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Toľko štvorcových metrov vý-
tlkov na cestách opraví Staré 
Mesto po zime. Opravovať sa 
bude rýchlou infratechnológiou. 

VIAC SA DOČÍTATE NA S. 2

PARKOVACIE MIESTA 
NA ŽIDOVSKEJ
Čo si myslia obyvatelia, 
poslanci, starostka

strany 6 – 7

SCHWEITZERKA
Ocenená pediatrička 
Anna Popracová 
o deťoch a ich rodičoch

strana 10

K onáre polámané po ve-
ternej smršti, preplnené 
koše, smeti na tráve či 

na chodníku, nepohrabané lístie. To 
všetko by malo byť v Starom Meste 
minulosťou. Zabezpečiť by to mala 
novozaložená Staromestská hliad-
ka, ktorá vznikla z iniciatívy sta-
rostky Zuzany Aufrichtovej.

Čo je náplňou činnosti Staro-
mestskej hliadky? Predovšetkým 
operatívne a okamžite zbaviť Staré 
Mesto drobných chybičiek krásy, 
ktoré kazia imidž najnavštevovanej-
šej bratislavskej mestskej štvrte.

„Je to tím dvoch ľudí, ktorí chodia 
po meste a riešia drobné problé-
my, ktoré trápia Staromešťanov 
- keď nájdu nevysypaný kôš, zabez-
pečia nápravu, pozbierajú smeti a 
polámané konáre, pozametajú lístie. 
Reagujú na podnety obyvateľov, 
ale aj sami aktívne ,skenujú´ Staré 
Mesto a pátrajú po nedostatkoch, 
ktoré sú schopní na mieste vyrie-
šiť. Je taká staromestská rýchla 
rota. Sú vybavení vrecami na odpad, 
metlami aj základným opravárskym 
náradím,” objasnila Zuzana Aufrich-
tová.

Staromestskú hliadku tvorí man-
želský pár, obaja sú už niekoľko 
rokov zamestnancami miestneho 
úradu. Spoznáte ich podľa zeleného 
pracovného oblečenia s nápisom 
Staromestská hliadka. Keď ich stret-
nete, nahláste im neporiadok vo 
vašom okolí. Svoje podnety môžete-
posielať aj na mailovú adresu staro-
mestkahliadka@staremesto.sk.

Za pár týždňov jej existencie ste 
už Staromestskú hliadku mohli vi-
dieť na Hlbokej, Továrenskej, Dobro-
vičovej, na Jakubovom námestí či na 
Vodnom vrchu. (maca)

O poriadok v mestskej časti sa od marca stará nová 
Staromestská hliadka. Osloviť ju môžu aj občania

Staromestská 
hliadka: 

„Rýchla rota“ 
rieši drobné 

problémy, 
ktoré trápia 

Staromešťanov.

V Starom Meste 
bude čistejšie
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ŽIVÁ MAPA DEJÍN
NAŠEJ ŠTVRTE
Ukážeme vám históriu 
ulíc Starého Mesta
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Dlažba na Hviezdoslavovom námestí 
je po zime opäť bez dier

D lažba na Hviezdoslavovom námestí bola po zime v zlom stave, 
vypadnuté kocky vytvorili viacero neestetických „výtlkov“. 

Spôsobilo to počasie aj nápor návštevníkov počas vianočných tr-
hov. Od polovice marca je však už dlažba v poriadku. „Opravovali sa 
poškodené miesta, nie dlažba ako celok,” upresnil generálny riaditeľ 
Technických služieb Starého Mesta, a.s. (TSSM) Ľuboš Majer. Cena 
opravy sa vyšplhala na 1500 eur, zahrnuté v nej bolo aj repasovanie 
dlažby na Šafárikovom námestí pri Kačacej fontáne.

Rekonštrukcia Hviezdoslavovho námestia prebehla pred vyše 
desiatimi rokmi. Vtedy bola položená aj nová dlažba. Hoci problém 
s vypadávajúcimi kockami sa objavuje pravidelne, Majer tvrdí, že 
za tým nie je nekvalitná práca. „Dlažobné kocky sú malé, preto sú 
uložené iba do malého lôžka, čo spôsobuje pri veľkom množstve náv-
števníkov námestia nestabilitu. Svoj podiel má aj počasie,” vysvetlil. 

FOTO: STARÉ MESTO

Dobrovoľným 
hasičom pribudli 

členovia

S taré Mesto je opäť o čosi bez-
pečnejšie. Dobrovoľnému 

hasičskému zboru obce (DHZO) 
Staré Mesto pribudli ďalší šty-
ria členovia. Menovací dekrét 
im v marci odovzdala starostka 

mestskej časti Zuzana Aufrichto-
vá. DHZO má aktuálne 17 členov, 
z toho dve ženy. Jednou je aj veli-
teľka zboru Jana Dobrovičová.

Zber škodlivého 
odpadu 

z domácností

S taré náterové hmoty, odpa-
dové rozpúšťadlá, pesticídy, 

oleje a tuky, ale aj staré žiarivky 
či elektrospotrebiče. To všetko 
môžu obyvatelia Starého Mes-
ta 13. apríla priniesť na Kýčer-
ského ulicu. Mestská časť orga-
nizuje zber a ekologickú likvidá-
ciu v spolupráci s magistrátom, 
OLO, a.s. a ARGUSS, s.r.o. 

Zber prebehne od 10.30 do 
12.30 na nároží ulíc Kýčerského 
a Jozefa Krónera. ČO SA ZBIERA? 
Staré náterové hmoty, odpado-
vé rozpúšťadlá, pesticídy, oleje 
a tuky, batérie a akumulátory, žia-
rivky a iný odpad obsahujúci or-

tuť, vyradené zariadenia obsahu-
júce chlórfluorované uhľovodíky 
(chladničky, mrazničky a pod.), 
vyradené elektrospotrebiče 
(počítače, televízory, monitory, 
žehličky, práčky, mixéry a pod.) 
POZOR! Rozpúšťadlá, oleje, pes-
ticídy, farby, lepidlá... musia byť 
uzavreté v pevnom obale. Jed-
na osoba môže priniesť najviac  
5 kg takéhoto odpadu.

Odvezieme 
nepotrebný 

elektrospotrebič. 
Zadarmo

Z avadzia vám v domácnosti sta-
rý elektrospotrebič? Miest-

ny úrad Bratislava-Staré Mesto v 
spolupráci s ENVIDOM vám pomô-
žu. V sobotu 6. apríla organizuje-
me zber a bezplatný odvoz starých 
spotrebičov. Zber treba vopred 
objednať (do 3. apríla 2019) cez 
stránku www.zberelektroodpadu.

sk. V deň zberu do 8:00 hod. ráno 
vyložte elektroodpad do vchodu 
bytového domu resp. za bránu ro-
dinného domu.

Ak sa nám nepodarí pre-
vziať nahlásený elektroodpad do 
14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 
čísle 0907 434 303. POZOR! Ne-
zbierame televízory a monitory!

Cyklotrasa na 
Blumentálskej 

bude dlhšia

N ávrh projektu schválili 
v marci poslanci miestneho 

zastupiteľstva v Starom Meste. 
Cyklotrasa bude financovaná 
prevažne z Integrovaného regi-
onálneho operačného progra-
mu rozvoja pre Bratislavský kraj, 
parkovacie miesta budú zachova-
né.

Cyklotrasa sa buduje v dvoch 
etapách. Počas prvej (začala sa 
v roku 2018) vznikne 450-met-

Staré Mesto opravuje výtlky

Až 266 m2 výtlkov by malo 
v apríli opraviť Staré 

Mesto. Objednávka je vytvorená 
podľa jednotlivých lokalít a naj-
častejších podnetov od Staromeš-
ťanov. Tí mohli výtlky nahlasovať 
prostredníctvom formulára na 
webovej stránke mestskej časti. 
S opravami sa začalo 1. apríla, 
skončiť by mali do 10. 4. „Mo-
mentálne máme nahlásených 36 
ulíc po celom území Starého Mes-
ta, ktoré majú takýto problém,“ 
uviedla Adela Bednáriková z in-
vestičného oddelenia MÚ Bratisla-
va-Staré Mesto.

V mestskej časti sa výtlky opra-
vujú infratechnológiou. Povrch 
výtlku a okolia sa do hĺbky 10 cm 

zahreje na teplotu 165 – 180°C a 
vyplní materiálom nahriatym na 
takú istú teplotu - čo zabezpečí 
úplné prepojenie oboch materiá-
lov. Netreba žiadne ďalšie nástro-
je na rezanie asfaltu či zbíjačka.

„Táto metóda má aj ďalšie výho-
dy. Predovšetkým - výtlk je opra-
vený v priebehu 20 minút, čím sa 
obmedzenie premávky znižuje na 
minimum,” uviedla Bednáriková. 
Ďalšou výhodou je, že pri oprave 
nevzniká žiaden odpad.

V rokoch 2016/2017 sa pomocou 
infratechnológie opravilo na území 
Starého Mesta 1923,19 m2 výtl-
kov za sumu 83 400 eur. V roku 
2018 to bolo 1 482,4 m2 výtlkov 
za sumu 60 000 eur.
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Café Propeler v lete otvorí,  
spúšťa sa aj nová súťaž 

L egendárne Café Propeler bude počas letnej sezóny otvorené. Do-
časne ho bude prevádzkovať mestská časť prostredníctvom 

svojej akciovky TSSM. Tá na rozbehnutie kaviarne zamestná býva-
lého prevádzkara kultovej bratislavskej reštaurácie Prašná bašta. 
Známy podnik pod jeho vedením od apríla nečakane skončil. Café 
Propeler by malo začať fungovať 1. mája. Priestory budú slúžiť aj 
turistom, ktorí tu okrem občerstvenia nájdu i propagačné materi-
ály či suveníry. Prevádzka Café Propeler v tejto podobe je však iba 
dočasná. Predstavitelia Starého Mesta oznámili, že vyhlásia novú 
súťaž na lodnú prepravu z jedného brehu Dunaja na druhý, ktorá 
bude zahŕňať aj priestory kaviarne. 

Funkcionalistická budova Café Propeler vznikla v roku 1930 pod-
ľa projektu známeho architekta Emila Belluša. Do dnešnej podoby ju 
neskôr upravil Ján Bahna.

FOTO: STARÉ MESTO

rový obojsmerný cyklochodník. 
Počas druhej etapy sa chodník 
predĺži o ďalších 300 metrov - 
pozdĺž celej Blumentálskej až po 
Karadžičovu (Konská železnica). 
Plány druhej etapy zahŕňajú vy-
tvorenie nabíjacej stanice, kde 
sa budú dať dobíjať e-biky kolo-
bežky, invalidné vozíky či segway. 
Celá trasa by mala byť dokončená  
v septembri 2019.

