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E šte celý mesiac, až do 6. marca, 
sa môžeme zabávať na plesoch 
a báloch. Potom sa bujaré obdo-

bie skončí – a obnoví sa až po Veľkej noci. 
Mimochodom, tušili ste, že slovo fašiang 
má pôvod v nemeckom vast-schane, čo 
znamená posledný nápoj? Ľuďom to 
malo pripomenúť, že po fašiangoch prí-
de prísny pôst.

A že čo to má spoločné s jarou? Pred-
chodcom fašiangov boli za pohanských 
čias obchôdzky v maskách, ktoré mali 
slúžiť práve na privolanie jari. Dnes ide 
skôr o zábavu, no kedysi mali masky 
rituálny význam. Čím strašidelnejšie 
boli, tým väčšiu moc mali. Naši predko-
via verili, že nečisté sily takto vyplašia 
a tie im dajú po zvyšok roka pokoj. 

Tradičné ľudové zvyky z miest už vy-
zmizli. No Staré Mesto – sa fašiangovej 
tradície stále drží. Ani tento rok nebude 

chýbať obľúbený sprievod ulicami his-
torického centra, ktorý organizuje ro-
dinné centrum Prešporkovo s mestskou 
časťou Staré mesto. Sprievod sa začína 
16. februára o 10.00 na Hviezdosla-

vovom námestí, k Starej tržnici sprie-
vod plánuje prejsť cez Laurinskú a Ne-
dbalovu. Okrem originálnych masiek 
zabaví návštevníkov aj ľudová hudba 
Fidlikanti.

Čítajte v čísle

Vážení čitatelia
S taromestské noviny by mali 

byť hlavne o Starom Meste 
a o všetkom, čo sa dotýka vášho 
života v tejto štvrti. Preto budeme 
radi, ak nám noviny pomôžete tvo-
riť. Upozornite nás, čo vás v Sta-
rom Meste trápi, hnevá, ale aj teší. 
Na ľudí, miesta či budovy, ktoré by 
si zaslúžili pozornosť. Vaše pripo-
mienky a nápady čakáme na adre-
se REDAKCIA@STAREMESTO.SK.

Fašiangy kedysi slúžili na 
privolanie jari, strašidelné 

masky mali odpudiť démonov

DVERE MAL VŽDY 
OTVORENÉ
Hansi Albrecht 
ovplyvnil celú generáciu 
hudobníkov

strany 5

DOSTALI UŽ 
AJ FACKY
Inšpektori verejného 
poriadku to nemajú ľahké

strany 8 – 9

LEGENDÁRNY 
OBCHODNÝ DOM
Komplex na Kamennom 
námestí stál milióny

strana 10 – 11Turoň dával
 magickú silu

V niektorých slovenských regió-
noch sa dodnes konajú fašiangové 

sprievody so zamaskovanými účastník-
mi. Chýbať v nich nesmie medveď, vlk 
či turoň, rohatá príšera, ktorej pôvod 
je odvodený od tura. Turoň mal naozaj 
špeciálny význam. V každom dvore sa 
pováľal po hnojisku, kde ho obradne zabili a drevenou šabľou podrezali - hnoj 
tak nadobudol magickú silu. Hovorilo sa, že „kde sa turôň váľa, zemky sa dobre 
daria“. Do hnojiska potom zapichli prút, ktorým pošibali stádo pri prvom výho-
ne. Turoň však nesmel prejsť po chotári, lebo by zničil úrodu. Neskôr pribudol 
k partii aj vojak so šabľou, na ktorú sa napichávala slanina, údené mäso i koláče.

FOTO: ARCHIV
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Fašiangový sprievod 
Starým Mestom: Tento 
rok bude 16. februára.
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FOTO: WIKIMEDIA.ORGNa Fazuľovej  
sa bude stavať

V centre Bratislavy, kúsok 
od Národnej banky, by 

mal pribudnúť ďalší obytný 
dom. Komplex zložený z dvoch 
nadzemných objektov chce in-
vestor vybudovať na nevyuží-
vanom pozemku, ktorý ohra-
ničuje budova hotela Saffron 
a ulice Školská, Fazuľová  
a Slovanská. Podľa zámeru, 
ktorý predložil na posúdenie 
vplyvu na životné prostredie, 
sa počíta s výstavbou dvoj-, 
troj- a štvorizbových bytov. 
Parkovanie pre 389 áut má 
byť zabezpečené v podzemnej  
garáži.

Bratislavčanom 
najviac vadia  
túlavé mačky

Až viac ako 25-tisíc eur 
pôjde na vyriešenie 

problému pouličných mačiek. 
Bratislavčania o tom rozhod-
li hlasovaním o projektoch 
z Burzy nápadov. Zvyšné pe-
niaze z 50-tisícového tzv. Ob-
čianskeho rozpočtu pôjdu na 
pitnú fontánu, výsadbu stro-
mov v Petržalke, zachytáva-
nie dažďovej vody, projekt 
Bez bariér za zdravím či na 
vzdelávací projekt s divad-
lom Malá scéna. „Víťazné pro-
jekty budú zapracované do ná-
vrhu rozpočtu hlavného mesta 
na rok 2019,“ informovala bra-
tislavská samospráva na svojej 
webovej stránke.

Na Hlavnej stanici 
pribudli výťahy

L epší prístup na nástupiš-
tia majú osobám so zníže-

nou pohyblivosťou poskytnúť 
nové samoobslužné výťahy 
na Hlavnej stanici. Výťah, kto-
rý sa nachádza na všetkých 
nástupištiach, odvezie ľudí do 
priestoru pod koľajiskom, 
aby nemuseli použiť schody. 
Prístup k výťahom je vybavený 
aj vodiacimi lištami a Braillo-
vým písmom pre nevidiacich 
a slabozrakých cestujúcich.

Nad Bratislavou by mal bdieť  
nočný primátor. Majú ho aj v Prahe

B ratislavský magistrát by chcel 
zriadiť funkciu nočného primá-

tora. Zodpovedať bude za koordiná-
ciu starostlivosti o hlavné mesto 
v nočných hodinách. Túto funkciu 
už využívajú aj Amsterdam či Praha.

„Do kompetencií nočného primá-
tora spadá rokovanie s prevádzko-

vateľmi jednotlivých prevádzok, 
respektíve s ich zástupcami a nasta-
vovanie pravidiel fungovania mes-
ta v nočných hodinách,“ vysvetlil 
magistrát.

Nočný primátor má prijímať aj 
opatrenia na prevenciu konfliktov 
vrátane riadenia tímu ľudí zaobera-

júcich sa predchádzaniu a riešeniu 
konfliktov v teréne. Zaoberať sa bude 
aj problémom rušenia nočného 
pokoja. Úzko bude spolupracovať so 
splnomocnenkyňou bratislavského 
primátora pre bezpečnosť a drogovú 
politiku I. Chovancovou a s náčelní-
kom mestskej polície.  (TASR)

V Starom Meste žije 12 storočných žien, 
no žiaden muž. Aj to prezradí zaujímavá 

aplikácia štatistického úradu 

P očet obyvateľov v Starom Mes-
te od roku 1998 klesol o viac 

ako 6-tisíc, žien žije v našej štvr-
ti stále viac ako mužov. Aktuálne 
máme 12 storočných dám, no žiad-
ne pána. Najpočetnejšou skupinou 

obyvateľov sú – pri oboch pohla-
viach rovnako – 35- až 39-roční. 
Sobášov od roku 1998 pribudlo, 
rozvodov zasa ubudlo. Chcete ve-
dieť o vašej mestskej časti ešte viac? 
Zaujíma vás, koľko ľudí sa v Starom 

Meste ročne narodí a koľkí zomrú? 
A ako sa tu vyvíja nezamestnanosť? 
To všetko prezradí zaujímavá apli-
kácia Štatistického úradu SR.

Aplikáciu Moja obec v štatis-
tikách nájdete na stránkach šta-
tistického úradu. Obsahuje množ-
stvo zaujímavých faktov o obyva-
teľoch a o živote v Starom Meste,  
o tom, ako sa zmenil za posledných  
20 rokov. 

Štatistici sa zamerali na štyri 
tematické okruhy - Obyvateľstvo, 
Ekonomická aktivita, Poľnohospo-
dárstvo a Organizačná štatistika, 
každá téma sa pritom ešte ďalej delí 
na viaceré podkapitoly.

Podrobnosti nájdete na strán-
ke https://data.statistics.sk/viz/
html/sk.html.

Dali mužom na frak: V Bratislave žijú dlhšie ženy.

FOTO: YOUTUBE.COM

Stručne

Bude v meste 
bezpečnejšie?: Nočný 
primátor má chrániť 
nočný pokoj aj bojovať 
proti kriminalite.
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Staromestské 
Fašiangy

R o d i n n é  C e n t r u m  P r e š p o r k o v o  v á s  p o z ý v a  n a

4. ročník fašiangového sprievodu ulicami historického mesta
od Hviezdoslavovho námestia (SND) k Starej tržnici

Ľudová hudba Fidlikanti a tancovanie na ľudovú nôtu
Ochutnávka fašiangových dobrôt

Príďte aj vy v maskách a pridajte sa k nám!

16. február 2019, 10:00

OLO o dopravných 
obmedzeniach: Môže to 

ovplyvniť aj odvoz odpadu
D opravné obmedzenia, ktoré ča-

kajú Bratislavu od 15. februára 
kvôli výstavbe diaľnice D4 a rýchlost-
nej cesty R7 a rekonštrukcii časti ulice 
Mlynské nivy, sa dotknú aj odvozu od-
padu. Na svojich webových stránkach 
o tom informuje bratislavská mestská 
firma OLO, a.s.

Na pol roka bude v Bratislave úplne 
uzavretá ulica Mlynské nivy a časť zjaz-
dov z Prístavného mosta na Prístavnú 
ulicu, Slovnaft – teda aj do spaľovne od-
padu vo Vlčom hrdle. „Práve tieto ulice 

môžu byť problematické z pohľadu vy-
konávania odvozu odpadu. Odvoz odpa-
du však, vzhľadom aj na ďalšie doprav-
né obmedzenia, nárast a nápor dopravy, 
môže byť ovplyvnený v rámci celého 
mesta,“ píše OLO.

Zároveň však sľubuje, že spolu s mest-
skou časťou pripravuje riešenia tak, aby 
zberné vozidlá OLO vedeli zabezpečiť 
bezproblémové vykonávanie odvozu 
odpadu v Bratislave. „O konkrétnych 
riešeniach budeme obyvateľov informo-
vať,“ uzatvára OLO.

FOTO: OLO, A.S.

Výročná cena Samuela Zocha: 
Najlepší sú zo Starého Mesta

P äť príbehov, päť jedinečných 
osobností. Bratislavská župa si 

už po šestnásty raz uctila obyvateľov, 
ktorí sa významným spôsobom za-
slúžili o spoločenský a ekonomický 
rozvoj Bratislavského samospráv-
neho kraja a jeho reprezentáciu doma 
i v zahraničí. Medzi ocenenými bolo aj 
päť Staromešťanov. Zľava vedec Doc. 

