11. 11:00 TVÁR – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

14.11. 19:00 SÚMRAK – premiéra NA POZVÁNKY 

15.11. 17:00 RENOIR – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

15.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

16.11. 16:30 SÚMRAK – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

16.11. 19:00 EERO SAARINEN – THE ARCHITECT  
WHO SAW THE FUTURE – Dni architektúry a filmu

FREE

17.11. 17:00 POHŔDANIE – Dni architektúry a filmu FREE

17.11. 19:00 DVAJA O MOSTE – Dni architektúry a filmu FREE

18.11. 16:30 MC QUEEN – Dni architektúry a filmu NA POZVÁNKY 

18.11. 18:00 SÚMRAK – Dni architektúry a filmu 4,50 € / 2,50 €

20.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

21.11. 11:00 SÚMRAK 1 € / 4€

21.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

22.11. 19:00 DILILI V PARÍŽI – premiéra 4,50 € / 2,50 €

23.11. 17:00 ZLODEJI 4,50 € / 2,50 €

23.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

24.11. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

24.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

25.11. 17:00 DILILI V PARÍŽI 4,50 € / 2,50 €

25.11. 19:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

27.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €

28.11. 11:00 3 DNI V QUIBERONE – projekcia pre seniorov 1 € / 4€

28.11. 19:00 VEŽA, JASNÝ DEŇ 4,50 € / 2,50 €

29.11. 15:00 SÚMRAK – starosta Starého mesta pozýva... FREE

29.11. 17:00 3 DNI V QUIBERONE 4,50 € / 2,50 €

29.11. 19:00 ZLODEJI 4,50 € / 2,50 €

30.11. 17:00 UTOYA, 22.JÚLA 4,50 € / 2,50 €

30.11. 19:00 SÚMRAK 4,50 € / 2,50 €
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Staromestské  
vianočné trhy

n 6. 12. 16,00 - MŠ Malá, ZŠ 
Milana Hodžu Škarniclova, Príchod 
Mikuláša, Štvorlístok pre talenty, 
OZ Leca
n 7. 12. 16,00 - FS Poleno, Spe-
vácky súbor Melódia, Brazilský 
spevácky zbor
n 9. 12. 17,00 - Creedence revival 
band
n 13. 12. 16,00 - MŠ Škarniclo-
va, ZŠ Hlboká cesta, Dubová a 
Mudroňová
n 14. 12. - FS Studienka, Zbor 
Petržalčanka
n 15. 12. 17,00 - Sugarka enyedi 
kvartet (HU)
n 16. 12. 17,00 - Melorama (A, SK)
n 20. 12. 16,00 - MŠ Timravina, 
Gorazdova, Bystrá škjôlka, ZŠ 
M.R. Štefánika Grosslingová, Va-
zovova, I. Dérera Jelenia, Muzikan-
ti z podchodov a priatelia
n 21. 12. 17,00 - La musica
n 22. 12. 17,00 - Modus memory 
Mariana Greksu a Dagmar Rostand 

Každú adventnú nedeľu  
rozsvietenie adventnej sviece
Detská zóna 
každý piatok - nedeľa 
tematické tvorivé dieľne
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