Mesto informuje 
o výruboch 

stromov

O plánovaných orezoch, vý-
ruboch, ale aj výsadbách 

zelene vo svojej správe začal ma-
gistrát informovať na svojej we-
bovej stránke v sekcii Životné 
prostredie/Mestská zeleň, ale 
aj priamo na dotknutých – infor-
mačnou tabuľou. „Vysvetlí, pre-
čo je potrebné strom vyrúbať, ako 
a kde sa nahradí,” objasnil Andrej 
Kovarik, splnomocnenec primáto-
ra pre zeleň a životné prostredie. 
Ako dodal, výruby budú zrealizo-
vané výhradne po posúdení sta-
vu stromu arboristom.

Službu chce zaviesť aj mest-
ská časť Staré Mesto. Zatiaľ o vý-
ruboch informuje na FB profile 
Staré Mesto – srdce Bratislavy a na 
webovej stránke v Aktualitách.

Prváčikov 
zapíšete do školy 

koncom apríla

D átum zápisu prváčikov na 
základné školy, ktorých zria-

ďovateľom je MÚ Bratislava-Staré 
Mesto, sa ani tento rok neme-
ní. Podľa VZN sa uskutoční v po-
sledný aprílový piatok a sobotu, 
teda 26. a 27. apríla.

Presné termíny zápisov si mô-
žete overiť na internetových 
stránkach jednotlivých škôl, ich 
zoznam nájdete na https://www.
staremesto.sk/sk/content/za-
kladne-skoly. Zvyčajne sa konajú 
v piatok od 14.-18.00 a v sobotu 
od 9.00 do 12.00. Rodičia sa môžu 
so školami zoznámiť počas Dňa 
otvorených dverí (DOD). Na nie-
ktorých školách DOD prebehli už 
v marci, v apríli sa konajú na ZŠ 
Dubová (10.4.), ZŠ Hlboká (8.4.), 
ZŠ Mudroňova (25.4.). ZŠ Va-

Raňajky s dekanmi

T rinásť predstaviteľov fakúlt 
a dvoch významných priemys-

loviek sídliacich v Starom Meste sa 
prijalo pozvanie starostky Zuzany 
Aufrichtovej na Štefánikovu uli-
cu. V Pistoriho paláci sa hovorilo 
o problémoch, s ktorými školy 
musia bojovať, o možnostiach rie-
šenia, vymieňali sa skúsenosti. 

Hlavnou témou debát však bola 
spolupráca - vysokých škôl s mest-
skou časťou, so strednými školami, 
medzifakultnou. Výsledkom bolo 
viacero zaujímavých nápadov 
na spojenie síl, niektoré už dostali 
veľmi konkrétne kontúry. Šlo vôbec 
o prvé stretnutie na tejto úrovni, 
v budúcnosti by sa mali opakovať. 
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Nová policajná stanica na Obchodnej

Na Obchodnej ulici by mala 
vzniknúť nová stanica 

mestskej polície. Projekt pri-
pravuje Staré Mesto v spolupráci 

s magistrátom a Mestskou polí-
ciou. Mestská časť by mala pri-
spieť priestormi po bývalom 
Green Cafe. O vrátení zvereného 
majetku sa rokovalo na mimo-
riadnom zastupiteľstve Starého 
Mesta 26. marca.

Vedenie Starého Mesta chce zá-
roveň posilniť bezpečnosť aj po-
daním projektu na kamerový 
systém na Obchodnú ulicu, kto-
rý mestská časť obstará a potom 
odovzdá hlavnému mestu.

Obchodná ulica je dlhodo-
bo jedným z neuralgických  
a problémových bodov Starého 
Mesta. Kritická bezpečnostná 
situácia vyústila vlani v máji do 
tragickej udalosti. Juraj Hossu 
vtedy brutálne napadol Filipín-
ca Henryho Acordu, ktorý po 
niekoľkých dňoch v nemocnici  
zomrel.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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zovova ponúka možnosť dohod-
núť si osobnú konzultáciu so 
zástupkyňou ZŠ Mgr. Jaroslavou 
Ribánovou. 

Zápis do 
materských škôl 

bude v máji

S voje deti môžete zapísať do 
materských škôl v pôsobnos-

ti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto od 2. do 10. mája. Počet 
prijatých detí závisí od kapacit-
ných možností každej materskej 
školy. V pôsobnosti Starého Mesta 
je 19 škôlok, ich zoznam aj s kon-
taktmi nájdete na https://www.
st aremesto. sk/sk/content/
materske-skoly. Prednostne sa 
prijímajú 5- až 6-roční predško-
láci, ktorí majú v nasledujúcom 
roku začať povinnú školskú do-
chádzku, deti s odloženou povin-
nou školskou dochádzkou a deti 
s dodatočne odloženou povinnou 
školskou dochádzkou. Pri prijí-
maní treba povinne predložiť 
žiadosť o prijatie dieťaťa s po-
tvrdením o zdravotnom stave a 
povinnom očkovaní dieťaťa a ob-
čiansky preukaz zákonného zá-

Vyhoretý secesný 
dom už opravujú

S ecesnú budovu na Hlavnom ná-
mestí, ktorú vlani v novembri 

počas vianočných trhov zničil požiar, 
obklopilo lešenie. Na uvedenie do pô-
vodného stavu si však ešte počkáme. 
„Aktuálne začali práce na čistení 
fasády. Následne bude prebiehať pa-
miatkový prieskum fasády pre potre-
by finalizácie projektu rekonštrukcie 
a obnovy,“ povedala nám Silvia Nosko-
vá Illášová, hovorkyňa poisťovne Koo-
peratíva, a.s., ktorá je vlastníkom po-
škodenej budovy. Počas tohto procesu 
sa určí miera a lokalizujú sa miesta 
poškodenia fasády a kamenného ob-
kladu, farebnosť fasády, deponovanie a 
obnova lampášov a kovových prvkov 
na fasáde. „Keďže ide o národnú kul-
túrnu pamiatku – dom bol postave-
ný v roku 1911 pre potreby eskontnej 
banky -, jej obnova je administratívne, 
finančne, aj časovo náročná,“ dodala 
hovorkyňa. Čistiace práce na fasáde sú 
prvou fázou opravy budovy. FOTO: STARÉ MESTO

stupcu. Písomné rozhodnutie o 
prijatí dieťaťa oznámi riaditeľka 
MŠ zákonným zástupcom spra-
vidla do 15. júna 2019.

Budú varovať 
turistov: Do tohto 

taxíka nesadaj!

V súvislosti s blížiacimi sa Maj-
strovstvami sveta v ľadovom 

hokeji (10.-26. mája) pripravuje 
Bratislava na Hlavnej stanici špe-
ciálnu informačnú kampaň. Cieli 
najmä na návštevníkov hokejové-
ho šampionátu, ktorých chce varo-
vať pred neserióznymi taxikár-
mi. „Vieme, že sa v minulosti ob-
javili viaceré problémy s predra-
ženými taxíkmi. Mesto pripraví 
informačnú kampaň tak, aby naši 
taxikári nedobehli zahraničných 
turistov a tí nemali nepríjemný 
zážitok zo šampionátu,“ uviedol vi-
ceprimátor Juraj Káčer. Ako dodal, 
mesto rokuje aj s Cech Taxi. V čase 
majstrovstiev plánuje magistrát 
aj ďalšie zmeny. Zriadi záchytné 
parkoviská, posilní MHD a zave-
die MHD zadarmo pre tých, ktorí 
sa v deň zápasu preukážu platnou 
vstupenkou. 

Chytili sprejerky
D ve mladé sprejerky zadržala 

mestská polícia priamo pri 
čine. Počarbali budovu a chodník 
v Starom Meste  

Na sprejerky upozornil poli-
cajtov telefonát. Oznamovateľ 
zároveň uviedol, že osoby, ktoré 
sprejovali na stenu budovy, sa 
presúvajú smerom na Zochovu. 
„Na uvedenom mieste mestskí po-
licajti spozorovali dve podozrivé 
osoby, ktoré mali ruky znečistené 
čiernou farbou a vedľa seba polo-
žený čierny sprej a tašku so šabló-
nami,“ upresnila hovorkyňa brati-
slavskej mestskej polície Barbora 
Krajčovičová. Išlo o dievčatá vo 
veku 16 a 17 rokov. „Policajtom 
sa priznali, že čiernym sprejom 
znehodnotili stenu rožnej budo-
vy na Baštovej, aj chodník na Ná-
mestí SNP,“ dodala Krajčovičová. 
Keďže vzniklo podozrenie zo 
spáchania trestného činu po-
škodzovania cudzej veci, dievčatá 
boli na mieste odovzdané prísluš-
níkom Policajného zboru SR.

Učiteľky, vychovávateľky, kuchárky, 
upratovačky, školníci. 
Komenský by zaplesal

N aše deti s nimi trávia často 
viac času, ako s nami. Aj keď 

nás to môže mrzieť, ľutovať to ne-
musíme - sú v dobrých rukách. 

Takmer tridsať zamestnancov 
materských a základných škôl 
v pôsobnosti Starého Mesta si pri 
príležitosti Dňa učiteľov prevzalo v 
Zichhyho paláci ocenenie svojej prá-
ce z rúk starostky a vicestarostky. 
Mestská časť si uctila nielen učite-

ľov, ale aj nepedagogických pracov-
níkov – upratovačky, kuchárky, 
vedúce jedální či školníka. Hoci 
tvoria dôležitú a nenahraditeľnú sú-
časť škôl, ch práca je častov na okraji 
záujmu. Kvety, diplomy, chlebíčky a 
víno však neboli jediným prejavom 
uznania od Starého Mesta. Prvá časť 
odmeny dorazila už vo februári – v 
podobe informácie o 12-percentnom 
zvýšení platov vtomto roku.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Staré Mesto ocenilo 
najlepších: Zamestnanci škôl 
a škôlok v Zichyho paláci.FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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M estská časť Bratisla-
va-Staré Mesto bezplat-
ne zabezpečí prista-

venie veľkokapacitných kontaj-
nerov na veľkorozmerný domový 
odpad (starý, najlepšie rozobratý 
drevený a čalúnený nábytok, koberce, 
matrace). Kontajnery sú určené pre 
obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. 
V prípade, že firmy a podnikatelia 
majú záujem o veľkokapacitný kon-
tajner, musia si ho objednať osobitne.

Kontajnery neslúžia na zber sta-
rých pneumatík, elektroodpadu (napr. 
chladničky, televízory, počítače, mo-
nitory a pod.) ani na zber biologického 
odpadu (tráva, konáre), ani na odpad 
s výskytom nebezpečných látok (ba-
térie, žiarivky)! Zber týchto druhov 
odpadov zabezpečujeme prostredníc-
tvom iných, mobilných zberov. 