RNDr. Ivan Haverlík CSc., manželka 
akademického maliara Mariána Mi-
naroviča, ktorý ocenenie získal IN 
MEMORIAM, detská lekárka MUDr. 
Anna Popracová (deťom sa venuje už 
tridsať rokov!), herečka Marta Slá-
dečková a uznávaný režisér Vladimír 
Predmerský. Sme poctení, že žijú prá-
ve v Starom Meste. Blahoželáme.

Najnovší držitelia Ceny Samuela Zocha: Za Staré Mesto im zablahoželala 
a poďakovala vicestarostka Martina Uličná, na snímke vľavo.

Zhorší sa odvoz smetí?: OLO, a.s. sľubuje, že urobí všetko pre to, 
aby napriek zhoršenej doprave odvoz prebehol bez problémov.
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V Starom Meste bude ďalší festival. Cieli 
na zdravie, ľudové remeslá a charitu

P reteky automobilových veterá-
nov, beh naprieč Bratislavou, 

ale aj netradičná módna prehliadka 
krojov, lukostreľba, hod oštepom, sú-
ťaž v pretláčaní či zdravá výživa. To 
všetko bude súčasťou nového festi-
valu, ktorý rozšíri ponuku podujatí 
v Starom Meste. Konať sa bude síce 
až v máji (1.-12.5.), no organizátori 
už teraz intenzívne pracujú na jeho 
príprave. „Už dnes vieme, že festival, 
nad ktorým prevzal záštitu predse-

da Slovenského olympijského výboru 
Anton Siekel a  starostka Starého Mes-
ta Zuzana Aufrichtová, bude mať šty-
roch ambasádorov – vynikajúcu olym-
pijskú strelkyňu Danku Bartekovú, 
moderátorku Martinu Mečiarovú, 
vynikajúceho tanečníka, športovca 
a propagátora jógy Fredyho Aisyiho 
a veľmi úspešného mladého šprintéra 
Jána Volka,“ hovorí autor myšlienky 
festivalu Anton Moro, ktorý je pre-
svedčený, že SOV pritiahne na akciu 

aj ďalších slovenských top športovcov. 
Podujatie, na ktorom sa predstaví vyše 
30 súborov a 600 účinkujúcich bude 
prebiehať na Hviezdoslavom námestí, 
Rybnom námestí, v Sade Janka Krá-
ľa a v Inchebe. „Festival sme nazvali 
DarWin Fest. Nebolo to však kvôli 
Charlesovi Darwinovi. Ide o slovnú 
hračku – zloženie slov darovať a an-
glického win, vyhrať,“ vysvetlil Moró. 
Značná časť výťažku totiž poputuje  
na charitatívne účely.
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Zoznámili sa na svadbe kolegu,  
teraz oslávili svoju zlatú

T olerancia a rešpekt, to je 
podľa Tatiany a Ladislava 
Šrámkovcov recept na dlhé 

a šťastné manželstvo. Zoznámili sa 
pred viac ako päťdesiatimi rokmi na 
svadbe kolegu a kamaráta pána Šrám-
ka, a odvtedy sa od seba nepohli. Majú 
spolu syna a dve vnučky. Oni, a mno-
hí ďalší kamaráti a známi, nechýba-
li v sobotu 26. januára o pol druhej, 
v Zichyho paláci, kde si manželia opäť 
povedali áno. Dojatí vraj  boli rovnako, 
ako pred päťdesiatimi rokmi. „Musíte 
jeden druhého rešpektovať,“ zdô-
raznil Ladislav Šrámek. „Pestovať 
spoločné záujmy a tým, ktoré má 
ten druhý, sa prispôsobiť. Skutoč-
ne, to je to jediné, čo funguje. Aspoň 
nám. Možno druhým niečo iné,“ doda-
la s úsmevom jeho manželka Tatiana. 

KRIMI: Riešili 
bezvládneho muža 
aj strateného psa

Do 17. januára riešila 
Expozitúra MsP Bratislava I 898 
udalostí, 461 bolo vyriešených 
v blokovom konaní na mieste. 
13. januára pred šiestou 
večer si hliadka všimla 
bezvládneho muža ležiaceho 
na Poštovej ulici. K 64-ročnému 
dôchodcovi museli privolať 
záchranku, ktorá ho previezla  
do nemocnice na 
Mickiewiczovej ulici.
16. januára po piatej večer 
asistovala hliadka posádke 
rýchlej zdravotníckej pomoci pri 
poskytnutí pomoci a prevoze 
do nemocnice 58-ročného 
muža z tretieho bratislavského 
obvodu, ktorý ležal na zastávke 
MHD.
17. januára o šiestej ráno 
našla hliadka na Alžbetínskej 
ulici opusteného jazvečíka. 
Keďže bol bez pána, psa si 
prevzala Sloboda zvierat. Vo 
večerných hodinách sa ohlásil 
na Expozitúre Bratislava 
I majiteľ, ktorý psíka hľadal. 

S vnučkami: Dievčatá ich  
priviedli „k oltáru“. 

Manželia Šrámkovci:  
Po päťdesiatich rokoch  

si opäť povedali áno.

Ambasádori festivalu DarWin: Zľava Fredy Aisyi, Danka Barteková, Ján Volko a Martina Mečiarová.

FOTO: ANTON GRÁF

FOTO: ANTON GRÁF
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Dvere mal vždy otvorené
Inšpiroval celú generáciu 

hudobníkov, oficiálne kruhy si na 
Jána Albrechta spomenuli až po smrti

M álokto mal v 2. polovici 20. 
storočia taký vplyv na brati-
slavskú intelektuálnu, a pre-

dovšetkým hudobnú scénu. V dome na 
Kapitulskej 1 sa stretávali všetci, ktorí 
mali otvoreného ducha a milovali dlhé 
debaty a muzicírovanie. Dvere tam boli 
otvorené pre každého, tak ako v Prahe 
u Jiřího Muchu, syna legendárneho ma-
liara Alfonsa Muchu. Albrechtovci – Ale-
xander a jeho syn Ján - boli v Bratislave 
rovnakou legendou. 
Zabudnutý: Ján Albrecht sa narodil 
7. januára 1919. Bol prvým dieťaťom 
Albrechtovcov, sestra Alexandra sa na-
rodila až o deväť rokov neskôr.

Mama Margaréta pochádzala zo 
šľachtickej rodiny von Fischerovcov a 
bola prvou ženou v histórii, ktorá študo-
vala na Alžbetínskej univerzite v Brati-
slave. Štúdium však nedokončila. Totiž, 
pre vydaté ženy v tom čase boli Alžbe-
tínska univerzita tabu. A keď dvíhajúce 
sa bruško prezradilo, že Margaréta nie 
je slobodná, musela školu – medzičasom 
presťahovanú do Budapešti – opustiť. 
Na Dievčenskej učiteľskej akadémii 
v Bratislave potom vyučovala angličti-
nu, francúzštinu a nemčinu.

Jánov otec Alexander miloval hudbu. 
Na bratislavskom gymnáziu sa zozná-
mil s vynikajúcim hudobným sklada-
teľom Bélom Bartókom, ktorý sa stal 
jeho celoživotným priateľom. Alexander 

roky pôsobil ako riaditeľ Mestskej hu-
dobnej školy a regenschori Cirkevného 
hudobného spolku pri Dóme sv. Marti-
na. Paradoxne, napriek jeho nesporným 
kvalitám sa mu na poli skladateľskom 
veľmi nedarilo.

A patričného oficiálneho uznania 
v podobe zodpovedajúceho postu sa mu 
nedostalo ani od vrchnosti. Hudba Ale-
xandra Albrechta je dodnes širšej ve-
rejnosti úplne neznáma. Napraviť tento 
dlh sa pokúša aspoň združenie Albrech-
tina – na koncertoch prezentuje jeho 
skladby. Ktovie, zrejme aj fatálny nedo-
statok uznania bol spolu s depresiami 
a faktom, že v starobe prišiel o zrak aj 
sluch, dôvodom, prečo sa 73-ročný Ale-
xander Albrecht rozhodol dobrovoľne 
ukončiť svoj život.
„Nehovorte mi polyhistor“: V každom 
prípade, Ján vyrastal v ovzduší naplne-
nom umením a vzdelanosťou. Odma-
lička spieval v cirkevnom zbore, ktorý 
viedol jeho otec, a sám sa rozhodol pre 
hudobný nástroj – husle a neskôr violu. 
Zároveň však miloval výtvarné umenie 
a matematiku, istý čas dokonca premýš-
ľal, či im nedá prednosť pre hudbou. Tá 
nakoniec vyhrala, na VŠMU vyštudoval 
hru na violu, no obom vášňam – neskôr 
k nim pribudlo aj písanie - sa venoval 
celý svoj život.

Hoci mal perfektné znalosti v mno-
hých, často vzdialených odboroch, 

označeniu polyhistor sa smial. „Nemám 
rád pomenovanie polyhistor, lebo v Ne-
mecku sa hovorí – der Schwein ist ein 
Allesfresser (sviňa je všežravec). Viem 
o veľa detailoch, ktoré viem vsadiť do 
širších rozmerov, súvislostí a potom to 
vyzerá, že veľa viem. Ale jednému som 
ostal verný, že mám záujem o všetko. 
Lebo keď človek stratí záujem, je s ním 
zle,“ napísal raz o sebe.
Milovník starej hudby: Nečudo, že 
dom Albrechtovcov sa stal na celé ge-
nerácie doslova dušou bratislavského 
hudobného života, kultúry a umenia 
a miestom, kde sa stretávali európski 
intelektuáli. Tradíciu započal Alexander 
a Ján – ktorého všetci volali Hansi - v nej 
ochotne pokračoval. Medzi hostí patril 
okrem iných Jánov bratranec Thomas 
Messer, dlhoročný riaditeľ Guggenhei-
movho múzea v New Yorku.

Ako milovník starej hudby sa Hansi 
Albrecht významne zaslúžil o jej popu-
larizáciu. Vyhľadával staré skladby a 
notové záznamy z obdobia gotiky, rene-
sancie a baroka a dával im nový život. 
V roku 1970 dokonca založil súbor pre 
starú hudbu Musica aeterna. Toto hu-
dobné teleso sa v roku 1989 preoriento-
valo na hru na originálnych nástrojoch 
zo 17. a 18. storočia a ich kópiách a za-
čalo hrať hudbu tých čias pochádzajúcu 
zo slovenských miest. Ján Albrecht stál 
aj pri zrode festivalu Dni starej hudby 

a občianskeho združenia Centrum sta-
rej hudby.
História sa opakuje: Hansi bol dvakrát 
ženatý, no vlastné deti nemal, preto 
svoju pozornosť obrátil na iné. Inšpi-
roval celú generáciu mladších hudobní-
kov a teoretikov. Mladým sa venoval aj 
ako pedagóg. Pedagogická dráha Jána 
Albrechta sa začala v roku 1955, kedy 
prišiel na Filozofickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave. Od roku 1967 
do roku 1979 pôsobil na Pedagogickej 
fakulte UK a súbežne učil na bratislav-
skom Konzervatóriu. Na VŠMU, kde bol 
v roku 1995 vymenovaný za profesora, 
pôsobil v období rokov 1970-1996.

