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Čítajte v čísle

ČÍSLO MESIACA

146 739
O toľko štvorcových metrov 
trávnatých plôch sa stará mest-
ská časť Bratislava-Staré Mesto.

VIAC SA DOČÍTATE NA S. 2

NOVÁ PARKOVACIA 
POLITIKA
Aký je názor 
staromestských 
poslaneckých klubov 
a starostky?

strany 4 – 5

UTAJENÉ ZÁKUTIA
Pôvabný zámoček 
v Horskom parku ukrýva 
smutný príbeh lásky

strany 8 – 9

Od 15. júna pribudne v 
Bratislave nové ná-
mestie. Pľac pred 

Slovenským národným múzeom, kto-
rému dominuje socha Tomáša G. Ma-
saryka a socha československej štát-
nosti, celkom logicky ponesie názov 
práve po prvom československom 
prezidentovi. 

„Veľkosť tohto človeka by si za-
slúžila viac metrov štvorcových, ale 
priestor pred múzeom je asi naj-
československejším priestorom 
v Bratislave, kde sa už tridsať rokov 

stretávajú skupiny ľudí, ktorí si ctia 
Masarykovu pamiatku,“ uviedla sta-
rostka Starého Mesto Zuzana Auf-
richtová. 

Návrh na pomenovanie doteraz 
bezmenného námestia schválilo 
miestne zastupiteľstvo ešte v roku 
2018 – teda v roku, kedy prvá Čes-
koslovenská republika oslávila sto-
ročnicu – ako poctu jej prvému pred-
staviteľovi. Nepodarilo sa ho však 
vtedy prerokovať na mestskej úrovni. 
Mestskí poslanci návrh odobrili až 
vo februári 2019.

Podľa poslanca Petra Osuského, 
jedného z predkladateľov návrhu, 
„pozitívom je fakt, že sa týmto pome-
novaním nikomu nemení adresa – 
keďže jediný, kto tam bude bývať, je 
Slovenské národné múzeum“. Narážal 
tým na predchádzajúce snahy vytvo-
riť Masarykovo námestie, ktorá však 
stroskotali na nevôli obyvateľov, 
ktorí by si museli meniť doklady.

Námestie T. G. Masaryka bude od-
halené počas slávnostnej ceremónie. 
Zúčastnia sa jej viaceré významné 
osobnosti verejného života. 
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SÍCE ČISTO, ALE AKO 
V MÚZEU
Sondovali sme 
v školských jedálňach 
v Starom Meste

strany 10 – 11

Logická voľba: „ Je to asi 
ten najčeskoslovenskejší 
priestor v Bratislave,“ myslí 
si o čerstvom námestí T. G. 
Masaryka starostka Starého 
Mesta Zuzana Aufrichtová.

Nové námestie 
je poctou

T. G. Masarykovi
Bratislava konečne splatila dlh prvému 

prezidentovi Československa
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Nové kamery  
už fungujú

V minulom čísle Staromestských 
novín sme informovali o záme-

re mestskej časti zvýšiť bezpečnosť 
Starého Mesta inštaláciou viace-
rých bezpečnostných kamier. Päť 
kamier už niekoľko týždňov funguje 
a dozerá na pokoj Staromešťanov. 
Prvá, umiestnená na Zichyho palá-
ci, sleduje spodnú časť Ventúrskej a 
Prepoštskej. Ďalšiu nájdete na Pre-
poštskej – sleduje dianie na Kapitul-
skej ulici. Na Rudnayovom námestí 
máme až dve kamery: na seminári, 
ktorá„vidí“ námestie pred Dómom sv. 
Martina a Úzku ulicu a na Gašparko-
ve, ktoré monitoruje Rudnayovo ná-
mestie až do ústia na Panskú. Posled-
ná kamera stráži poriadok na prob-
lémovej Obchodnej. Tento užitočný 

projekt bol realizovaný s podporou 
Rady vlády pre prevenciu kriminality.

Poďte na koncert
M estská časť Bratislava-Staré 

Mesto, oddelenie kultúry, po-
zýva Staromešťanov do Slovenskej 
filharmónie 16. 6 o 19.00 na mimo-
riadny koncert. Cleveland Youth 
Orchestra predvedie skladby Johna 
Adamsa, Bélu Bartóka a Johannesa 
Brahmsa. Vstupenky za 2 € sa budú 
predávať od 6. 6., od pondelka - do 
piatka, od 10.00 do 12.00 na informá-
ciách Zichyho paláca, Ventúrska 9.

Stovka 
dobrovoľníkov 

skrášli časť 
Blumentálskej

Až 102 dobrovoľníkov sa zapojí 
7. júna od 9.00 do 14.00  do 

projektu na zlepšenie kvality verejné-
ho priestoru. „Brigádnici“ poupratujú 
a skrášlia zeleňou vnútrobloky na 
Blumentálskej 10/a a na križovat-
ke Krížnej a Záhradníckej.