Pristavenie kontajnerov zabez-
pečí spoločnosť A.I.I., technické služ-
by s.r.o., na jednotlivých stanovištiach 
v ranných hodinách (zhruba do 9.00 
hod.) podľa nižšie uvedeného har-
monogramu. Budú označené logom 
Mestskej časti Staré Mesto.

 Kontajnery budú k dispozícii na 
stanovišti 24 hodín od pristavenia, 
potom budú odvezené. Odporúčame 
preto aby obyvatelia napĺňali kontaj-
nery v deň pristavenia, nakoľko na 
druhý deň to už ráno nemusia stih-
núť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ 
v osobitných prípadoch nedovolí ak-
tuálna situácia zloženie kontajnera 
na vopred vybrané miesto, je zložený 
na iné vhodné najbližšie miesto. Ak 
v daný deň obyvatelia nenájdu kon-
tajner na plánovanom mieste, bude 
to pravdepodobne z tohto dôvodu.  
Z dôvodu bezpečnosti žiadame 

Pristavenie veľkokapacitných 
kontajnerov v Starom Meste - 

jar 2019

Dátum Miesto pristavenia
 Radvanská-Medzierka
od 3.4. Sasinková - Poľná
do 4.4. Železničiarska-Žabotova
 Godrova 1-3
 Gajova 15-17
od 8.4. Javorinská-Hummelova
do 9.4. Nad lomom- Buková
 Kubániho-Čerešňová
 Poľská 2
od 10.4. Drotárska cesta - Na Hrebienku
do 11.4. Partizánska -Lichardova
 Čajkovského-Leškova
 Fraňa Kráľa 1-Lermontovova
od 15.4. Tvaroškova- Smetanova
do 16.4. Timravina 6
 Laurinská-Nedbalova
 Záhorácka
od 17.4. Mudroňova-Broskyňová
do 18.4. Lazaretská-Cintorínska
 Havlíčkova-Prokopa Veľkého
 Súbežná-Matúšova
od 24.4. Bohúňova- Gaštanová
do 25.4. Vajanského 11
 Rubinsteinova- Haydnova
 Škarniclova 1-park.miesto ZŠ
od 29.4. Vetvová
do 30.4. Múzejná-  Dobrovičova
 Vlčkova-Dohnalova
 Martinengova 1- Drotárska cesta 
od 2.5. Západný rad - Gaštanová
do 3.5. Jakubovo námestie
 Šulekova 19
 Bartókova 4-6
od 6.5. Kuzmányho-Vlčkova
do 7.5. Belopotockého - Bjornsonova
 Gorazdova- Langsfeldova
 Révová - Na kopci
od 9.5. Svetlá - Tichá
do 10.5. Beskydská 2
 Blumentálska- Wilsonova

KONTAKTNÁ OSOBA:
ING. MARTIN ČILLIK
TEL.: 02/592 46 333
martin.cillik@staremesto.sk 

FOTO: ARCHÍV

ZUŠ Miloša Ruppeldta oslavuje stovku!

Je najstaršou základnou 
umeleckou školou v Bra-

tislave. ZUŠ Miloša Ruppeldta 
sídli na Panenskej ulici už 100 
rokov. Stovku síce škola oslávi 
až 6. novembra, no už od začiat-
ku roka pripravila pri tejto príle-
žitosti množstvo podujatí.

Základná umelecká škola M. 
Ruppeldta bola založená 6. no-
vembra 1919 ako I. Hudobná 
škola pre Slovensko. Jej zaklada-
teľ Miloš Ruppeldt patril k po-
predným organizátorom hudob-
ného života na Slovensku v prvej 

polovici 20. storočia. Okrem 
iného po otcovi prevzal spevokol 
Tatran, v rokoch 1905-1910 pô-
sobil aj v Argentíne - vyučoval 
hudbu slovenských vysťahoval-
cov. Škola sídli v Dome gen. Geor-
gievitsa. V súčasnosti má 700 
žiakov, riaditeľkou je Alexandra  
Pažická.

FOTO: ZUŠ M. RUPPELDTA

FOTO: ZUŠ M. RUPPELDTA

obyvateľov aby pristavené kontaj-
nery neotvárali a v prípade, že sú 
už plné, neprepĺňali. 

OHŇOSTROJ NAA DUUNAAJII / KKONNCCERRTTYY

STSTTTRREEEEETT  FOOOOOODD / / GGAAMMBRRINNUUSS  SRRDDCOOVVKAA

CAFÉ EURRÓÓÓÓPPPPAAAA / //CCCCYYYYKKKLLLLOOOJOJJO AAAAAZZZDDDDAAAAA

PARK PPPPRRRREEEEE DDDDDDEEETTTTTIIII AAAAAAJAJJJJ RRRRRROOOOOODIČOV attďďďď...... 

www.bratislavskymajales.sk

Organizátori PartneriHlavný partner

Spoluorganizátori
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Starostka chce vrátiť na Židovskú časť 
parkovacích miest, nie všetkým sa to páči

Názory obyvateľov, 
poslancov  
a starostky

Za p r e d c h á d z a j ú c e h o 
starostu prešla Židov-
ská rozsiahlou rekon-

štrukciou. Vymenila sa dlažba a ulica 
sa začlenia do pešej zóny. Zároveň sa 
zrušili i parkovacie miesta,  ktoré po-
užívali tunajší obyvatelia. Obyvatelia 
podali niekoľko petícií, jednu hneď po 
nástupe starostky do funkcie. Proku-
rátor konštatoval porušenie staveb-
ného zákona a podal protest. Mestská 
časť mu ešte počas minulého volebné-
ho obdobia vyhovela, no stav nedorie-
šila. Riešiť ho začala až starostka. Zá-
roveň sa rozhodla vyhovieť aj petícii 
a obnoviť časť parkovacích miest na 
tejto ulici. 

Nie všetkým sa rozhodnutie páči, 
na Facebooku ho kritizujú najmä sta-
romestskí poslanci z Teamu Vallo. Čo 
si o zámere starostky myslia poslanci 
za 1. volebný obvod, do ktorého patrí 
aj Židovská? Ako ho hodnotia ďalší zá-
stupcovia občanov, petičného výboru 
a samotná starostka?
ANNA DOJČÁNOVÁ
Poslankyňa za 1. volebný 
obvod (klub Team Vallo za 
Staré Mesto)

My, v poslaneckom klube Team Val-
lo, postupujeme spoločne v rámci ce-
lého Starého Mesta, nielen podľa svo-
jich volebných obvodov. Parkovacia 
politika je dlhodobou bolesťou celej 
mestskej časti.

V našom programe je predovšet-
kým využívanie verejnej dopravy, 
cyklotrasy a pešie zóny v historických 
častiach. Súčasná rekonštrukcia Ži-
dovskej ulice sa ukázala ako šitá horú-
cou ihlou len na ohlášku, kde sa teraz 
pracuje na stavebnom povolení. Spadá 
to ešte do kompetencií predošlého 
vedenia Starého Mesta. Pokračuje sa 
v tomto pláne a je požiadavka na pri-
navrátenie časti parkovacích miest.

Na túto otázku sme nemali dosť 
času na odpoveď, aby sa urobil väčší 
poslanecký prieskum u obyvateľov 
spomínanej lokality, ale z toho, čo sa 
mi podarilo zistiť, nie je dopyt po par-
kovacích miestach ani od väčšiny ob-

čanov. Skôr to vyzerá na zvýhodnenie 
niektorých jednotlivcov, nakoľko pod-
ľa mojich informácií ide len o navráte-
nie 11 parkovacích miest. Nevidela 
som ešte ani projektovú dokumentá-
ciu a rovnako by podľa môjho názo-
ru sa mala uskutočniť širšia diskusia 
kompetentných s verejnosťou. Určite 
zahlasujem za to, čo bude najlepšie 
riešenie v súlade s naším programo-
vým smerovaním. Robiť veci trans-
parentne, v prospech verejnosti a za-
chovania našej pamiatkovej zóny. 
Náš poslanecký klub by preferoval na 
Židovskej ulici viac zelene a uličný mo-
biliár. Židovská ulica nie je ani v par-
kovacích zónach Starého Mesta.
VLADIMÍR PALKO
Poslanec za 1. volebný obvod 
(klub - nezaradený)

Situácia s parkovaním v staro-
mestskom Podhradí, ale prakticky v 
celom širšom centre Starého Mesta 
je a bude vďaka dvadsaťročnej zmlu-
ve s BPS Park a. s. problematická ešte 
sedem rokov. Rezidenti po 16:00 nie 
sú zvýhodňovaní pred návštevník-
mi, preto jedinou možnou cestou ako 
situáciu dočasne zlepšiť, je navýšiť 

počet parkovacích miest, alebo ich 
aspoň nerušiť. Bývalé vedenie mest-
skej časti zvolilo cestu ich znižova-
nia, čo sa negatívne prejavilo práve 
v Podhradí vo chvíli, keď rezidenti 
„dostali“ nechcenú pešiu zónu spolu 
s jej nešťastnou rekonštrukciou. Vrá-
tenie jedenástich parkovacích miest 
je preto aspoň malou náplasťou za 
daň, ktorú ľudia zo Židovskej a okolia 
denne prinášajú na pomyselný oltárik  
novej pešej zóny. 
TOMÁŠ ZIEGLER
Poslanec za 1. volebný obvod 
(Staromestký klub)

Inak bude vnímať vrátenie parko-
vania na Židovskú ulicu jej obyvateľ, 
inak návštevník ktorý touto ulicou 
len prechádza. Viem sa vžiť do kože 
obyvateľov Židovskej ulice, ktorí svoje 
bývanie nadobudli v čase, keď bolo na 
ulici umožnené parkovať alebo tam 
bývajú po viaceré generácie. Záujmom 
Mestskej časti však musí byť zároveň 
aj hľadanie možností ako dopravne 
„ukľudnovať“ verejné priestranstvá 
v historickom centre a snažiť sa vytvá-
rať zóny s limitovaným množstvom 
automobilovej dopravy. Výsledok však 

musí byť konsenzom názorov a požia-
daviek Staromeštanov/ Bratislavča-
nov. Mestská časť, starosta, soslanci 
sú ich len zástupcami. 