Hansi Albrecht zomrel náhle 20. no-
vembra 1996 v záhrade svojho domu na 
Kapitulskej 1. Mal 77 rokov. Smutné je, 
že podobne ako jeho otec, oficiálneho 
uznania sa takmer nedožil. Až v roku 
1992 mu udelili Cenu Jána Kresánka za 
celoživotné muzikologické dielo, Cenu 
hlavného mesta SR dostal až In memo-
riam. Skutočnú zásluhu na udržiavaní 
Albrechtovej pamiatky majú iní.

V septembri 1998 odhalili Alexan-
drovi a Jánovi Albrechtovi pamätnú 
tabuľu na dome, kde obaja žili. Dom 
po smrti poslednej príbuznej Albrech-
tovcov spustol. O jeho znovuoživenie 
sa úspešne snaží občianske združenie 
Albertina. 

JANA KRAUSOVÁ

Dom na Kapitulskej 1: Konávali sa tu legendárne stretnutia 
rozmeru predovšetkým hudobného a �ilozo�ického.
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FOTO: HUDOBNÉ CENTRUM

Dvere mal vždy otvorené
100. výročie 
narodenia

Ján Albrecht: Hudobník, skladateľ, 
prekladateľ a esejista ovplyvnil celú 
generáciu mladých milovníkov hudby.
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Kuchárky musia doslova čarovať 
Na jednej strane vám štát prikáže „obedy zadarmo“, no na druhej strane vám ten istý štát prikáže, 

že nespotrebované jedlo musíte vyhodiť do pomyjí – hovorí vicestarostka Martina Uličná

R oky pracovala v sociálnej ob-
lasti. Venovala sa hendike-
povaným, aj starým ľuďom. 

V miestnom zastupiteľstve fungovala 
v minulom volebnom období ako poslan-
kyňa. Dnes je pravou rukou starostky. 
O tom, na čo chce zamerať pozornosť, 
ale aj o opatreniach, ktoré bude musieť 
mestská časť urobiť, sa MARTINA ŠTE-
FÁNIKOVÁ  zhovárala s vicestarostkou 
MARTINOU ULIČNOU (45).
So starostkou Starého Mesta ste 
sa vraj zoznámili počas kampa-
ne do bratislavskej župy (BSK). 
V jednom rozhovore sa vyjadrila, 
že ste hneď našli spoločnú reč.

Je to pravda, so Zuzanou sme sa spo-
znali, keď som ju v rámci kampane do 
BSK pozvala na diskusiu k celomestskej 
parkovacej politike. Aj keď môj postoj 
k parkovacej politike bol trochu odlišný, 
už vtedy som ju vnímala ako ženu, kto-
rá má svoj názor podložený odbornými 
argumentami. Je systémová, koncepčná 
a to mi absolútne vyhovuje.
Vaše spoločné priority boli zrej-
me dôvodom, prečo si vás vybra-
la za zástupkyňu.

Treba povedať, že výber zástupcov 
starostky bol podchytený koaličnou 
zmluvou spoločného postupu opozič-
ných demokratických strán v prípade 
víťazstva starostky v komunálnych 
voľbách. Moja nominácia je výsledkom 
takejto dohody, podľa ktorej post vi-
cestarostu patrí KDH, no zároveň ju 
vnímam ako prejav osobnej dôvery zo 
strany pani starostky. 
Kvôli verejnej správe ste opustili 
prácu, nie je vám to ľúto?

Zo svojho predchádzajúceho zamest-
nania - pracovala som v domove sociál-
nych služieb - som dlhodobo uvoľnená 
na výkon verejnej funkcie. Ľúto? Súčas-
nú príležitosť vnímam ako výzvu. Stále 
robím pre ľudí. Minulé volebné obdobie 
som sa snažila ako poslankyňa mest-
skej časti pomáhať Staromešťanom 
riešiť ich problémy – a to chcem to ro-
biť aj dnes. A som presvedčená, že ako 
vicestarostka sa môžem pomoci ľuďom 
venovať ešte poctivejšie a razantnejšie. 
 V sociálnej oblasti ste sa pohy-
bovali dlhšie. Bude práve táto 
oblasť vašou prioritou? 

Pracovala som v domove sociálnych 
služieb, učila som a pracovala s hendike-
povanými deťmi. A čo sa týka priorít... 
Starostlivosti o seniorov a mladé rodi-
ny, ktoré považujem v sociálnej oblasti 
za najzraniteľnejšie, som sa venovala už 
v minulom volebnom období ako členka 
sociálnej komisie a chcem v tom pokra-
čovať. Mojou prioritou bude zaviesť čo 
najefektívnejší systém pomoci samo-
správy pre seniorov a mladé rodiny. 
Starých ľudí pribúda a dostať sa 
do DSS sa rovná takmer zázraku. 
A často kolujú o pobyte v týchto 
zariadeniach hororové príbehy. 

Toto nevieme až tak ovplyvniť, keď 
DSS sú v kompetencii župy, my ich ne-
máme. No na zabezpečenie sociálnych 
služieb má Staré Mesto zriadenú sa-
mostatnú rozpočtovú organizáciu Se-
niorcentrum. V rámci nej sa poskytujú 
pobytové služby - v Zariadení pre senio-
rov alebo v Zariadení opatrovateľskej 
služby a služby Denného stacionára. 
Zároveň je poskytovaná domáca opat-
rovateľská služby a rozvoz obedov.

Podľa môjho názoru by sa mala posil-
ňovať domáca opatrovateľská služba, 
aby naši starkí čo najdlhšie žili vo svo-

jom domácom prostredí. Čo sa Senior-
centra týka, našťastie, nemám informá-
ciu o žiadnych hororových príbehoch. 
Naopak, počas návštev som zistila, že 
ľudia sú v dobrých rukách a v dôstoj-
ných podmienkach. Chcem vyzdvihnúť 
prácu všetkých ľudí pracujúcich v Se-
niorcentre. Osobne som sa zoznámila s 
Veronikou Karšajovou, vedúcou v Zaria-
dení opatrovateľskej služby na Paulíny-
ho. Je to človek s veľkým srdcom, ktorý 
svoju prácu berie ako poslanie.
Staré Mesto začalo ešte za bý-
valého starostu budovať nové 
Zariadenie opatrovateľskej služ-
by (ZOS). Môžete o ňom povedať 
niečo konkrétnejšie?

Bývalé vedenie začalo s výstavbou 
Zariadenia opatrovateľskej služby s ka-
pacitou 42 miest na Dobšinského/Palá-
rikovej ulici. Je to finančne veľmi nároč-
ný projekt za cca 3 milióny eur, ktoré by 
mala v plnej miere zafinancovať mest-
ská časť. Je veľká škoda a nezodpoved-
nosť, že sa bývalé vedenie nepokúsilo 
riešiť financovanie aj prostredníctvom 
podpory z Integrovaného regionálneho 
operačného programu, čiže z externých 
zdrojov, keď boli vonku tieto výzvy. Naj-

mä v situácii, keď do roku 2023 treba 
splatiť 2-miliónovú pôžičku, ktorú si 
bývalé vedenie zobralo na opravu štr-
nástich ciest. Asi nikto netúži zastaviť 
výstavbu, ale bude potrebné nájsť poc-
tivé riešenie, ktoré neohrozí finančné 
fungovanie mestskej časti.
Sociálna oblasť, to sú aj hendi-
kepovaní ľudia. V tomto smere 
Staré Mesto nie je práve pria-
teľské. Ľudia na vozíčku každú 
chvíľu narazia na nejaké ťažko 
zdolateľné prekážky – schody, 
vysoké obrubníky. Plánujete 
s týmto pohnúť?

Samozrejme! Úprimne sa teším, že 
náš tím posilnil Marek Machata, porad-
ca pre sociálne veci, ktorý sa zameria 
práve na bezbariérovosť a pomoc v so-
ciálnej oblasti. Úprimne si však myslím, 
že „bezbariérovosť“ treba v prvom rade 
nastavovať v myslení ľudí. 
Horúcou témou sú „obedy za-
darmo“. Zatiaľ iba v materských 
škôlkach. Ako to bude fungovať 
v Starom Meste?

Mestská časť má v zmysle platného 
VZN (Všeobecne platného nariadenia, 
pozn. aut.) z roku 2012 nastavenú výš-

Martina Uličná: 
Suma 1,34 eura je na pokrytie 
troch jedál v materskej škole veľmi 
malá. Kuchárky doslova čarujú. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Starostka má nového poradcu pre 
sociálnu oblasť. Je ním filantrop roka

R oky sa ako dobrovoľník ve-
nuje pomoci zdravotne po-
stihnutým a sociálne znevý-

hodneným občanom. Za svoju prácu 
dokonca v roku 2018 získal prestížne 
ocenenie Krištáľové krídlo v oblasti 
Filantropia. Poslanec BSK Marek Ma-
chata (35) sa stal novým poradcom sta-
rostky Starého Mesta Zuzany Aufrichto-
vej pre oblasť sociálnych vecí.

„Pokiaľ ide o originálne kompeten-
cie Starého mesta, to podstatné v so-
ciálnych službách tvoria najmä rôzne 
formy starostlivosti o seniorov, keďže 
dnes, ale aj výhľadovo sme obvodom  
s najstaršími obyvateľmi. Služby pre nich 
by mali byť kvalitné a dostupné,“ hovorí 

M. Machata. Rád by sa venoval aj preven-
tívnym programom napríklad v oblasti 
prevencie kriminality zameranej na 
seniorov. „Okrem toho, čo už robíme, 
by sme sa mali začať venovať práci  
s ľuďmi bez domova, ale takej, ktorá by 
viedla k ukončovaniu bezdomovectva  
a k zaradeniu sa týchto ľudí do bež-
ného života,“ myslí si. Veľmi dôležitou 
oblasťou sú podľa M. Machatu bariéry. 
„Je nezmysel, aby miestny úrad mal síce 
nový výťah, ale viedli k nemu schody. 
Takýchto prípadov je v Starom Meste 
veľa a pri vôli všetkých zúčastnených ich 
vieme postupne odstrániť,“ verí.

Výhodou Mareka Machatu je, že ob-
lasť sociálnych vecí pozná dlhodobo 

a to z pozície klienta, poskytovateľa, 
úradníka aj poslanca. „Uvedomujem si, 
že mestská časť má svoje limity, ale som 
tu preto, aby sa hľadali riešenia.“ Ako 
poradca starostky chce komunikovať  
s občanmi, poslancami, zamestnancami 
úradu aj s tými, ktorí sociálne služby u 
nás poskytujú. Jedna z jeho prvých náv-
štev viedla do Seniorcentra Staré Mesto, 
chystá sa navštíviť Denné centrum  
a sociálnu výdajňu. „Chcel by som, aby 
Staré mesto bolo lídrom v poskyto-
vaní sociálnych služieb, to však nejde 
bez spolupráce so všetkými, ktorých 
sa to týka. A, samozrejme, bez podpo-
ry starostky a zastupiteľstva,“ uzavrel  
M. Machata.