Ruku na srdce. Ako by ste to vníma-
li vy, ak by sa to dialo na vašej ulici...
ADAM BERKA
Poslanec, člen Komisie pre 
územ. plánovanie, miest. rozvoj 
a živ. prostredie (klub Team 
Vallo za Staré Mesto)

Ide o krok späť. Rozširovanie pe-
šej zóny a tvorba ulíc, na ktorých sa 
cítime príjemne, nielen v historickom 
centre, je cesta, ktorou sa uberá množ-
stvo miest po celom svete. Nie náho-
dou sa práve tieto mestá umiestňujú 
na popredných priečkach v zozname 
najlepších miest pre život. Rovnaký 
vývoj má za sebou Ljubljana. Nekom-
promisné rozšírenie pešej zóny malo 
spočiatku mnohých odporcov, no 
dnes si nikto nevie predstaviť, že by 
to mohlo byť ináč. Ljubljančania si 
uvedomujú množstvo pozitív, ktoré so 
sebou rozšírenie pešej zóny prinieslo. 
V prípade Židovskej majú obyvatelia 
možnosť doviezť sa až ku dverám 
svojho domu, čo nemôže povedať kaž-

Bez áut: Pri Dome  
u dobrého pastiera sa 
parkovať nebude. Stav 
zostane taký, aký bol 
doteraz.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Vjazd povolený: 
Aj dnes po Židovskej 
jazdia autá.
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cirkulárnej
ekonomiky

dý obyvateľ Bratislavy. Zaparkovať 
môžu ako rezidenti svojej zóny, čím 
nie sú nijak dotknuté ich práva. Verím, 
že pani starostka svoje rozhodnutie 
prehodnotí.
IVAN BÚTORA
Predseda Komisie pre dopravu 
(klub Team Vallo za Staré 
Mesto)

Prípadné znovuzavedenie parkova-
cích miest na Židovskej by som vnímal 
ako výrazný krok späť v smerovaní 
Starého Mesta aj vo formovaní Pod-
hradia. Ani zo stanoviska verejnej 
ochrankyne práv, ani zo žiadnych 
súdnych rozhodnutí nevyplýva povin-
nosť mestskej časti zachovať v rámci 
organizácie dopravy konkrétny počet 
parkovacích miest na konkrétnej ulici.

Obnovenie povrchového parkova-
nia na Židovskej by zhoršilo kvalitu 
verejného priestoru a užívateľnosť 
ulice z pohľadu chodcov a cyklistov. 
Obnovenie parkovania neumožní 
dotvoriť zeleň, mobiliár a prípadné 
umelecké prvky, ktoré boli súčasťou 
pôvodného zámeru rekonštrukcie uli-
ce. Súčasný trend v európskych mes-
tách je zväčšovať plochy pre peších 
a obmedzovať individuálnu automo-
bilovú dopravu. Osobitne to platí pre 
centrálne mestské zóny a pamiatko-
vú rezerváciu, ktorej súčasťou je aj 
Židovská ulica.

IGOR PAULE
Organizátor Petície za vrátenie 
parkovacích miest na Židovskú

Nerozumiem tomu ak sa kritizuje 
nová starostka za to že dodržuje záko-
ny a obhajuje sa exstarosta, ktorý po-
rušil Stavebný zákon (skonštatované 
prokuratúrou) a ďalšie právne normy 
(Ústavu SR, Stavebný zákon, STN atď.) 
- skonštatované ombudsmankou. Tá 
upozornila aj na iné pravidlá, podľa 
ktorých sa majú riadiť správne orgá-
ny. Cestný správny orgán má okrem 
iných právomocí aj prihliadať na po-
trebu vytvárať parkovacie kapacity. 
Princípy dobrej správy sú zhrnuté 
v odporúčaní CM Rec (2007) Výboru 
ministrov Rady Európy o dobrej verej-
nej správe. Podľa čl.5 – má byť v súla-
de s princípom proporcionality – mu-
sia udržiavať primeranú rovnováhu 
medzi nepriaznivými účinkami, ktoré 
majú rozhodnutia na práva a záujmy 
súkromných osôb a opatrenia, kto-
ré prijmú, nesmú byť neprimerané. 
Zrušenie všetkých parkovacích miest 
na Židovskej ulici je neprimerané – 
skonštatované ombudsmankou. Tieto 
miesta neboli nikde nahradené. Rezi-
denti mohli na priľahlých uliciach par-
kovať aj predtým - na Staromestskú 
parkovaciu kartu. Teraz tam môžu 
parkovať na súkromnú BPS Parking 
kartu – túto výnimku dostali na rok. 

ZUZANA AUFRICHTOVÁ
Starostka Starého Mesta

V minulosti došlo k niekoľkým 
pochybeniam MČ Bratislava-Staré 
Mesto vo veci rekonštrukcie Židov-
skej ulice, najmä spôsob vybavenia 
petície a nesprávne zvolený úrad-
ný postup stavebného úradu.

Petícia občanov z júla 2016 sme-
rovala aj proti zrušeniu pôvodných 
parkovacích miest na Židovskej. 
Vybavila sa s oneskorením a z vec-
ného a formálneho hľadiska nedo-
statočne. K spôsobu vybavenia pe-
tície aj k stavbe sa vyjadrila verejná 
ochrankyňa práv v decembri 2017. 
Konštatovala, že boli porušené 
ústavou garantované práva obyva-
teľov okolitých stavieb vyjadriť sa 
k veci. Ďalej poukázala na neapliko-
vanie spravodlivej rovnováhy me-
dzi ochranou práv a právom chrá-
nených záujmov, ktoré môžu byť 
rozhodnutím samosprávy dotknu-
té, a verejným záujmom. Poukázala 
i na prijatie neprimeraných opatre-
ní, ktoré mali vplyv na obyvateľov 
v danom území a na porušenie prin-
cípov dobrej správy tým, že neu-
možnila obyvateľom zúčastniť sa na 
rozhodovaní samosprávy.

V decembri 2018 som prijala ďal-
šiu petíciu obyvateľov priľahlých 
ulíc na obnovu parkovacích miest 

na Židovskej. Na jej základe som 
zorganizovala stretnutie zástup-
cov petičného výboru, projektanta 
a zástupcov mestskej časti. Cieľom 
bolo nájsť primerané riešenie na za-
chovanie pešej zóny a vrátenie časti 
parkovacích miest.

Nesprávne zvolený úradný po-
stup stavebného úradu spočíval 
v nesprávnom posúdení rozsahu re-
konštrukcie Židovskej ulice. Voči po-
stupu stavebného úradu bol v apríli 
2018 vydaný protest prokurátora, 
ktorému stavebný úrad v máji 2018 
vyhovel a písomnosť, ktorou povolil 
rekonštrukciu, rozhodnutím zrušil. 
V tejto veci stavebný úrad ďalej ne-
konal. Od nástupu do funkcie a pri-
jatia novej petície v decembri 2018 
som dovtedy ignorovaný problém 
začala riešiť.

Ako štatutár, musím a chcem roz-
hodovať v súlade so zákonom a kon-
zistentne s vyhovením protestu pro-
kurátora. V prvom rade som vyhovela 
petícii a uskutočňujem kroky potreb-
né k vyriešeniu problému nepovole-
nej stavby, ktorú dnes Židovská ulica 
predstavuje. Zdôrazňujem, že prina-
vrátením časti parkovacích miest, sa 
nezmení charakter pešej zóny a na-
ďalej ostane pešou zónou s regulo-
vaným vjazdom pre obyvateľov tejto 
zóny. Tak, ako to bolo doteraz. 
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SNG 18.00 Prednáška: 
Okamih alebo trvanie?
o prchavosti a pamäti v obraze 
stredoeurópskej krajinomaľby
ATELIER BABYLON 19.00 
Stanley Clarke JAZZové dni

So

Ne

6
7

DUNAJ 22.00 
Mäsokombinight
koncert Bulp (live), Keosz a Ripple

ATELIER BABYLON 19.00 
Lukáš Adamec: Tancuj mi

STARÁ TRŽNICA 9.00  
Slovakia Going Zero Waste 
konferencia o udržateľnosti

NÁM. SNP 17.45 Cyklojazda 
9. rokov Critical Mass 
Bratislava

SLOVENSKÝ ROZHLAS 
10.00 litera fest 2019

Ut

St

16
17

DUNAJ 19.00 SmartTalk: 
Ako mať viac času?

MMC 20.00 Vymítač
rocková opera RockOpera /
Praha

SNG 18.00 Mednyánszky
prednáška o živote a tvorbe maliara 
presne 100 rokov po jeho smrti
DUNAJ 20.00 Pančlajn
stand-up  comedy Šoko Tabaček, 
Jakub Lužina, Matej Adámy...

Po

1
KALAB 18.30 Čitateľský 
klub: Úlet s knihou
Lucia Borovská, Viera 
Némethová a Petra Mišáková  
a ich knižné tipy na Zámockej 5

DPOH MESTSKÉ DIVADLO 
19.00 Týždeň komédie: 
Rodinný parlament
Divadlo J. Palárika Trnava

Ut

2
KOSTOL SV. ŠTEFANA-
KAPUCÍNI 20.00 Elias Nardi 
Quartet (Tal.): Cesta do 
vzdialených krajín. Hudba 
Stredomoria

A4 18.00 Odkazy: Hana 
Gregorová a ženské práva
prednáška

NU SPIRIT 20.00
Katka Korcek & Jerguš 
Oravec

Ut

23
VICTORIA´S GALLERY  
11.00 Exhibition Fabrice 
Ainaut

DOM QUO VADIS 18.00 
Jiří Zmožek - večer chvál, 
modlitieb a Dobrej správy

KC DUNAJ 19.00 Noc 
content marketingu 
aké sú nové trendy v tvorení  
obsahu

Ut

9
BOHÉMA BAR 19.00 
Fantovlas 
divadlo

MMC 19.00 Benkó Dixieland 
Band (HU)

KC DUNAJ 20.00 
Cestovateľské kino: Bali

NU SPIRIT BAR 20.00 „My 
favourite things“ with 
Nikitin/Bartuš/Bartuš

Po

8
RANDAL CLUB 19.00 
Evergrey - The Atlantic 
Europe 2019

ATELIER BABYLON 19.00 
Divadlo CS: Medzi nebom  
a ženou

BOHÉMA BAR 20.00
Szabó / Turcerová / 
Maceček
jazzové trio z brnenskej JAMU

A4 11.00 Nu Dance Fest - 
Michal Záhora: Výročí (CZ)

BOHÉMA BAR 19.00 
Bohéma na cestách:  
Amin Nakhlé
ako cestovať po svete za pár 
peňazí

ATELER BABYLON 19.00 
Alfa Mist
jarné JAZZové dni

MMC 19.00 Štupel fest 2019 
benefičný koncert

KAFE SCHERZ 20.00 The 
Anyone

KLUB POD LAMPOU 19.00 
Obliehanie mesta
premiéra dokumentu Z. Piussi

RANDAL CLUB 19.00 
Marduk / Valkyrja / Attic

STARÁ TRŽNICA 15.00. 
Salón piva Bratislava

KINO LUMIERE 18.00 
Roberto Capucci - 
Zakázaná móda
dokument o geniálnom návrhárovi

Hippie. Paulo Coelho
autobiografickom románe Coelho

NU SPIRIT BAR 19.00
Svetom : Antarktída

Apríl

SFC Showrooms vol. 14.
KEDY: 13. 4. 12.00-20.00
KDE: Studio Bless x NuSpirit, Medená 16

S lovak Fashion Council 
(SFC) prinesie už 14. vyda-

nie podujatia SFC Showrooms. 
Jeho cieľom je podpora a pre-
zentácia slovenských značiek 
a dizajnérov.  Nájdete tu lokálnu 
tvorbu módnych návrhárov a 
premyslený dizajn. Ba čo viac - 
osobne sa stretnete s tvorcami. V sekciách Premium/ Urban/ Menswear 
a Green Gallery okrem renomovaných slovenských dizajnérov predstavia 
svoju tvorbu aj mladí absolventi odevného dizajnu, finalisti minulého 
ročníka Best Fashion Graduate a etické a ekologické slovenské značky.