Vybavovanie na matričnom 
úrade bude rýchlejšie, Staré 
Mesto má ďalšiu matrikárku

M atričnému úradu MÚ Bratislava - Staré Mesto pribudla 
ďalšia matrikárka. Po úspešnom absolvovaní všet-

kých matričných skúšok Lenka Somorová (na snímke) zlo-
žila sľub do rúk starostky Zuzany Aufrichtovej. „Máme o jed-
nu kvalifikovanú silu navyše,“ uviedla vedúca matriky Mária 
Zapletalová. Vybavovanie na matričnom úrade sa tak opäť  
o čosi zrýchli.

„V tejto chvíli pracuje na matričnom úrade 6 matriká-
rok, takže konečne sme v plnom počte,” dodala M. Zaple-
talová. „Momentálne je to dosť, ale čoskoro vstúpi do plat-
nosti nový zákon, ktorý sa týka vyhotovovania matričných 
dokladov do cudziny, takže budeme mať viac povinností.“

O podrobnostiach zákona vás budeme informovať v mar-
covom vydaní Staromestských novín.

Marek Machata (35)

Narodil sa v Bratislave. Vyštu-
doval sociálnu a pracovnú 

psychológiu na Fakulte sociálnych  
a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave a prá-
vo na Paneurópskej vysokej škole.  
17 rokov pôsobil v neziskovom sek-
tore, najmä ako projektový manažér 
občianskych združení zameraných 
na pomoc ľuďom s postihnutím. Je 
poslancom Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK). Od februára 
2018 vedie Asociáciu organizácií 
zdravotne postihnutých občanov SR 
(AOZPO SR). Od roku 2018 je členom 
poroty Krištáľového krídla v kategó-
rii Filantropia.
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Lenka Somorová: Nová posila matričného úradu.

Marek 
Machata: 
Chce, aby  

Staré Mesto  
bolo lídrom  

v poskytovaní 
sociálnych 

služieb.

ku „stravného“ pre škôlkárov na 1,34 
eur na deň. Uvedená suma predstavuje 
výšku nákladov na nákup potravín, fi-
nančné pásmo je regulované Vyhláškou 
Ministerstva školstva SR. Rodičia ešte 
uhrádzajú príspevok na režijné náklady 
v sume 0,50 eur na dieťa. Treba pove-
dať, že školské jedálne sú originálnou 
kompetenciou mestskej časti, takže 
celý chod jedálni cez mzdy, vybavenie 
kuchyne, vybavenie jedální – to všetko 
hradí mestská časť. 
A ako to teda bude fungovať po 
novom? 

Treba si uvedomiť, že názov „obedy 
zadarmo“ je mylný. To 1,20 eura je len 
dotácia a mestské časti sú povinné o ňu 
len ZNÍŽIŤ poplatok. Rodičia predško-
lákov budú teda platiť rozdiel výšky 
stravného a fixnej dotácie 1,20 eur, čo 
predstavuje 0,14 eur na deň, plus režijné 
náklady 0,50 eur na deň. Osobne si mys-
lím, že tým, že zostáva určitá miera fi-
nančnej spoluúčasti rodičov, zostáva aj 
disciplína odhlasovania obedov, čím sa 
zamedzí aj plytvaniu s jedlom. Na jednej 
strane vám štát prikáže „obedy zadar-
mo“, no na druhej strane vám ten istý 
štát prikáže, že nespotrebované jedlo 
musíte vyhodiť do pomyjí a nemôžete 
ho ako keby poskytnúť, tým , ktorí sú na 
to možno viac odkázaní.
1, 34 eura je ozaj málo na pokry-
tie troch jedál – desiata, obed, 
olovrant - v materskej škole.

Je to tak. Kuchárky doslova čarujú. 
A pri tom každý deň pre deti pripravia 
chutné a čerstvé jedlo. Ako som už spo-
mínala, výška nákladov na nákup po-
travín je regulovaná vyhláškou MŠ SR 
a platí od 1. 9. 2011. Ak teda štát prijal 
nesystémové opatrenie „obedov zadar-
mo“, možno by sa mal zamyslieť aj nad 
reguláciou stravnej jednotky - keďže 
ceny potravín, plynu, elektriny sa od 
roku 2011 sa značne zvýšili. 
V tejto súvislosti sa objavili hla-
sy, že „obedovné“ od štátu by 
mohlo otvoriť priestor na zvýše-
nie poplatku. Bolo to však veľmi 
nepopulárne opatrenie.

Náklady na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórii sú fix-
ne dané, čiže tu nie je priestor na zvy-
šovanie ceny jedla. A áno, v tejto chvíli 
sa otvára priestor na prehodnotenie 
režijných nákladov na dieťa. Pretože aj 
každé vybavenie kuchyne niečo stojí,  aj 
kuchynské riady, aj taniere treba... Sa-
mozrejme, akýkoľvek finančný nárast 
treba v prvom rade správne odkomuni-
kovať s rodičmi detí.
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Sú očami a ušami mesta. 
Inšpektori verejného 
poriadku vyzerajú tak 

trochu ako relikty minulosti v dobe 
sociálnych sietí, ktoré každú chybu 
jednotlivca či firmy okamžite vystavia 
na pranier davu. Ich cieľom však nie je 
suplovať aplikácie typu Odkaz pre sta-
rostu, aj keď gro ich práce je tiež hľadať 
v meste nedostatky – čierne skládky, 
nelegálne stánky, zničený mobiliár. 
Vďaka aj bitka: Inšpektori spadajú pod 
oddelenie životného prostredia a verej-
ného poriadku, v súčasnosti na úrade 
pracujú štyria. Je to dosť? „Kedysi nás 
bolo aj desať,“ hovorí Vladimír Skokňa. 
Je služobne najstarší, inšpektora v Sta-
rom Meste robí od roku 2014. 

Je to naozaj špecifická práca. Treba 
byť zdatný chodec - denne nachodia po 
svojom „rajóne“ desiatky kilometrov 
-, dobrý diplomat a dostatočne odolný. 
Voči počasiu, aj občanovi. Lebo úprim-
ne, nie sú práve zbožňovaní. „Skúsenosti 
s ľuďmi máme dobré aj zlé. Jedného ko-

legu už aj nafackali,“ priznáva Skokňa. 
Paradoxne, často na nich najviac útočia 
tí, ktorí s problémom či pokutou nemajú 
nič spoločné. Skrátka len išli okolo.

Za tie roky už vedia, že púšťať sa 
bezhlavo do konfliktov, je zbytočné. Ne-
chcú sa s ľuďmi hádať, ani byť a pri-
ori direktívni. „Musíte byť trochu psy-
chológ. Ja sa s ľuďmi zhováram, vysvet-
ľujem im, kde urobili chybu a musím 
povedať, že aj keď sú často spočiatku 
nahnevaní, lebo ich pokutujem, väčši-
nou uznajú, že si tú pokutu zaslúžia a za-
platia ju. A ešte mi aj poďakujú,“ vraví 
Mária Stanová.
10 eur za špak: Vždy je to o ľuďoch. Či 
sa s nimi budú baviť, „alebo nás pošlú 
do kelu,“ hovorí Skokňa. „Môžeme zasa-
hovať len v určitých paragrafoch, ktoré 
presne vymedzuje  Všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN). V podstate máme 
právomoci menších mestských po-
licajtov, nesmieme zadržať osobu, ale 
môžeme dávať pokuty. A upozorňovať, 
kontrolovať,“ vypočítava M. Stanová.

Kontrolujú toho dosť. Osvetlenie 
ulíc, poškodené preliezačky, poriadok 
na stavbách, kontajnery, ktoré bez 
povolenia zaberajú verejný priestor, 
dodržiavanie zákazy pohybu psov, bi-
cyklovania, fajčenia. Apropo, fajčiari. To 
je večný problém. Ak niekto šlukuje na 

zastávke, inšpektori ho môžu nanajvýš 
upozorniť. Zasiahnuť môžu, až keď 
hodí na zem ohorok. „To je pre nás zne-
čistenie verejného priestranstva. Zákon 
stanovuje maximálnu výšku pokuty na 
mieste 33 eur, no máme 5-eurové bloky, 
čiže v našom prípade je to najviac 30,“ 

Inšpektori verejného poriadku: „Dostali sme už aj facky“
Veria, že odkedy fungujú, mesto 

sa pohlo lepším smerom. Dôkazom 
je aj menší počet pokút

Vladimír Skokňa: 
Inšpektora verejného 
poriadku robí už od 
roku 2014.

Na mimoriadnom zastupiteľstve 21. januára schválili 
poslanci nákup hasičského auta pre Dobrovoľný 

hasičský zbor obce Staré Mesto (DHZO). Súčasné auto je už 
také staré, že oň prejavilo záujem múzeum dopravy.

„Pri tejto práci je vozidlo naozaj nutnosťou. Na zásah si  
potrebujeme zobrať množstvo technických prostriedkov 
a, samozrejme, musíme sa tam presunúť aj my,“ vysvetli-
la veliteľka Jana Dobrovičová. „Momentálne disponujeme 
vozidlom Škoda 706 RTHP CAS 25 –Trambus, ktoré už 
nevyhovuje na pravidelné výjazdy. Jeho budúcnosť 
ešte preberieme s pani starostkou a s mestskou 
časťou. Určite budeme chcieť, aby prežil dôs-
tojnú starobu,“ dodala. „Vozidlo Tatra 815 
CAS 32, ktoré chceme získať, je plne funkčné. 
Po zrealizovaní kúpy podáme žiadosť o repa-
sovanie, teda generálnu opravu. Ide o projekt 
Ministerstva vnútra SR na obnovu zásahových 
vozidiel dobrovoľných zborov značky Tatra.“

V Bratislave je silný profesionálny hasičský zbor, 
no dobrovoľní hasiči im dokážu veľakrát pomôcť. „Najmä 
počas veternej a snehovej kalamity, povodní, požiarov 
v prírodnom prostredí, dopravy vody na požiarovisko a rôz-

nych technických zásahov, napríklad odčer-
pávanie zatopených priestorov či odstra-
ňovanie sršních a osích hniezd,“ objasnila 
Dobrovičová. Ako dodala, v posledných ro-

koch sa počet výjazdov dobrovoľných hasičov 
výrazne zvýšil. 

Staromestskí dobrovoľní hasiči sú najstarším 
zborom v Bratislave a zároveň patria medzi päticu naj-

starších zborov na Slovensku. Jeho začiatky siahajú až do 
Rakúsko-Uhorska.

Staromestskí dobrovoľní hasiči dostanú 
nové vozidlo. To staré asi pôjde do múzea

Mestská polícia: 
Nový šéf aj rozpočet
P rimátor Bratislavy Matúš Vallo 

počíta na post náčelníka mest-
skej polície s novým človekom. 
Viesť by ju mal bývalý elitný vyšet-
rovateľ Marek Gajdoš. Mestskej 
polícii doteraz šéfoval Ivan Lechner. 