Ladislav Mednyánzsky - K 100. výročiu úmrtia
KEDY: 27.3 - 22.9., KDE: Nedbalka, Nedbalova 17

V Ladislav Mednyánszky (1852 Beckov – 
1919 Viedeň) bol jedným z najvýznamnej-

ších maliarov prelomu 19. a 20. storočia a roz-
hodne najznámejším umelcom Barbizonu u 
nás. Vo svojej dobe bol uznávaný predovšetkým 
ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo 
v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ 
krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, 
ktorý uprednostňoval zážitok umelca, jeho in-
dividuálne pocity a nálady, čoskoro priviedol na 
majstrovskú úroveň. Kurátorka a odborníčka na 
Mednyánszkeho Zsófia Kiss-Zeman pripravila v 
Nedbalke výber z jeho jedinečnej tvorby.  
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Po

29

So

Ne

13
14

ST. TRŽNICA 9.00 Blší trh

KC DUNAJ 22.00 Update

KAFÉ SCHERZ 20.00 Tango 
Argentino

STARÁ TRŽNICA 10.00 
Vševedko festival 

DUNAJ 18.00 Filmový kvíz 
Petra Konečného vol.31

So

Ne

20
21

AKF 9.30-17.30 Workshop 
portrétnej fotky

KLUB POD LAMPOU 20.00  
Xavier Baumaxa a Vasilův 
Rubáš

SNG 15.00 Siesta v galérii: 
Z akadémie do prírody

NU SPIRIT BAR 21.00
Acidisco w. Galactic 
Jackson & Vinnie Lonely

So

Ne

27
28

JAKUBOVO NÁM. 10.00 
Dobrý trh na Jakubáku

KLUB POD LAMPOU 19.00 
Garage

KLUB POD LAMPOU 11.00 
Veľkí herci malým deťom

MESTSKÉ DIVADLO DPOH 
17.00 Opereta matka 
muzikálu

Št

Pi

11
12

MMC 19.00 Bullet For My 
Valentine (UK)

ATELIER BABYLON 19.00 
Divadlo CS: Partička 
špeciál

DUNAJ 20.00 Rádio_FM 
Night: Tata Bojs / Veneer / 
Tasun / Mizzi

KAFÉ SCHERZ 20.00 
La3nos

Pi

5
BLACKBOX 19.00 AND: 
Posledná husička

ATELIER BABYLON 20.00 
Opus - Life is Life

NU SPIRIT 21.00 Manu Lito 
(Breakfast Musik / ES)

DUNAJ 22.00 Indietronica: 
Talkshow

St

3
BOHÉMA BAR (nám. SNP) 
18.00 Emilio Pinchi (GB)

MMC (YMCA Karpatská) 
20.00 Para / Našou krajinou 
Tour

A4 20.00 Tashi Wada Group 
feat. Julia Holter & Corey 
Fogel, Line Gate

St

10
ATELIER BABYLON 19.00 
Divadlo CS: Artur a Claire

NU SPIRIT BAR 19.00 
Svetom: Kaukaz

BOHÉMA BAR 20.00 
Kristian Band

A4 20.15 Nu Dance Fest
psychedelický western v podaní 
Handa Gote

Št

4
SNM 16.00 Deň vtáctva
prednáška a vychádzka s 
pozorovaním do Sadu J. Kráľa

SNG 18.00 Barbizonská 
škola a česká krajinomaľba 
v 2. polovici 19. storočia
prednáška brnenského 
kunsthistorika Romana Musila

MMC 20.00 Para / Našou 
krajinou Tour

Pi

19
HLAVNÉ NÁMESTIE 11.00 
Veľkonočné trhy

ONAKO TATTOO 18.00 
Jen_Sen_Tattoo

NU SPIRIT BAR 21.00  
Neplecha w. Lixx, Ke3n & 
Bëor

Ut

30
RAKÚSKE KULT. FÓRUM 
18.00 Klavírny recitál 
E. Letňanovej

METROPOL 19.00 Swingová 
tančiareň

MMC 19.00 Cradle of Filth / 
The Spirit

DUNAJ 22.00 Movin Frwrd
B-Complex, , Janko Kral...

Po

22
STARÉ MESTO (VŠADE) 
8.00-20.00 Veľkonočný 
pondelok
tradičná šibačka 
v podaní malých aj veľkých 
Staromešťanov

FOAJÉ 18.00 Postman: prvý 
jarný koncert vo Foajé

ATELIER BABYLON 19.00 
Peter Lipa Band, koncert 
a krst CD Dobré meno

MMC 20.00 Jaga Jazzist 
(NOR)

RANDAL CLUB 20.00 Incite 
+ Sworn Amongst

Dobrý trh na Jakubáku 
KEDY: 27.4., KDE: Jakubovo námestie

Jarný Jakubák je špe-
ciálnou lokálnou edí-

ciou Dobrého trhu, ktorá 
vznikla v spolupráci so 
Slow Food Pressburg. 
Na Jakubovom námestí 
na vás čaká príjemne 
strávený deň, kopa zába-
vy, priateľov, ale i kvalit-
ný nákup. Predajcov na 
Dobrý trh starostlivo 
vyberáme podľa prísnych kritérií. Pripravujeme aj bohatý program, do ktoré-
ho sa zapoja aj susedia a prevádzky z okolia. Podujatie je Zero Waste.

Krása pre ženu stvorená KEDY: 22.3.-29.9.
KDE:  SNM, Vajanského nábrežie

Čepiec, kápka, főkötő. Pokrývka 
hlavy vydatej ženy mala dôležitý 

význam - označovala ženu, ktorá už 
patrila niektorému mužovi. Obrado-
vý rituál položenia čepca na hlavu 
mladuchy – čepčenie – sa vykonal 
pred ukončením svadobného obradu. 
Potom už vydatá žena nesmela cho-
diť prostovlasá. Zákaz umocňovali aj 
predstavy o negatívnom pôsobení 
magických síl. Na výstave, ktorá vy-
chádza z bohatého zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Marti-
ne, uvidíte aj čepce zo zbierky M. R. Štefánika či Pavla Socháňa.
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Schweitzerka
„Detský lekár si musí vychovať rodičov,“ tvrdí pediatrička Anna Popracová

D etskú lekárku robí takmer 
štyridsať rokov. „Jej“ prvé 
deti zo Starého Mesta, sa k 

nej dnes vracajú dokonca s vnúčata-
mi. „Mám šťastie, že moja práca je pre 
mňa hobby, čo si málokto môže pove-
dať,“ vysvetľuje ANNA POPRACOVÁ 
(62), prečo dlho vydržala na jednom 
mieste. A v profesii, ktorá je dnes do-
slova úzkoprofilová.

Rozhodla náhoda
Pediatri sú skutočnou raritou. Aj 

Anna Popracová potvrdzuje, že ak to 
takto pôjde ďalej, deti onedlho nebu-
de mať kto liečiť. „Starneme. Aj v na-
šom obvode sme väčšinou šesťdesiat-
ničky a staršie. To nie je dobré,“ vraví.

Aj keď patrí medzi najvyťaženejšie 
detské lekárky v Starom Meste, Anna 
Popracová priznáva, že k svojej práci 
sa dostala náhodou. „Vždy som chce-
la pomáhať. Predstavovala som si, že 
budem ako Albert Schweitzer zachra-
ňovať Afriku. Nevyšlo. A padol aj plán, 
že budem zverolekárkou. Túžila som 
byť gynekologičkou, nepodarilo sa – 
taký odbor vtedy neotvárali. Keď mi 
prišiel papier, že ma prijali na pediat-

riu, dvakrát ma to nepotešilo,“ smeje 
sa. Nakoniec ju to však chytilo a svoj 
odbor by nevymenila. Že ho robí dob-
re, dokazuje aj Cena Samuela Zocha, 
ktorú v januári dostala od bratislav-
ského župana. Facebookový status na 
profile Starého Mesta vtedy zasypali 
blahoželania. 

Päť dedín, 2 100 detí
Ako Bratislavčanka memohla zís-

kať miesto v hlavnom meste. Začína-
la v Skalici. „Dva mesiace po tom, ako 
som dostala diplom. Ešte bol vlhký, 
keď ma poslali na obvod do Rohož-
níka. Spadalo podo mňa päť dedín 
a 2 100 detí, ktoré mi dali pod pat-
ronát. Mladučkej lekárke s mesačnou 
praxou!“ spomína Anna Popracová.

Neľutuje, bola to vraj tá najlepšia 
škola. Poznala harmonogram všet-
kých autobusov, ktorými k nej ma-
mičky jazdili. Vedela, kedy bude nával, 
a kedy treba skončiť, aby ženy stihli 
cestu domov. „Dvakrát si rozmysleli, či 
pocestujú za lekárkou, došli iba v kraj-
nom prípade, keď už si naozaj nevedeli 
rady,“ hovorí lekárka. A v tom vidí aj 
najväčší rozdiel oproti dnešku – ro-

diny žili spolu, v jednom doma bola 
dcéra s dieťaťom, babka, prababka, 
tetka... „Pomáhali si a to dnešným 
ženám chýba. Gro mojich mamičiek - 
okrem starousadlíkov - nepochádza 
z Bratislavy, čo je ich veľký hendikep. 
Lebo kdesi na Slovensku sú starí rodi-
čia, ktorí by im určite radi pomohli, ale 
sú stovky kilometrov ďaleko.“ 

Rodičia sa možno zmenili, deti sú 
však podľa Anny Popracovej stále 
rovnaké. „So všetkými sa dá dohod-
núť, len im treba veci vysvetliť.“ Čo ju 
však hnevá, je, že sa čertovsky málo 
hýbu. „My sme vyrastali na ulici, oni 
pri počítačoch. Smutné je, že rodičia 
to často podporujú. Viete, čo si musím 
zaobstarať ako prvé na začiatku škol-
ského roka? Tlačivo na čiastočné ale-
bo úplné vylúčenie z telocviku! Lebo 
vždy v septembri mi sem nabehne húf 
rodičov s dôvodmi, prečo jeho dieťa 
nemôže cvičiť,“ krúti hlavou. 

Krátkozraké rozhodnutia
Hovorí, že sú to akési módne vlny. 

Mimochodom, aj na tú ohľadom ne-
očkovania má jasný názor. „Zdá sa 
mi to strašne krátkozraké. Lebo tu 

rodičia rozhodujú o niečom, čomu ne-
rozumejú. Veď keď idem stavať dom, 
nepozriem sa na internet – pôjdem za 
architektom a statikom, lebo to poz-
najú. A viete, čo je paradoxné? Že 
potom tie deti prídu do puberty, rodi-
čia ich posielajú študovať do zahrani-
čia a zrazu by chceli za týždeň absol-
vovať všetky očkovania, ktoré kedysi 
z presvedčenia pre deti nechceli.“

„Budem vyzerať ako stará baba, čo 
všetko ofrfle,“ smeje sa a zdôrazňuje, 
že nechce glorifikovať minulosť, 
lebo každá dobá má plusy aj mínusy. 
A čo sa počas jej praxe najviac zmeni-
lo? „Na rodičoch asi to, že si nevedia 
rady s banalitami. Dokážu vyrie-
šiť ekonomickú krízu, ale obyčajný 
detský soplík nie,“ vraví. Hneď však 
dodá, že ona si „svojich“ rodičov vy-
chováva. „Je to podľa mňa povinnosť 
každého detského lekára. Aby rodičov 
naučil spolupracovať. A to že nemusia 
so všetkým bežať na pohotovosť, že 
niektoré veci chcú svoj čas. Lebo ja 
stále opakujem, že slovo pacient je 
od patientia – trpezlivosť.“

(maca)

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Anna Popracová: „S deťmi sa 
dá vždy dohodnúť, len im musíte 
veci poriadne vysvetliť. Potom 
spolupracujú,“ hovorí pediatrička.
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Staromestské 
ulice odhaľujú 

svoje dejiny. 
Na „živej“ mape

O ficiálna stránka Starého Mesta ponúka 
od apríla novú službu. V sekcii GISPLAN 
pribudla špeciálna funkcionalita – his-

torická interaktívna mapa centrálnej mestskej 
štvrte. Ponúka podrobné informácie o dejinách 
staromestských ulíc a budov.

Na „živej“ historickej mape pracuje mestská časť 
spolu s tímom z Univerzity Komenského (UK) už 
niekoľko mesiacov. Pre verejnosť sa spustí presne 
v deň 74. výročia oslobodenia Bratislavy – 4. aprí-
la 2019.

Aktuálna verzia pokrýva zatiaľ údaje o vývoji 
230 staromestských ulíc a 33 objektov. Portfólio 
by sa však malo naďalej rozširovať.

GISPLAN História je súčasťou unikátneho eu-
rópskeho projektu Time Machine, na ktorom sa 
Univerzita Komenského podieľa ako jediná sloven-
ská vysoká škola. 

Užitočná aj poučná
V rámci UK je garantom projektu historik Juraj 

Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied 
historických. Šedivý inicioval a vedie projekt His-
torický atlas miest Slovenska a pamäťový por-
tál pre dejiny Bratislavy www.PamMap.sk.

„Univerzita Komenského spolu s mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto - ako s jedinou ko-
munálnou inštitúciou - vytvorili špeciálnu vrstvu 
v rámci miestneho GIS (geografického informačné-
ho systému),“ vysvetľuje.

Odteraz tak mestská časť na svojej stránke pro-
stredníctvom GIS sprístupňuje nielen údaje uži-
točné pre každodenný život obyvateľov (napr. 
pasport zelene, katastrálnu mapu, evidenciu psov), 
ale aj informácie o minulosti Starého Mesta.

„Obyvatelia v mape nájdu pomerne detailné in-
formácie o vývoji viac než polovice ulíc mest-
skej časti a niekoľkých desiatok konkrétnych pa-
miatok,“ upresnil Šedivý. Ako dodáva, „aplikácie 
ako virtuálne prechádzky po digitálne zrekonštru-
ovaných mestách majú okrem iného pritiahnuť 

turistov a majú byť súčasťou modelovania vývoja 
urbánnych priestorov (smart cities)“.

Prispieť môžete aj vy
Vďaka prepojeniu GIS-vrstvy História mest-

skej časti s pamäťovým portálom www.PamMap.
sk môžu na vytváraní „mestskej pamäte” aktív-
ne spolupracovať aj obyvatelia mestskej časti. 
„Poteší nás, ak nám poskytnú historické fotografie, 
pohľadnice, dokumenty a podobne,“ hovorí Šedivý.

„Po zdigitalizovaná na univerzite, ich potom, sa-
mozrejme, vrátime majiteľom. Zároveň však budú 
uložené na spoločnom pamäťovom portáli - aby 
sa zachovali informácie o uliciach, pamiatkach ale 
aj obyvateľoch Bratislavy-Starého Mesta,“ uzavrel 
Juraj Šedivý.

(maca)

FO
TO

: S
TA

R
É 

M
ES

TO
História 
ulíc Starého 
Mesta: Objaviť 
ju môžete 
v GISpláne. 
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Vedecké objavy za 
30 sekúnd. Miker 
Goldsmith, Slovart 
2018, od 9 rokov.

30 prelomových objavov 
pre malých vedátorov 

pochopíš za pol minúty! V kni-
he nabitej faktami si prečítaš 
ako vedci vysvetľujú všetko, čo 
sa deje okolo nás, prečo čerpá-
me z historických výskumov aj 
dnes a zoznámiš sa s najúžas-
nejšími poznatkami slávnych 
vedcov.

Havraní cyklus IV. 
Havraní kráľ. Maggie 
Stiefvater, Slovart 
2018, od 13 rokov

Z áverečný diel strhujúcej série 
od najtalentovanejšej autorky 

tínedžerských kníh Maggie Stiefva-
ter. Sú to už roky, čo Gansey márne 
hľadá strateného waleského kráľa. 
Postupne sa k nemu pridali ďalší: 
Ronan, ktorý dokáže privádzať veci 
zo snov, Adam, ktorý žije v ustavič-
nej lži, Noah žijúci len napoly a Blue, 
ktorá verí, že jej je súdené zabiť 
Ganseyho. Napriek tomu sa púšťa 
s nevyspytateľnými Havraními 

chlapcami do záverečnej partie smrtiacej hry. Ako sa to skončí? Naj...Dopravné 
prostriedky 
v pohybe. Anne-
Sophie Baumann, 
Svojtka and Co. 
2018, od 4 rokov

V iac než 60 pohyblivých 
prvkov! Pomôž žeria-

vu vytiahnuť náklad, otvor 
palubu nákladného lietad-
la, preskúmaj podpalubie 
rybárskej lode. Najväčšia 
a najpodrobnejšia kniha o 
dopravných prostriedkoch 
pre deti od 4 rokov, akú sme doteraz vydali. 
Úžasná interaktívna kniha so sebou prináša hodiny zábavného objavova-
nia. Na bicykloch, na vode, vo vzduchu. Vykopať, zbúrať, prepraviť, naberať 
a zberať úrodu – to sú dopravné prostriedky. 

Atomka. Franck 
Thilliez, Nakladatelství 
XYZ 2018

V románoch Francka Thillieza 
sa spája to najlepšie z tradície 

frankofónneho detektívneho žánru. 
Dve výnimočné postavy vyšetro-
vateľov - komplikovaná Lucie He-
nebelleová a schizofrenik Franck 
Sharko - sú stvorení na pátranie po 
psychopatických vrahoch. Vo svo-
jom novom prípade vyšetrujú vraž-
du novinára Christopha Gamblina, 
ktorého telo sa našlo v mrazničke. 

Stal sa aj on obeťou toho istého zabijaka, ktorý hodil svoje obete do ľado-
vých alpských vôd? Vyšetrovatelia objavia novinárove poznámky, ktoré 
ich zavedú na kliniku špecializujúcu sa na operácie srdca. Vrah je však 
stále o krok vpredu ...

Tri sestry. Táňa Keleová 
– Vasilková, Ikar 2018

V ynikajúca rozprávačka príbehov 
približuje život troch sestier. Vie-

ra žije v šťastnom manželstve. Je uči-
teľkou. Má rada aj svoju prácu, aj rodi-
nu, ktorej venuje veľa času. Len dcéra 
Liv dospieva akosi prirýchlo. Lucia je 
matka dvoch malých chlapcov, ktorí 
potrebujú veľa lásky a pozornosti. V 
manželovi Tomášovi potrebnú opo-
ru nenachádza. Najmladšia Ema je 
slobodná. V láske sa jej nedarí, stále 
však verí, že raz sa dočká. Trápi ju, 
že sa sestry odcudzili. Tri sestry a 
mama, na ktorú dvom z nich nezostáva čas. Mama tuší, že pre dobro jej 
najdrahších treba niečo urobiť, kým nie je neskoro.

Kúzelná trieda. 
Zuzana Pospíšilová, 
Grada 2018, od 6 
rokov

P ôvabne ilustrovaná knižka 
je primárne určená prváči-

kom, ale neurazí ani druháka či 
tretiaka. Starý pán učiteľ už na 
triedu lapajov nestačí a hľadá 
niekoho, kto by mal jeho žiakov 
naozaj rád. Raz na dvere kabi-
netu zaklope milá mladá dáma, 
ktorá má tie najlepšie predpo-
klady, aby huncútov zmenila na 

najlepšiu triedu na škole. A bude mať na to rôzne čarovné metódy.