„Za 17 rokov v polícii sa Marek 
Gajdoš vypracoval z pochôdzkára 
na šéfa elitného vyšetrovacieho 
tímu Gorila,“ uviedol Vallo na tla-
čovej konferencii. Na zasadnutí 7. 2. 
ho ešte musia vo funkcii potvrdiť 
poslanci, no Gajdoš už predstavil 
svoje plány. „V spolupráci so štát-
nou políciou chcem zvýšiť hliadko-
vú a monitorovaciu činnosť v naj-
rizikovejších zónach a objasnenosť 
na úseku priestupkov voči majetku,“ 
uviedol. Chce aj viac mestských po-
licajtov. Umožniť to môže plánova-
né navýšenie rozpočtu MsP o milión 
eur. „Na príslušníka mestskej polície 
by malo pripadnúť 1000 obyvateľov. 
Dnes je to asi 1600,“ uzavrel.

Jana Dobrovičová: „Pri tejto práci 
je vozidlo naozaj nutnosťou,“ hovorí 
veliteľka DHZO Staré Mesto. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: ANTON GRÁF
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vysvetľuje M. Stanová. Za fajčenie vraj 
naparia maximálne 10 eur – to ak niekto 
zahodí špak vedľa koša. 
Nie všetko vie vyriešiť mestská časť: 
Spomínali sme Odkaz pre starostu. Pre 
inšpektorov je cenným zdrojom infor-
mácií, vo svojej práci ju masívne vyu-

žívajú. „Vždy ráno ju prebehnem, či nie 
je niečo nové v mojom rajóne,“ hovorí 
V. Skokňa. Zároveň však upozorňuje, 
že nie všetko dokáže mestská časť vy-
riešiť. Alebo rýchlo vyriešiť. Či už pre 
zdĺhavý legislatívny proces, alebo jed-
noducho preto, že jej nepatrí a nespra-

vuje pozemok (cesta, chodník...), kde sa 
problém vyskytol. „To nie sú výhovorky. 
Za všetky pozemky v Starom meste 
nezodpovedá miestny úrad. Za nie-
ktoré zodpovedá Magistrát, iné sú súk-
romné, mnohé majú aj viacerých majite-
ľov,“ vysvetľuje Skokňa. Vypátrať toho, 
kto má nedostatok odstrániť, sa občas 
rovná detektívnej práci.

Iný problém je, že aj keď sa vinník 
odhalí, úrad nie je dostatočne razant-
ný. „Možno by bolo dobré urobiť nie-
kedy naozaj tvrdé opatrenie a uro-
biť ho dostatočne rýchlo. Bol by to 
jasný signál pre nepoctivých – aha, tak 
tu som dostal upozornenie, o týždeň 
pokutu, potom výzvu a zrazu bol môj 
stánok preč. Stačí jeden príklad, ukáž-
kový Potom by si už ďalší rozmysle-
li, či majú porušovať zákon,“ myslí si  
M. Stanová.
Vandali a „smetiari“: Veľkým problé-
mom Starého Mesta sú čierne skládky a 
vandali. „Je to doslova začarovaný kruh. 
Niečo sa opraví a do troch dní je to zni-
čené. Máme tendenciu zhadzovať to na 
cezpoľných, turistov, ale, žiaľ, robíme si 
to sami, Staromešťania,“ hovorí M. Sta-
nová. Konkrétnym príkladom je detské 
ihrisko Jedlíkova. „Niekto ho zničil 

ešte v ten deň, keď sa po rekonštruk-
cii otvorilo.“ Čierne skládky a divoké 
smetiská? Na niektoré chodia takmer 
denne, vždy je tam „bazár“. Akoby ľudia 
zabudli, že je v Bratislave zberný dvor, 
kde väčšinu odpadu môžeme odovzdať 
úplne zadarmo. Stačí ho len priviezť. 

Podľa inšpektorov by pomohlo, keby 
sme sa viac pozerali okolo seba, upozor-
ňovali ľudí, ktorí niečo ničia alebo robia 
neporiadok. „Pomohlo by to. Je jedno-
duché kritizovať zvonka. Tiež som to 
kedysi robil, ako aktivista. Aj preto som 
sa stal inšpektorom, aby som videl, ako 
to funguje z druhej strany. A zmenil som 
názor na všeličo,“ priznáva V. Skokňa.

Je presvedčený, že nech si o inšpekto-
roch myslíme čokoľvek, posunuli Sta-
ré Mesto k lepšiemu – aspoň o kúsok. 
Dôkaz? „Kedysi sme sa postavili na 
Hodžovo námestie a za hodinu sme 
dali osem pokút. Dnes sa postavíme 
na Hodžovo a za 8 hodín dáme možno  
jednu pokutu.“ (maca)

| TÉMA |

1.2. 17:00 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

1.2. 19:15 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

2.2. 17:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

2.2. 19:30 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

3.2. 17:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

3.2. 19:30 PRASA 4,50 € / 2,50 €

4.2. 17:00 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

4.2. 19:15 PRASA 4,50 € / 2,50 €

5.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

5.2. 19:15 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

6.2. 11:00 PRASA - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

6.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

6.2. 19:15 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

7.2. 17:00 AMATÉRI 4,50 € / 2,50 €

7.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

8.2. 17:00 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

8.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

9.2. 17:00 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

9.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

10.2. 10:00 MALÝ PRINC - nedele pre najmenších STARÉ MESTO POZÝVA

10.2. 17:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

10.2. 19:30 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

11.2. 15:30 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

11.2. 18:00 3 DNI V QUIBERONE - cyklus Duša a film -projekcia a diskusia 4,50 € / 2,50 €

12.2. 17:00 AMATÉRI 4,50 € / 2,50 €

12.2. 19:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

13.2. 11:00 SVIATKY POKOJA A MIERU - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

13.2. 17:00 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

13.2. 19:00 AMATÉRI 4,50 € / 2,50 €

14.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

14.2. 19:15 GOLIÁŠ  4,50 € / 2,50 €

15.2. 17:00 HOVORY S TGM 4,50 € / 2,50 €

15.2. 19:00 HOVORY S TGM 4,50 € / 2,50 €

16.2. 17:00 MASARYK 4,50 € / 2,50 €

16.2. 19:15 MASARYK 4,50 € / 2,50 €

17.2. 16:30 TOMAN 4,50 € / 2,50 €

17.2. 19:30 TOMAN 4,50 € / 2,50 €

18.2. 17:00 GOLIÁŠ  4,50 € / 2,50 €

18.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

19.2. 10:00 KLUB VYVOLENÝCH 4,50 € / 2,50 €

19.2. 17:00 GOLIÁŠ  4,50 € / 2,50 €

19.2. 19:00 KLUB VYVOLENÝCH - utorky s izraelským filmom 4,50 € / 2,50 €

20.2. 11:00 GOLIÁŠ - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

20.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

20.2. 19:15 PRASA 4,50 € / 2,50 €

21.2. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

21.2. 19:30 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

22.- 24.2. 16:30 / 19:00 Víkend s filmami nominovanými na Oscara 4,50 € / 2,50 €

25.2. 17:00 PRASA -  Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2 €

25.2. 19:15 KAFARNAUM - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2 €

26.2. 17:00 ČIERNA VDOVA - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2,50 €

26.2. 19:00 NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2,50 €

27.2. 11:00 KAFARNAUM - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

27.2. 17:00 TAXI TEHERÁN - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2,50 €

27.2. 19:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

28.2. 16:30 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

28.2. 19:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €
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1.2. 17:00 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

1.2. 19:15 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

2.2. 17:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

2.2. 19:30 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

3.2. 17:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

3.2. 19:30 PRASA 4,50 € / 2,50 €

4.2. 17:00 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

4.2. 19:15 PRASA 4,50 € / 2,50 €

5.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

5.2. 19:15 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

6.2. 11:00 PRASA - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

6.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

6.2. 19:15 HRANICA 4,50 € / 2,50 €

7.2. 17:00 AMATÉRI 4,50 € / 2,50 €

7.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

8.2. 17:00 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

8.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

9.2. 17:00 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

9.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

10.2. 10:00 MALÝ PRINC - nedele pre najmenších STARÉ MESTO POZÝVA

10.2. 17:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

10.2. 19:30 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

11.2. 15:30 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

11.2. 18:00 3 DNI V QUIBERONE - cyklus Duša a film -projekcia a diskusia 4,50 € / 2,50 €

12.2. 17:00 AMATÉRI 4,50 € / 2,50 €

12.2. 19:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

13.2. 11:00 SVIATKY POKOJA A MIERU - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

13.2. 17:00 SVIATKY POKOJA A MIERU 4,50 € / 2,50 €

13.2. 19:00 AMATÉRI 4,50 € / 2,50 €

14.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

14.2. 19:15 GOLIÁŠ  4,50 € / 2,50 €

15.2. 17:00 HOVORY S TGM 4,50 € / 2,50 €

15.2. 19:00 HOVORY S TGM 4,50 € / 2,50 €

16.2. 17:00 MASARYK 4,50 € / 2,50 €

16.2. 19:15 MASARYK 4,50 € / 2,50 €

17.2. 16:30 TOMAN 4,50 € / 2,50 €

17.2. 19:30 TOMAN 4,50 € / 2,50 €

18.2. 17:00 GOLIÁŠ  4,50 € / 2,50 €

18.2. 19:00 WOMAN AT WAR 4,50 € / 2,50 €

19.2. 10:00 KLUB VYVOLENÝCH 4,50 € / 2,50 €

19.2. 17:00 GOLIÁŠ  4,50 € / 2,50 €

19.2. 19:00 KLUB VYVOLENÝCH - utorky s izraelským filmom 4,50 € / 2,50 €

20.2. 11:00 GOLIÁŠ - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

20.2. 17:00 PRASA 4,50 € / 2,50 €

20.2. 19:15 PRASA 4,50 € / 2,50 €

21.2. 17:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

21.2. 19:30 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

22.- 24.2. 16:30 / 19:00 Víkend s filmami nominovanými na Oscara 4,50 € / 2,50 €

25.2. 17:00 PRASA -  Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2 €

25.2. 19:15 KAFARNAUM - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2 €

26.2. 17:00 ČIERNA VDOVA - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2,50 €

26.2. 19:00 NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2,50 €

27.2. 11:00 KAFARNAUM - projekcia pre seniorov 1 € / 4 €

27.2. 17:00 TAXI TEHERÁN - Stredný východ panoptikum 4,50 € / 2,50 €

27.2. 19:00 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

28.2. 16:30 KAFARNAUM 4,50 € / 2,50 €

28.2. 19:00 YOMEDDINE 4,50 € / 2,50 €
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Inšpektori verejného poriadku: „Dostali sme už aj facky“

Čierne skládky: Veľký problém Starého Mesta.