Vyberáme z najnovšej ponuky  
Staromestskej knižnice

Literárny bedeker: Vražda novinára,  
aj prevratné objavy za pár sekúnd
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1. 4. 17:00 VERNÍ NEVERNÍ – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

1. 4. 19:00 IBA SEX (?) – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

2. 4. 17:00 COCO CHANEL – Ikony módy 5 € / 3 €

2. 4. 19:00 IBA SEX (?) – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

3. 4. 11:00 VERNÍ NEVERNÍ – projekcia pre seniorov 5 € / 2 €

3. 4. 17:00 VTEDY NA PHUKETE – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

3. 4. 19:00 VERNÍ NEVERNÍ – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

4. 4. 17:00 SÚMRAK – História vo filme 5 € / 3 €

4. 4. 19:45 JE MI FAJN, s.r.o. – slávnostná premiéra 5 € / 3 €

5. 4. 17:00 JE MI FAJN, s.r.o. – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

5. 4. 19:00 ČO SME KOMU UROBILI – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

6. 4. 15:00 YOMEDDINE – Arabské noci 5 € / 3 €

6. 4. 17:00 KAFARNAUM – Arabské noci 5 € / 3 €

6. 4. 19:15 BOJOVNÍČKY SLNKA – Arabské noci 5 € / 3 €

7. 4. 15:00 BOJOVNÍČKY SLNKA – Arabské noci 5 € / 3 €

7. 4. 17:15 YOMEDDINE – Arabské noci 5 € / 3 €

7. 4. 19:15 KAFARNAUM – Arabské noci 5 € / 3 €

8. 4. 18:00 MÔJ KRÁĽ – projekcia a diskusia – Cyklus Duša a film 3 €

9. 4. 17:00 MC QUEEN – Ikony módy 5 € / 3 €

9. 4. 19:15 BOŽSKÝ – Medailón Sorrentino 5 € / 3 €

10. 4. 11:00 JE MI FAJN, s.r.o. – projekcia pre seniorov 5 € / 2 €

10. 4. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINI – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

10. 4. 19:00 JE MI FAJN, s.r.o. – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

11. 4. 17:00 DENNÍK KOMORNEJ – História vo filme 5 € / 3 €

11. 4. 19:00 LÁSKA MEDZI REGÁLMI – distribučná premiéra 5 € / 3 €

12. 4. 17:00 PARÁDA – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

12. 4. 19:15 MISSION LONDON – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

13. 4. 17:00 TONI ERDMANN – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

13. 4. 20:00 LÁSKA MEDZI REGÁLMI 5 € / 3 €

14. 4. 15:00 DILILI V PARÍŽI – Nedele pre najmenších 5 € / 3 €

14. 4. 17:00 LÁSKA MEDZI REGÁLMI 5 € / 3 €

14. 4. 19:15 LÁSKA MEDZI REGÁLMI 5 € / 3 €

15. 4. 17:00 TRANZIT 5 € / 3 €

15. 4. 19:00 LÁSKA MEDZI REGÁLMI 5 € / 3 €

16. 4. 17:00 YVES SAINT LAURENT – Ikony módy 5 € / 3 €

16. 4. 19:00 TU TO MUSÍ BYŤ – Medailón Sorrentino 5 € / 3 €

17. 4. 11:00 LÁSKA MEDZI REGÁLMI – projekcia pre seniorov 5 € / 2 €

17. 4. 15:00 VERNÍ NEVERNÍ – film pre Staromešťanov

17. 4. 17:00 NIEKTO TO RÁD ZAHALENÉ – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

17. 4. 19:00 ČO SME KOMU ZASE UROBILI – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

18. 4. 17:00 MACBETH – História vo filme 5 € / 3 €

18. 4. 19:15 MODLITBA – distribučná premiéra 5 € / 3 €

20. 4. 19:00 VERNÍ NEVERNÍ – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

23. 4. 17:00 NIŤ Z PRÍZRAKOV – Ikony módy 5 € / 3 €

23. 4. 19:30 VEĽKÁ NÁDHERA – Medailón Sorrentino 5 € / 3 €

24. 4. 11:00 MODLITBA – projekcia pre seniorov 5 € / 2 €

24. 4. 17:00 HUNDROŠ – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

24. 4. 19:15 BOJ SNEŽNÉHO PLUHU S MAFIOU – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

25. 4. 17:00 KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA – História vo filme 5 € / 3 €

25. 4. 19:00 HIGH LIFE – distribučná premiéra 5 € / 3 €

26. 4. 17:00 KŇAZOVE DETI – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

26. 4. 19:00 NEDOTKNUTEĽNÍ – Apríl = mesiac komédií 5 € / 3 €

27. 4. 17:00 JE MI FAJN, s.r.o. 5 € / 3 €

27. 4. 19:00 HIGH LIFE 5 € / 3 €

28. 4. 15:00 DILILI V PARÍŽI – Nedele pre najmenších 5 € / 3 €

28. 4. 17:00 HIGH LIFE 5 € / 3 €

28. 4. 19:15 HIGH LIFE 5 € / 3 €

29. 4. 18:00 CHLAPEC NA BICYKLI – projekcia a diskusia – Cyklus Duša a film 3 €

30. 4. 17:00 ONI A SILVIO – Medailón Sorrentino 5 €

30. 4. 19:45 HIGH LIFE 5 € / 3 €

PROGRAM apríl / 2019
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Pondelky Plus: Výstava scénografa 
Romana Rjachovského

Odhaľte zákulisné tajomstvá výroby slávnych televíznych inscenácií

N evznikol by bez nich žia-
den film, žiadna inscená-
cia, žiadny seriál. Dá sa 

povedať, že v rebríčku umeleckých 
audiovizuálnych profesií sú najdô-
ležitejším článkom. Vytvárajú totiž 
realitu aj fikciu zároveň. A predsa si 

ich na betón v žiadnych titulkoch ne-
všimnete. Lebo – kto sa už pozeral na 
meno scénografa?

Roman Rjachovský (82) je jed-
ným z tých utajených dôležitých 
chlapíkov. Pod jeho rukami vyrástli 
stovky slovenských domácností, rím-

skych sál, barokových komnát i futu-
ristických buniek. Pokojne môžeme 
povedať, že legendárne „modré 
pondelky“ vyhradené za socíku in-
scenáciám by bez neho neboli. 

Najlepší pre najlepších
Pochádza zo slávnej bryndziar-

skej dynastie zo Zvolenskej Slatiny, 
vyštudoval architektúru, ale kresliť 
paneláky ho nebavilo. Mal šťastie, 
kamarát z vysokej, scénograf Ady 
Strážovec, mu dohodil kšeft v rozbie-
hajúcej sa televízii. Chytil sa – a Ady 
medzičasom odišiel do Kanady a zís-
kal niekoľko cien Emmy.

Nakrúcal so všetkými veľkými 
slovenskými režisérmi, mnohí si 
vyberali špeciálne jeho, lebo dokázal 
vyriešiť každý problém. „Nedostatok 
nás za socializmu nútil premýšľať, 
zapojiť fantáziu,“ hovorí Rjachovský, 
ktorý sa v brandži dokázal udržať aj 
v porevolučných časoch. Jeho meno 
by ste našli pod seriálmi Ordinácia 
v ružovej záhrade či Mafstory. 

V roku 2003 mu na Artfilme 
v Trenčianskych Tepliciach udelili 

cenu za celoživotné dielo. Bolo mu 
cťou, ale hnevá sa, že scénografi sú 
stále braní „skrátka“. Ako jediná fil-
mová profesia totiž neberú za svoje 
diela tantiémy. A že by neboli malé 
– veď na ne pozeráte celú minutáž 
inscenácie.

Po prvý raz
Desiatky rokov Roman Rjachovský 

vytváral týždeň čo týždeň malé ume-
lecké diela. Na popud priateľov sa ich 
teraz rozhodol vystaviť. „Mnohí mi 
sľubovali, že to zorganizujú, ale zo-
stalo pri rečiach. Až Peter Kršák to 
naozaj urobil, za čo sa mu chcem veľ-
mi poďakovať,“ hovorí Rjachovský. 

Tajomstvá výroby scén slávnych 
televíznych inscencií sa po prvý raz 
odhalia 12. apríla na výstave Ro-
man Rjachovský – Pondelky Plus 
v Pistoriho paláci na Štefánikovej uli-
ci. Kurátorom je režisér Martin Šulík. 
Švihnite si, neopakovateľná výstava, 
ktorá sa koná pod záštitou starostky 
Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej, 
potrvá len do 12. mája. 

(maca)

FOTO: ROMAN RJACHOVSKÝ

Odhaľte zákulisné tajomstvá výroby slávnych televíznych inscenácií
Roman Rjachovský - 

Pondelky plus
KEDY: 12.4. -12.5.

KDE: Pistoriho palác

Bodenbrookovci: Kvalitu scény 
ocenil  aj Jaroslav Dietl, scenárista 
Nemocnice na okraji mesta.
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Cena stravného lístka pre dô-
chodcov v UNsP Milosrdní bra-

tia je od apríla vyššia o 40 centov. 
Jedáleň v UNsP Milosrdní bratia je 
už druhým stravovacím zariade-
ním, ktoré tento rok zdvihlo sumu 
za stravné lístky pre dôchodcov. 
Minulý mesiac zdraželi stravenky 
na Filozofickej fakulte UK. Dôvo-
dom nárastu ceny je zvýšenie 
prevádzkových nákladov ako aj ďal-
šie zvyšovanie cien potravín. Pre-
vádzkovateľ zároveň ubezpečuje, 
že kvalita stravy bude po zdražení 

ešte vyššia ako dote „Suma za jeden 
stravný lístok sa zvýšila o 40 centov, 
na 4 eurá. Po poskytnutí príspevku 
tak staromestskí seniori zaplatia 
3 eurá alebo 2,50 eura,“ upresnil 
Mário Ležovič, vedúci oddelenia so-
ciálnych vecí MÚ Bratislava-Staré 
Mesto. Výška príspevku MÚ Brati-
slava-Staré Mesto sa nemení.

Obedy pre dôchodcov zdraželi aj 
v UNsP Milosrdní bratia 

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. MIROSLAVA HULÍKOVÁ
TEL.: 02/ 592 46 392
miroslava.hulikova@staremesto.sk

Zariadenie Cena SL Príspevok 1 € Príspevok 1,50 €
UNsP Milosrdní bratia,  4,00 € 3,00 € 2,50 €
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 4,00 € 3,00 € 2,50 €
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 01.04.2019
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

Ako sa udržať fit, ak máte 65+
Seniori majú v súčasnosti omnoho väčšiu 

šancu dožiť sa vysokého veku ako  
v minulosti. Populácia starne, ale je vo forme

S ociálne faktory, zlá výživa, 
zanedbávanie zdravotnej 
starostlivosti patrili ešte v 

minulom storočí k základným príči-
nám, prečo sa ľudia nedožívali vy-
sokého veku. S nástupom modernej 
doby sa zlepšila možnosť každého 
z nás pristupovať k informáciám, a 
to o správnej výžive, zdraví či preven-
cii proti chorobám. Z tohto dôvodu sa 
Európe, ale už aj USA dáva prívlastok 
starnúce kontinenty. Napríklad v 
USA tvoria ľudia nad 65 rokov takmer 
13 % populácie.

Nastavte sa na aktivitu
Táto veková skupina navyše rastie 

omnoho rýchlejšie, ako kategória 
pod 45 rokov. Podľa geriatra a lekára 
Arthura Haywarda čelila generácia 
ľudí nad 65 rokov v minulosti prud-
kým sociálnym zmenám, turbulencii 
občianskych práv, rôznym protivojno-
vým hnutiam. V súčasnosti sú všetci 
v kategórii 65+ postavení pred novú 
výzvu – dožiť sa čo najviac rokov. 
Ako to dosiahnuť? Doktor Hayward 
tvrdí, že seniori sa musia stať „akti-
vistami“ pri podpore svojho zdravia, 
pričom majú zostať vo forme a aktívni 
po celý zvyšok života.