FOTO: ANTON GRÁF
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INŠPEKTORI VEREJNÉHO PORIADKU:
KONTAKTY AJ ULICE, O KTORÉ  
SA STARAJÚ, NÁJDETE NA  
WWW.STAREMESTO.SK V SEKCII OBČAN/
PORIADOK A ČISTOTA
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V lani oslávil obchodný dom na 
Kamennom námestí 50. výro-
čie otvorenia. Za desaťročia 

svojej existencie vymenil viacero maji-
teľov i názvov – bol K-Martom, Tescom 
aj My. No starí Bratislavčania mu aj tak 
vytrvalo hovoria Prior. 

Nedávno získal nového pána, a zrej-
me aj z obavy, čo s ním bude, sa opäť raz 
začalo viac hovoriť o jeho architektonic-
kom význame. MARTINA ŠTEFÁNIKO-
VÁ sa zhovárala historikom architek-
túry PETROM SZALAYOM o tom, čím 
je tento obchodný dom neopakovateľný 
a prečo by si zaslúžil, aby ho vyhlásili za 
Národnú kultúrnu pamiatku.
Aj keď bývalý Prior mnohí laici 
považujú len za betónové mno-
štrum, ktoré špatí centrum mes-
ta, nie je to tak...

Určite nie. Ktovie, možno má na 
tom svoj podiel skutočnosť, že vzni-
kol v dobe, na ktorú nemáme veľmi 
dobré spomienky. No v tom období 
budovali podobné stavby aj v zahrani-
čí a architekt, ktorý ho navrhol, Ivan 
Matušík, sa nimi tiež inšpiroval. Firma 
Prior, ktorá vznikla práve v polovici 
60. rokov, takéto obchodné domy za-
čala stavať po celom Československu. 
Aj keď to bola štátna firma, chcela 
tým priniesť do Československa akýsi  
závan západu.
Matušík predstavil v projekte 
viacero zvláštností, ktoré do-
vtedy naši architekti nepoužili. 
V Priore jazdili napríklad prvé 
eskalátory v krajine...

Tých noviniek tam bolo viac. Na-
príklad Matušík prvýkrát použil pri 
vchode do obchodného domu takzvanú 
tepelnú clonu. Dnes to už možno ani 
nevnímame, lebo je to bežná vec, ale 
vtedy neexistovalo, že by pri vstupe do 
klimatizovaných budov vpúšťali teplý 
vzduch, aby sa minimalizovali klimatic-
ké rozdiely. A zaujímavé sú aj pôvodné 
dvere. Síce sa už nepoužívajú, ale stále 
tam sú. Bola to taká veľká sklenená ta-
buľa, ktorá sa zdvíhala dohora. 

A zvonkohra na fasáde? 
To je tiež pozoruhodný technický de-

tail. Mimochodom, tá hudba a celý ten 
stroj boli použité aj v československom 
pavilóne na EXPO v Montreali v roku 
1967. Odtiaľ putovali na Prior.
Architekt Matušík je povestný 
svojím perfekcionizmom. Ako sa 
to prejavilo na obchodnom dome 
Prior? 

Čo je podľa mňa zaujímavé, až kon-
ceptuálne, je, ako Matušík pracuje  
s motívom trojuholníka (najstaršia časť 
budovy otvorená v roku 1968 má troju-
holníkový pôdorys, pozn. aut.). Málokto 
si to všimne, ale trojuholníky sa odráža-
jú v celej tej stavbe. Pozrite sa na dlažbu 
alebo na podhľady, všade nájdete odkaz 
na trojuholníky. To je od architekta nao-
zaj neobvyklé, až puntičkárske. 

Rovnako zaujímavé je aj využitie 
kameňa na obkladoch. Hovorí sa tomu 
fládrovanie, čo znamená, že tie kamene 
majú nejakú svoju kresbu a ukladajú sa 

tak, aby tá kresba dávala nejaký zmy-
sel, koncept. To bolo tiež veľmi náročné 
a vyžadovalo si to označenie každého  
kameňa už v kameňolome, aby to na tej 
fasáde sedelo.
To muselo byť veľmi drahé...

Neviem vám povedať cenu, ale áno! 
(Smiech). Bol to jeden z najdrahších 
projektov, ktoré vtedy vznikli. Navyše, 
Matušík si vedel vybojovať, aby tú jeho 
stavbu „neošidili“. Dokázal s dodávateľ-
mi bojovať za atypické riešenia. Pritom 

za socializmu sa všetko snažili robiť ty-
povo, aby to bolo rovnaké a najlacnejšie. 
Napriek tomu jemu sa podarilo presadiť 
veci, ktoré boli a dodnes sú unikátne. 
Vieme, že napríklad pri budove 
Slovenského rozhlasu bolo treba 
upustiť od niektorých nápadov 
architektov – pre nedostatok 
peňazí. Tu sa to nestalo?

Dá sa povedať, že z architektonického 
hľadiska sa tam realizovalo všetko, čo 
si Ivan Matušík zaumienil. Ústupky sa 

Legendárny obchodný dom mal  
prvé eskalátory v republike

„Verím, že sa ho podarí vyhlásiť za kultúrnu pamiatku,“ hovorí o Tescu  
na Kamennom námestí historik architektúry Peter Szalay

FOTO: ODDELENIE ARCHITEKTÚRY, 
             HISTORICKÝ ÚSTAV SAV

Pôdorys trojuholníka: Pre stavby bol úplnou novinkou. 
Vľavo model víťazného návrhu Ivana Matušíka.

Ivan Matušík (88)

Narodil sa 12. júla 1930 v Bratislave. Po štúdiu architektúry na SVŠT v Bratisla-
ve nastúpil do ateliéru prof. Svetlíka. V 60. rokoch pracoval ako vedúci projek-

tant v Stavoprojekte, ako pedagóg pôsobil aj na FA SVŠT. Jeho tvorba predstavuje 
jeden z vrcholov slovenskej architektúry. Vychádza z tradícií funkcionalizmu na 
Slovensku. Za OD Prior v Bratislave získal v roku 1969 významnú cenu D. Jurkoviča.  
V roku 1995 mu Spolok architektov Slovenska udelil za celoživotné dielo Cenu 
Emila Belluša. Medzi posledné a najvýznamnejšie diela patrí futuristický rodinný 
dom Elipsion v Senci (2003, cena CE.ZA.AR) či víťazný návrh z verejnej anonym-
nej súťaže na bratislavské Podhradie Vydrica. Zdroj: Wikipedia
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urobili skôr z urbanistického hľadiska. 
Predstavoval si totiž, že budú zbúrané 
aj tie dva či tri funkcionalistické domy, 
ktoré na námestí ešte stále stoja. Vtedy 
ich tam nechali, lebo bola bytová kríza 
a tieto funkcionalistické domy mali veľ-
mi dobré byty. No plánovali, že neskôr, 
keď sa postavia všetky sídliská, ich 
zbúrajú. Bola totiž vízia, že na Kamen-
nom námestí bude jedna zo staníc met-
ra. Nakoniec sa to nedotiahlo a dnes mô-
žeme povedať, že našťastie. (Smiech.) 

Vy ste jeden z architektov, kto-
rí bojujú za to, aby bola táto 
stavba vyhlásená za kultúrnu 
pamiatku. Myslíte si, že sa vám 
to podarí?

Žiadosť sme po prvý raz podali už asi 
pred desiatimi rokmi. Musí to schváliť 
Krajský pamiatkový úrad a Minister-
stvo kultúry SR, čo sa zatiaľ nepodarilo. 
Niekedy je problém v tom, že pamiat-
kari nechcú ísť do konfliktov a radšej 
vyhlásia za pamiatku niečo, kde sami 

majitelia majú o to záujem, cenia si to. 
Žiaľ, tušia, že pri Kamennom námestí by 
tie problémy mali stále, lebo majiteľ sa 
bude snažiť čo najviac využiť pozemok, 
ktorý je v centre mesta. 
Teda podľa vás to teraz, s no-
vým majiteľom bude ťažšie? 

Ja dosť dúfam, že sa to zmení. Viem si 
predstaviť, že keby aj mesto prejavilo 
väčší záujem, mohlo by sa to podariť. 
Čo by to znamenalo pre majite-
ľa, keby bol obchodný dom vy-

hlásený za kultúrnu pamiatku? 
Nejako by ho to obmedzovalo?

Keď je niečo vyhlásené za pamiatku, 
to neznamená, že to sa musí zakonzer-
vovať a nikto sa už ničoho nesmie do-
tknúť. Každé to vyhlásenie znamená, 
že sa urobí zoznam hodnotných vecí, 
ktoré sú hodné ochrany a na ktoré tre-
ba prihliadať pri obnove, rekonštrukcii, 
prestavbe či dostavbe. V konečnom dô-
sledku to nemusí byť negatívne ani pre 
majiteľa.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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FOTO: RAJMUND MÜLLER, ZDROJ ODDELENIE ARCHITEKTÚRY, HISTORICKÝ ÚSTAV SAV
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Zvonkohra: 
Premiéru mala na 
EXPO´67 v Montreali. 
Vľavo hotel Kyjev. 
Kedysi patril medzi 
najvyhľadávanejšie 
hotely, od roku 2011  
je zatvorený.

Nový Prior: Firma 
chcela priniesť do 
Československa závan 
západu.

Samé trojuholníky: 
Architekt motív 

využil v exteriéri 
(snímka hore)  
aj v interiéri.

Komplex: Prvú budovu Prioru (vľavo) otvorili v roku 1968,  
hotel Kyjev (v pozadí ) dokončili v roku 1973, v polovici 80. rokov  
dobudovali premostenie a posledný objekt (vľavo).

Zásadné zmeny nový majiteľ nechystá. Zatiaľ

P red pár týždňami prebehla médiami správa, že toto monumentálne dielo 
známeho slovenského architekta Ivana Matušíka (88) čakajú ďalšie zmeny. 

Do vlastníctva ho totiž získala Slovenská investičná a realitná spoločnosť na čele 
s Georgeom Trabelssiem. Pre trend.sk Trabelssie uviedol, že cena bola vyššia ako 
20 miliónov eur. Presné plány, čo s budovou urobí, zatiaľ nemá. Ako prezradil, 
oslovil však viacero významných európskych architektonických kancelárii, aby 
mu vypracovali víziu nového Kamenného námestia. Ich projekty chce potom 
použiť v diskusii s mestom a ďalšími zúčastnenými stranami. Podstatne zasiah-
nuť do vzhľadu obchodného domu sa však najbližších päť rokov nechystá. Isté 
zmeny nastanú iba v prevádzkach – tie, ktoré mali zmluvu s Tescom, nahradia 
nové. V každom prípade, potraviny podľa zmluvy majú fungovať aspoň ďalších 
10 rokov.
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E urópska komisia (EK) a Or-
ganizácia pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (OECD) 

zverejnili 22. novembra spoločnú 
správu s názvom Zdravie v skratke: 
Európa 2018.