Stop smoking
Fajčenie patrí k základným fakto-

rom, ktoré zapríčiňujú pľúcne, kardio-
vaskulárne ochorenia a zhoršujú tiež 
kvalitu pokožky. S cigaretami sa pros-
to rýchlejšie starne, no nie do krásy. 

Okrem toho prináša riziko vzniku 
mozgovej mŕtvice a kôrnatenie 
ciev (aterosklerózu). Fajčenie sa rov-
nako podpisuje pod vznik erektilnej 
dysfunkcie.

Ideálnou voľbou, ako sa zbaviť toh-
to zlozvyku, je vymeniť tabak za ni-
kotínové náhrady vo forme žuvačiek, 
sprejov a náplastí. V ťažších prípadoch 
je možné spomínaný návyk liečiť pro-
stredníctvom moderných liekov, kto-
ré potláčajú chuť na cigaretu a zmier-
ňujú abstinenčné príznaky.

Pozor na pády
Patria k obzvlášť nebezpečným úra-

zom u seniorov. Nakoľko majú ľudia 
vo vyššom veku problém s rednutím 
kostí, každý pád môže mať tragické 
následky. 

Predchádzať tomu môžete dopĺňa-
ním potravín s vysokým obsahom 
vápnika, akými sú najmä mliečne vý-
robky, ale napríklad aj mak. Vitamín D 
si ľudské telo dokáže vyrobiť samé, a 
to už pri krátkom pobyte na slnku.

Pádom zabránite tak, že odstránite 
všetky prekážky v byte či dome, a to 
napríklad elektrické káble umiestené 
na zemi, rôzne koberčeky, ale i nepo-
riadok. V starobe sa odporúča dobre 
si „posvietiť“ na veci. Každé obydlie 
by preto malo byť vybavené dostatoč-
ným osvetlením.
Ak zostanete ležať, už nevstanete

Určite ste sa stretli s tvrdením, že 
pokiaľ sa starší človek prestane hý-

bať, hrozí mu skoré úmrtie. Naopak, 
ak je stále aktívny, môže sa dožiť vy-
sokého veku.

Kondíciu je treba udržiavať kaž-
dý deň, a to pravidelným cvičením, 
prechádzkami či športom. K tomu 
patrí aj znižovanie hmotnosti, keď 
dochádza k predchádzaniu rôznych 
chorôb, a to najmä cukrovky 2. typu, 
obezity, vysokého krvného tlaku či 
osteoporózy.

Pravidelné aktivity  treba doplniť aj 
zdravým jedálnym lístkom. Kombiná-

cia cvičenia a racionálneho stravova-
nia prispieva k stabilnej váhe, vytrva-
losti a zdravému kardiovaskulárnemu  
systému.

Manažujte si stres
Ak prechádza do chronickej formy, 

pôsobí na organizmus škodlivo. Stres 
je možné zvládať meditáciou, pre-
chádzkami v lese, cvičením jogy, 
plávaním či tancom. Na jeho odbúra-
vanie sa však podpisuje aj dostatok 
sociálnych kontaktov s rodinou, pria-
teľmi či blízkymi.

FOTO: ARCHÍV

Zostať  
v pohybe: 

Cvičenie spolu 
so zdravým 

jedálničkom 
zabezpečí 

dobrú telesnú 
kondíciu.
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Bezplatné skríningové vyšetrenie, meranie 
tlaku krvi, cholesterolu a poradenstvo

O znamujeme obyvateľom Sta-
rého Mesta, že mestská časť 

Bratislava–Staré Mesto organizuje 
na miestnom úrade v Staromestskej 
sieni dňa 17.4.2019 v čase od 9.00 

do 12.00 hod. bezplatné meranie 
cholesterolu, tlaku krvi a poraden-
stvo. Meranie uskutočnia zdravot-
nícki pracovníci z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva.

Odborné prednášky 
a aktivity pre 

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

APRÍL
02.apríl – Liečivé bylinky na 
mesiac apríl – Mgr. Alica Pejhovská 
rod. Kytková
09.apríl – Tvorivé dielne – 
Ing. Vlasta Lazová 
16.apríl – Nordic Walking – 
Mgr. Soldánová
23.apríl – Nové spôsoby trestných 
činov páchaných na senioroch – 
Štefan Krištof 
30.apríl – Psychohygiena seniorov 
– PhDr. Dobšovič, PhDr. Lozsi

MÁJ
07.máj – Liečivé bylinky na mesiac 
máj – Mgr. Alica Pejhovská 
rod. Kytková
14.máj – Ako sa brániť proti 
trestným činom – Štefan Krištof 
21.máj – Tvorivé dielne – 
Ing Vlasta Lazová

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. FRANTIŠEK POZDECH
TEL.: 02/592 46 396
frantisek.pozdech@staremesto.sk 

Domáce tiesňové volanie pre Staromešťanov
Čo urobím, keď bývam sám a zrazu 

sa niečo stane? Ako upozorním nie-
koho, keď sa z rôznych príčin nemô-
žem dostať k telefónu?

Pre staršie osoby alebo pre ľudí, 
ktorí sú telesne postihnutí, štyri ste-
ny vlastného domu často znamenajú 
riziko nebezpečenstva. Domáce 
tiesňové volanie je systém, kto-
rý umožňuje ľuďom v núdzi, v život 
ohrozujúcich situáciách vyvolať ties-
ňové volanie z domu, priamo z miesta, 
na ktorom sa práve nachádzajú. Ne-
musia mať poruke telefón, nemusia 
vytáčať žiadne číslo. 

Táto služba sa poskytuje občanom 
s trvalým pobytom v mestskej čas-
ti Bratislava-Staré Mesto, ktorí sú 
vzhľadom na svoj zdravotný stav 
alebo vek na túto službu odkázaní.

Klientom sa môže stať občan s tr-
valým pobytom v Starom Meste, kto-
rý prejaví záujem o domáce tiesňové 

volanie, prostredníctvom oddelenia 
sociálnych vecí Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Stačí zavolať na kontaktné číslo.

P rednáška známeho lekára, mód-
ne tipy od legendárnej módnej 

novinárky či rady skúseného histo-
rika umenia ako sa nenechať napáliť 
pri kúpe a predaji starožitností. To sú 
len niektoré z tém ďalšieho zo zábav-
ných večerov Radosť byť seniorom, 
ktoré pre Bratislavčanov v najlepšom 
veku pravidelne organizuje nezisko-
vá organizácia Stále dobrí. Bohatým 
programom ich v elegantnom prostre-
dí hotela Carlton 14. apríla o 16.00 
hod. prevedie ambasádorka podujatia 
moderátorka Iveta Malachovská.

Zdravie, móda aj umenie
Program otvorí prednáška MUDr. 

Viliama Dobiáša, dlhoročného pre-
zidenta Slovenského Červeného krí-
ža, uznávaného odborníka v oblasti 
medicíny a záchranárstva.

Módna novinárka Dana Lapšan-
ská sa podelí o rady ako vytvoriť zo 
starého oblečenia nové módne a prak-
tické kúsky. Zároveň predstaví origi-
nálnu kolekciu z prešitého obleče-
nia. Stojí za ňou second hand NOSENE, 

ktorý z predaja noseného oblečenia 
pomáha obetiam domáceho násilia.

Čo so starožitným predmetom, 
ktorý máte doma, alebo ako získať 
vysnívanú starožitnosť do svojej 
zbierky, poradí historik umenia Jú-
lius Barczi. Porozpráva o aukciách 
umeleckých diel a starožitností a pri-
blíži aj spoluprácu s filmármi pri his-
torických produkciách.

Talkshow s legendou
Večer pre seniorov vyvrcholí talk 

show Na slovíčko. Na pár slov sa ten-

to raz zastaví scenáristka, režisé-
rka a spisovateľka Mariana Čen-
gel-Solčanská, autorka aktuálneho 
knižného hitu Generál M. R. Štefánik, 
režisérka filmu Únos, či Legenda 
o Cypriánovi. Spoločnosť jej bude ro-
biť hokejová legenda Jožko Golonka.

„Večer ponúka príjemné ľudské 
prepojenia, zážitky, silné príbehy,“ 
približuje koncept jeho autorka Soňa 
Deglovičová a dodáva: „Témy sme vy-
berali tak, aby zaujali a okrem zábavy 
priniesli aj využiteľné informácie.“

STÁLE DOBRÍ: 
Čo všetko robia?

Z ábavný program Radosť 
byť seniorom chce dokázať, 

že hoci seniori nie sú najmladší, 
sú „stále dobrí“. Rovnomenná 
neziskovka pre aktívnych senio-
rov pripravuje kultúrne, vzdelá-
vacie a športové aktivity. Veľkú 
popularitu si získala Tančiareň 
či literárne a hudobné večery 
v Berlinke. Vyhľadávané sú aj 
komentované prehliadky aktu-
álnych výstav v Slovenskej ná-
rodnej galérii, prehliadky mesta 
s výkladom, ale aj poznávacie 
vychádzky do prírody a popu-
lárny nordic walking. V spoluprá-
ci s Domom Quo Vadis organizuje 
pravidelné prednášky lekárov a 
iných odborníkov na rôzne uži-
točné témy týkajúce sa seniorov. 

Viac sa dozviete na www.sta-
ledobri.sk a na facebookovej 
stránke STÁLE DOBRÍ.

Ako to funguje

1.Do bytu sa nainštaluje prí-
stroj domáceho tiesňového 

volania. Skladá sa zo základne s 
citlivým mikrofónom a reproduk-
torom, ktoré zabezpečia rozho-
vor s dispečingom z celého bytu a 
tlačidla tiesňového volania.

2.Tlačidlo možno nosiť na zá-
pästí i na krku. Po stlačení 

sa aktivuje telefonické spojenie s 
dispečingom ASSR, kde vyškolení 
dispečeri vyhodnotia situáciu a 
zabezpečia pomoc.

3.Výpadok prúdu nepreruší 
funkčnosť, prístroj ďalej 

pracuje na batériu. Vodeodolné 
tlačidlo je možné mať aj v sprche.

FOTO: STÁLE DOBRÍ

FOTO: ARCHÍV

Nenahraditeľný: 
Prístroj je 
extrémne citlivý, 
zachytí volanie 
o pomoc 
z celého 
bytu.

Zábava aj praktické 
informácie: To je hlavný koncept 
stretnutí Radosť byť seniorom.
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Stále dobrí opäť pripravili pre seniorov bohatú šou