Správa upozornila, že neustále 
zvyšovanie očakávanej dĺžky života 
sa spomalilo, pričom medzi jednot-
livými krajinami Európskej únie a aj 
v rámci nich pretrvávajú veľké roz-
diely. Znevýhodnení sú najmä ľudia  
s nízkou úrovňou vzdelania.

Závery správy vychádzajú z po-
rovnávacích analýz zdravotného 
stavu občanov EÚ a výkonnosti 
systémov zdravotnej starostlivos-
ti 28 členských štátov EÚ, piatich 
kandidátskych krajín a troch krajín 
Európskeho združenia voľného ob-
chodu (EZVO).
Predčasne zomiera vyše milión 
ľudí ročne: „Očakávaná dĺžka živo-
ta v EÚ síce patrí medzi najvyššie 
na svete, ale nemali by sme zaspať 
na vavrínoch. Ak zintenzívnime úsi-
lie o podporu zdravého životného 
štýlu a zameriame sa na riešenie 
rizikových faktorov, ako je tabak či 
nedostatok fyzickej aktivity, mô-

žeme zachrániť mnoho životov. 
Je neprijateľné, aby nás každý rok  
v únii predčasne opúšťalo viac ako 
1,2 milióna ľudí,“ uviedol euroko-
misár pre zdravie a bezpečnosť 
potravín Vytenis Andriukaitis. Zby-
točným stratám na životoch sa pri-
tom dá predísť lepšou prevenciou 
chorôb a účinnejšími intervenciami 
v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Správa ďalej vyzýva na zlepšenie 

duševného zdravia a predchádza-
nie duševným chorobám, ktoré majú 
nielen sociálne dôsledky, ale podľa 
odhadov sa na ne v celej EÚ vynakla-
dajú viac ako štyri percentá HDP.

V roku 2015 zomrelo v dôsledku 
problémov s duševným zdravím  
v celej Európe vyše 84-tisíc osôb  
a náklady vyplývajúce z týchto zdra-
votných problémov sa odhadujú na 
viac ako 600 miliárd eur ročne.

Veľké rozdiely: Ku kľúčovým zis-
teniam správy patrí zistenie, že do-
nedávna sa očakávaná dĺžka života 
v krajinách únie rýchlo a plynule 
zvyšovala. Od roku 2011 sa však jej 
rast výrazne spomaľuje a pretrvá-
vajú veľké rozdiely v strednej dĺžke 
života nielen v závislosti od pohla-
via, ale aj sociálno-ekonomického 
postavenia. 30-roční muži s nízkou 
úrovňou vzdelania môžu očakávať, 
že sa dožijú približne o osem rokov 
menej ako muži s vysokoškolským 
vzdelaním.

Dôkazy zozbierané z rôznych kra-
jín naznačujú, že až 20 percent vý-
davkov na zdravotnú starostlivosť 
by sa mohlo využiť lepšie. Veľkým 
problémom verejného zdravia je 
vysoká konzumácia alkoholu medzi 
dospievajúcimi i dospelými. Takmer 
40 percent dospievajúcej mládeže 
priznalo, že sa v predchádzajúcom 
mesiaci aspoň raz nárazovo opili.

V roku 2016 Európska komisia 
začala cyklus sprostredkúvania 
poznatkov Stav zdravia v EÚ, kto-
rého cieľom je pomôcť členským 
štátom EÚ zlepšiť zdravie ich  
občanov. (TASR)

Zvyšovanie očakávanej dĺžky života v Európe 
sa spomalilo. Vzdelaní však žijú dlhšie

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto zabezpečuje stravo-

vanie pre dôchodcov dodávateľsky  
v ôsmich 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 výš-
ky dôchodku.

Pri kúpe lístkov treba vyplniť 
Žiadosť o poskytnutie príspevku na 
stravovanie dôchodcov a predložiť 
aktuálny výmer o dôchodku.

Dôchodca si môže kúpiť stravné 
lístky aj v plnej cene bez príspevku. 
Stravné lístky sa predávajú LEN na 
pracovné dni. Do jedálne MILOSRD-
NÍ BRATIA a MAMUT PUB je možné 
zakúpiť stravné lístky aj na víkendy. 

Stravné lístky na ZŠ DUBOVÁ                                                                                                                              
sa predávajú LEN v  stanovenom ter-
míne v Staromestskom centre kultú-
ry a vzdelávania na Gaštanovej 19. 

Spoločné stravovanie pre dôchodcov: Príspevok 
závisí od výšky dôchodku. Pozrite sa, čo sa mení

Zariadenie Cena SL Príspevok 1 € Príspevok 1,50 €
UNsP Milosrdní bratia,  3,60 € 2,60 € 2,10 €
Nám. SNP 10
SENIOR GASTRO, Cintorínska 19 3,40 € 2,40 € 1,90 €
AVENT – vegetariánska rešt., 3,00 € 2,00 € 1,50 €
Obchodná 58
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK 3,60 € 2,60 € 2,10 €
školská jedáleň, Gondova 2
MAMUT PUB,  3,60 € 2,60 € 2,10 €
Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej
Jedáleň MINI MAXI, Krížna 12 3,99 € 2,99 € 2,49 €
Školská jedáleň pri ZŠ Dubová 3,30 € 2,30 € 1,80 €
(stravné lístky sa preávajú len v centre 
kultúry a vzdelávania, Gaštanova 19)
Jedáleň Evanjelickej 3,70 € 2,70 € 2,20 €
bohosloveckej fakulty, Bartókovej 8, Bratislava

Platné od 01.01.2019
Príspevok 1,50 € pre dôchodcu s príjmom do 328,65 €  
Príspevok 1,00 € pre dôchodcu s príjmom od 328,66 € do 427,65 €
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. dňa daného mesiaca

Večne mladí:  
Lepšia kondícia  
rovná sa dlhší  
a plnohodnotnejší 
život.

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. MIROSLAVA HULÍKOVÁ
TEL.: 02/ 592 46 392
MIROSLAVA.HULIKOVA@STAREMESTO.SK
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O príspevok na dopravu v sume 
2,50 eur na každú jazdu 

k vášmu lekárovi, do špecializova-
nej ambulancie, nemocnice, liečeb-
ne, prípadne na dopravu do vášho 
denného stacionára môžete požia-
dať, ak poberáte starobný dôcho-
dok alebo ste klientom denného sta-
cionára. S ľubovoľnou taxislužbou, 
ktorú si sami vyberiete, ušetríte na 
ceste z domu k lekárovi a späť spolu 
až 5 eur.

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto poskytuje finančný príspe-
vok na dopravu pre starobných 
dôchodcov mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto.
Čo treba urobiť, 
aby ste ho získali?

1. Starobný dôchodca si podá 
vyplnenú žiadosť, ku ktorej 

priloží všetky doklady. Pre výpla-
tu príspevku na dopravu predloží 
oprávnená osoba potvrdenie o le-

kárskom vyšetrení s vyznačeným 
dátumom a platný doklad z regis-
tračnej pokladnice vybraného do-
pravcu o úhrade za uskutočnenú 
dopravu.

2. Doklady predloží oprávnená 
osoba 1x štvrťročne. 

3. Príspevok na dopravu sa 
vypláca oprávnenej osobe 

spätne, 1-krát za štvrťrok na účet 
žiadateľa. Vyzdvihnúť si ho môže aj 
osobne do 30 dní po doložení dokla-
dov za konkrétny štvrťrok. Za kon-
krétny štvrťrok sa považuje:
1. štvrťrok: 1. január - 31. marec
2. štvrťrok: 1. apríl – 30. jún
3. štvrťrok: 1. júl – 30. september
4. štvrťrok: 1. november – 
                       31. december

Finančný príspevok upravujú 
Zásady o poskytovaní finančného 
príspevku na dopravu pre obyvate-
ľov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto.

Penzisti, takto ušetríte: Staré Mesto 
preplatí časť nákladov na taxík k lekárovi

100 eur pre čerstvé mamičky: 
Dostanete ich už aj na účet

J ednorazový príspevok pri naro-
dení dieťaťa  sa poskytuje matke, 

ktoré má trvalý pobyt v mestskej časti 
a podá si žiadosť na predpísanom tla-
čive najneskôr do dovŕšenia 1 roku 
veku dieťaťa. Za oprávnenú osobu sa 
považuje žena, ktorá dieťa porodila a 
ku dňu narodenia dieťaťa mala trvalý 
pobyt v mestskej časti. Príspevok sa 
poskytuje v sume 100 eur.
Čo treba urobiť? 

1. Na oddelenie sociálnych vecí 
miestneho úradu mestskej čas-

ti treba najskôr po uplynutí 28 dní ži-
vota dieťaťa doručiť vyplnené tlačivo 
- Žiadosť o poskytnutie finančného 
príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej 
len „žiadosť’), ktoré je zverejnené na 
webovej stránke www.staremesto.sk  
alebo na pracovisku prvého kontaktu. 

2. K písomnej žiadosti priložte 
fotokópiu aktuálneho rodného 

listu dieťaťa.

3. Žiadateľ je oprávnený požiadať 
o poskytnutie príspevku v roku, 

kedy sa dieťa narodilo, najneskôr do 
dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa.

4. Príspevok bude oprávnenej 
osobe vyplatený v hotovosti 

a od 1, januára 2019 už aj priamym 
prevodom na účet.

Odborné prednášky 
a aktivity pre 

seniorov
Denné centrum Heydukova 25 
● utorok o 14:00
● prednášky a aktivity 
 sú bezplatné
● vstup voľný

FEBRUÁR
05.február - Liečivé bylinky na 
mesiac február – Mgr. Alica Pejhovská 
rod. Kytková
12.február - Farebná typológia – 
vplyv farby oblečenia na psychiku 
a zdravotný stav, diagnostika 
a prevencia podľa farieb
19.február - Slovenské rozprávky – 
autorka predstaví svoje diela s gitarou; 
medzigeneračný program – PeadDr. 
Anna Varadinová 
26.február - Tvorivé dielne – Ing. 
Vlasta Lazová

MAREC
05.marec - Liečivé bylinky na mesiac 
marec – Mgr. Alica Pejhovská rod. 
Kytková
19.marec - Tvorivé dielne – Ing Vlasta 
Lazová (začiatok o 15:00)
medzigeneračný program
26.marec - Liečivá sila minerálov – 
Janka Kolačná

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. MICHALA ŽIFČÁKOVÁ
TEL.: 02/ 592 46 227
MICHALA.ZIFCAKOVA@STAREMESTO.SK

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. MICHALA ŽIFČÁKOVÁ
TEL.: 02/ 592 46 227
MICHALA.ZIFCAKOVA@STAREMESTO.SK

Príjemný bonus: 
Nebojte sa na cestu 
k lekárovi použiť 
taxík. Preplatíme 
vám 5 eur z ceny 
jazdného tam a späť.

C ieľom karty 
je poskytnúť 

seniorom z našej 
mestskej časti 
benefity v podobe 
zľavy z ceny nie-
ktorých služieb a 
tovarov. Zľava sa uplatňuje ihneď 
pri objednávke alebo nákupe.

Zoznam prevádzkovateľov, fi-
riem, zariadení a poskytované vý-
hody nájdete na webovej stránke 
MČ alebo na oddelení sociálnych 
vecí miestneho úradu. Prevádzky a 
zariadenia zapojené do projektu sú 
označené samolepkou s logom KAR-
TA STAROMESTSKÉHO SENIORA. 
Výšku zliav a formu bonusov určuje 
poskytovateľ.
VYBRANÉ ZĽAVY

Palacinkáreň FUNKI PUNKI 
Klariská 12 - Sladká palacinka + 
káva za 2,00 € 

V e t e r i n á r n a 
klinika VETLI-
NE Staromestská 
6/D - zľava 45% na 
komplet vakciná-
ciu mačky, zľava 
38% na komplet 

vakcináciu psa, zľava 50% z pohoto-
vostného príplatku

Salón krásy STUDIO VITALITY 
Obchodná 66A - zľava 15% na všet-
ky služby v salóne

Zdravotnícke pomôcky ARIES 
SLOVAKIA s.r.o. Obchodná 12  - 
zľava 10% na tovar značiek ARIES, 
zľava 10% na zdravotnú obuv BATZ, 
MEDISTYLE a zdravotnícke pomôc-
ky SVORTO.

Karta staromestského seniora: 
Lacnejšie služby aj nákupy

 služieb a 
Zľava sa uplatňuje ihneď

klinika VETLI-
NE 
6/D - zľava 45% na 
komplet vakciná-
ciu mačky, zľava 
38% na komplet 

vakcináciu psa, zľava 50% z pohoto-

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. ANDREA ŠOTNÍKOVÁ
TEL.: 02/ 592 46 288
ANDREA.SOTNIKOVA@STAREMESTO.SK
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HIPPIE. 
Paulo Coelho, Ikar 2018

V autobiografickom románe Coel-
ho znovu prežíva sen generácie 

hippies, ktorá túžila zmeniť svet a ší-
riť mier. Mladý Paulo sa chce stať spi-
sovateľom. Nechá si narásť dlhé vlasy 
a vyberie sa do sveta hľadať slobodu 
a hlbší zmysel existencie. Zástupco-
via brazílskej vojenskej diktatúry ho 
zatknú a uväznia. Neskôr sa v Am-
sterdame stretne s Karlou, nasadnú 
na Magic Bus, ktorý ich má odviezť 
do Nepálu. Cestou prežijú 
výnimočný príbeh lásky.

1500 ANGLICKÝCH SLOV. Angličtina pre deti, 
Matys 2018, od 4 do 10 rokov

Z aujímavá a užitočná knižka s 1500 
najčastejšie používanými anglic-

kými slovami. Ak sa naučíš všetky tieto 
slovká, tak sa ti každé ďalšie bude učiť 
oveľa ľahšie. Samozrejme, že budeš 
musieť pridať trochu vlastnej snahy, 
ale veríme, že aj pomocou tejto knižky 
sa naučíš hovoriť po anglicky a zozná-
miš sa tak s mnohými novými kama-
rátmi, ktorí tiež ovládajú jeden z naj-
rozšírenejších jazykov 
na našej planéte.

STRIGA NA VYSÁVAČI. 
Terry Pratchett, 
Slovart 2018, od 7 rokov

K niha je voľným pokračovaním príbe-
hov Draky zo Strašihradu. Čitateľov 

čakajú bláznivé príbehy o deťoch i dospe-
lých, pirátoch i kúzelníkoch, strigách i po-
licajtoch, dobrákoch i lotroch. Prečítajte 
si rané poviedky najvtipnejšieho autora 
všetkých čias!

CHYBNÁ. Cecilia Ahernm, 
Slovart, 2018

A utorka bestsellerov S láskou Rosie a P. S. 
Milujem ťa, prichádza tentoraz s drsnou 

dystopickou dilógiou o sedemnásťročnom 
dievčati, ktoré spoločnosť odsúdi ako Chyb-
nú. Príbeh zo sveta, kde bezchybnosť je nor-
mou a jeden chybný krok vedie k zavrhnutiu 
a trestu. Príbeh, kde sa možno nie tak bez-
chybné sedemnásťročné dievča stane proti 

svojej vôli vyvrheľkou, no 
aj hrdinkou.

NIET ÚNIKU. 
Taylor Adams, Ikar 2018

D ych vyrážajúci príbeh o štyroch 
cudzincoch, snehovej víchrici, 

unesenom dieťati a odhodlanej mla-
dej žene, ktorá sa zúfalo snaží odha-
liť a oklamať zákerného psychopata.
Triler Taylora Adamsa sa odohráva po-
čas jedinej noci. Začína sa za súmraku  
o 19.49 a vzápätí sa spustí lavína zvra-
tov. Pri čítaní budete uvažovať, ako by 
ste sa zachovali vy. Možno so všetkými 
Darbinými rozhodnutiami nebudete 
súhlasiť. Jedno je však isté, čím hlbšia 
bude noc, tým viac si budete želať, aby 
už bolo ráno. Dožije sa ho aj Darby?

STRATENÝ KRÁĽ. 
Roman Brat, Ikar-Stonožka 
2018, od 8 rokov

V eľký rozprávkový príbeh má všet-
ko, čo treba: dobrodružný dej, boj 

dobra a zla, priateľstvo aj veľkú lásku. 
A vyniká ešte niečím! Okrem tajomstva 
ponúka hru, v ktorej sa dieťa samo roz-
hodne, ako bude pokračovať v čítaní. Vyberie si, čo 
sa prihodí synovi strateného kráľa, ako sa odohrá súboj medzi škriatka-
mi a čo urobia kráľovná Marlena i princezná Snežienka. Hoci rozprávka 
povodí dieťa tromi rozličnými cestami, určite ho na konci nesklame.

TOTO NIE JE DŽUNGĽA!/
THIS IS NOT A JUNGLE! 
Susanna Isern, Perfekt 
2018, od 2 do 6 rokov

A utorkou dvojjazyčnej knihy je 
psychologička a spisovateľka, 

ktorá nás veselým a poučným spô-
sobom sprevádza obdobím vzdoru. 
Hlavnou hrdinkou knihy je malá 
Paulínka, ktorá sa jedného dňa 
naučí slovíčko NIE, a všetko je od-
razu oveľa zábavnejšie. Jej mama 
sa snaží situáciu zvládať trpezlivo, no raz si už po-
vzdychne: o chvíľu to tu bude vyzerať ako v džungli! Keď sa na druhý deň 
Paulínka zobudí, všetko je inak. V jej izbe spí lev, vo vani sa kúpe hroch, na 
chodbe sa hádajú tukany, rodičovskú spálňu obsadili medvede a v kuchy-
ni majú hostinu divé zvery. Aj vonku vyzerá všetko ako v džungli.

Staromestská knižnica aj v novom roku pre 
vás pripravila zaujímavé tituly, ktoré sa oplatí 
prečítať. Prežijete pri nich výnimočné chvíle plné 
spomienok, lásky, fantázie a napätia. 
Z najnovšej ponuky kníh vyberáme:
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KOLOMAN SOKOL: KOLOMAN SOKOL 1968-1993
Galéria Nedbalka, Nedbalova 17

N ejdem za peniazmi, politikou, 
slávou, ani za pohodlným 

životom. Cieľ môj bol a dosiaľ je 
čistotou orámovaný život. Či dôj-
dem? Neviem. Môj život bol ulia-
ty z olova, – povedal svojho času. 
KOLOMAN SOKOL (1902-2003), 
významný slovenský maliar (ve-
noval sa najmä grafike), ktorého 
umelecký význam a vplyv ďale-

ko prekročil hranice Slovenska. 
V Galérii Nedbalka sa môžete po-
kochať 18 dielami tohto význam-
ného maliara, ktorý značnú časť 
svojho života prežil v Mexiku, kde 
dokonca na Akadémii výtvarných 
umení založil a viedol odbor gra-
fiky. Rodák z Liptovského Mikulá-
ša zomrel v januári 2003 vo veku 
100 rokov. 

ROBERT BARCA: SME V TOM SAMI
Galéria Nadácie Slovak Press 
Photo, Zichyho palác, Ventúrska 9

V ýstava bratislavského rodá-
ka, dokumentárneho fotografa 

Roberta Barcu (25), predstavuje 
autorovu tvorbu posledných rokov 
v dvoch samostatných súboroch. 
Prvý, akýsi osobný dokument, sledu-
je život dvoch kamarátov počas de-
siatich mesiacov v tmavej izolácii na 

predmestí všetkého škandinávskeho 
univerzitného mesta. Druhý je výbe-
rom z autorovej tvorby. Robert sa zo-
známil s dokumentárnou fotografiou 
v časopise .týždeň, jeho tvorbu oce-
nili 1. cenou v kategórii Aktualita na 
prestížnych súťažiach Slovak Press 
Photo aj Czech Press Photo.

LUKA BRASE: OLD TOWN BOY 2
Staromestská galéria Zichy, Ventúrska 9, 
vchod z ulice

L uka Brase (35) 
sa v skutočnosti 

volá Lukáš Brašeň a 
je rodákom z Dolného 
Kubína. Ako prezra-
dil, meno si zmenil 
preto, aby s jeho vý-
slovnosťou nemali 
problém ani v zahra-
ničí. A očividne uro-
bil dobre, keďže za 
hranicami Slovenska 
sa už stihol slušne 
presadiť. Má za sebou 
10 samostatných a 13 
kolektívnych výstav 
v najvýznamnejších 
európskych galéri-
ách. Okrem Slovenska 
vystavoval v Írsku, 
Belgicku, vo Viedni, 
v Londýne či v Haagu, jeho diela zdobia zbierky mnohých súkromných 
zberateľov. Luku Braseho môžete poznať aj ako autora ilustrácií pre 
knihu Michala Havrana a Maroša Hečka Kandidát. V roku 2013 vyšla 
prvá monografia mapujúca jeho tvorbu z posledných rokov Art on The 
Way. Jeho motto: „Keď žiješ svoj sen, nemôžeš byť unavený.“

MILINA ZIMKOVÁ: HIC SUNT LEONES
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Pistoriho palác, Štefánikova 25

D céra malia-
ra Ondreja 

Zimku a herečky 
Milky Zimkovej 
Milina (40) si 
kariéru výtvar-
níčky musela 
u rodičov doslo-
va vyvzdorovať. 
„Nebol som tým 
nadšený, ale 
nechal som jej 
voľnosť. Vydo-
byla si to,“ vy-
jadril sa o dcére 
O. Zimka. Mili-
na inklinuje ku 
grafike a tema-
ticky zas k mys-
tike a tajomnu. 
V Pistoriho pa-
láci predstavuje 
sériu obrazov 
maľovaných ako „poctu stredovekým kartografom, ktorí nám umožnili 
množstvo mystických plavieb do bájnych zemí. Alebo ako možnú odpo-
veď na dnešnú skutočnosť.“

ČO SA OPLATÍ VIDIEŤ
1.2. – 28.2.

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
6.2. – 5.3.

31.1. – 7.3.

16.1. – 24.3.
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