Akciu pod názvom Rozkvitneme 
Blumentálsku 10/A vedie Staro-
mestská knižnica v spolupráci s MÚ 
Staré Mesto, projektovú iniciatívu 
pod názvom Údržba verejnej plochy 

na Krížnej a Záhradníckej realizuje 
priamo MÚ Staré Mesto.

Obe akcie podporuje Nadácia 
Pontis v rámci dobrovoľníckeho 
programu Naše mesto 2019, ktorý 
je zameraný na podporu dobrovoľ-
níctva prostredníctvom angažovania 
sa firiem do budovania príjemného 
komunitného života. Počas dobrovoľ-
níckych akcií bude realizované upra-
tovanie a výsadba zelene, sadové 
úpravy, zber odpadov, zametanie a 
lakovanie starých lavičiek.

Staré Mesto 
prenajíma 
nebytové 
priestory

M estská časť oznamuje zámer 
prenajať na základe ob-

chodnej verejnej súťaže viaceré 
nehnuteľnosti v Starom Meste. Ide o 
nebytové priestory na ulici Gorkého 
15, Obchodná 52, Tabaková 6, Štú-
rova 6 a Vysoká 6.

Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže budú 5. júna 2019 zverej-
nené na internetovej stránke www.
staremesto.sk a k nahliadnutiu v po-
dateľni (Centrum služieb občanom) 
na prízemí Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto, v kance-
lárii č.229 (Mgr. Michaela Malinová). 

Ďalšie informácie získate aj na tel.č. 
02/59 246 292

Staré Mesto bez 
nelegálneho 

graffiti

M úry nových i historických bu-
dov znehodnotené nelegálnym 

graffiti sú nočnou morou každej sa-
mosprávy. Bojuje s nimi Paríž, Praha 
- aj bratislavské Staré Mesto. Miestny 
úrad sa však už nechce nečinne pri-
zerať, ako sa centrálna štvrť mení na 
počarbané plátno a prichádza s ná-
padom na riešenie. 

Projekt Staré Mesto bez nelegál-
nych graffiti chce tento negatívny jav 
eliminovať viacerými opatreniami. 
Prvým je intenzívna spolupráca s 
mestskou a štátnou políciou, kto-

Zelená pre zeleň: Pomôžte nám vylepšiť vašu štvrť

A ko skvalitniť, skrášliť a ozdraviť životné pro-
stredie zeleňou na verejných priestranstvách 
v Starom Meste a zároveň umocniť pozitív-

ny vzťah verejnosti a verejného sektora k verejnému 
priestoru? Oddelenie životného prostredia MÚ Staré 
Mesto vidí riešenie v projekte Zelená pre zeleň.

Projekt zahŕňa tri čiastkové programy. Adopcia ze-
lene umožňuje jednotlivcom, skupinám i inštitúciám 
„osvojiť si“ plochy verejnej zelene (od predzáhradiek 
bytoviek až po rozsiahlejšie plochy) a na vlastné náklady. 
skrášliť ich výsadbou a zabezpečiť ich údržbu .

Cieľom programu Garant verejnej zelene je pre zme-
nu zabezpečiť financie na nákup sadeníc a ďalšiu 
starostlivosť o zeleň, ale aj na osadenie a starostlivosť  
o drobnú architektúru v mestských parkoch, záhradách, 
na námestiach a nábrežiach.

Posledným programom je Staré Mesto ďakuje. Dob-
rovoľníci sa môžu zapojiť do aktivít zabezpečujúcich 
čistotu, poriadok a skrášlenie verejného priestoru.

Podrobné informácie o všetkých programoch náj-
dete čoskoro na webových stránkach Starého Mes-
ta. Vaše otázky môžete smerovať aj na mailovú adresu  
tlacove@staremesto.sk. FOTO: MAREK VELČEK

FOTO: ARCHÍV

FOTO: ARCHÍV
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Raňajky s ľuďmi, čo nezištne pracujú pre iných

V Bratislave žije oficiálne 35-ti-
síc cudzincov, čo je 8 percent 

celkovej populácie našej metro-
poly. V polovici mája starostka Zuza-
na Aufrichtová s poradcom Vla-

dom Dolinayom pozvali do Pisto-
riho paláca ľudí, ktorí im pomáhajú 
uľahčiť život v cudzej krajine. Cieľom 
bolo dozvedieť sa viac o ich práci i 
možnostiach kooperácie.

Na stretnutie prišli ľudia z tretie-
ho sektora, neziskoviek, repre-
zentanti menšín. Diskusia odhalila 
mnoho skvelých projektov, ktoré už 
existujú, viacero budúcich prienikov 
a načrtli sa nové spolupráce.

Veľa sa hovorilo o integrácii, o 
konkrétnej pomoci migrantom 
i cudzincom vo všeobecnosti, aj o 
tom, že treba popracovať na myslení 
ľudí, ktorí dokážu zmeniť názor, ak 
slovo “migrant” dostane konkrétnu 
tvár. Načrtli sa aj projekty pre ško-
ly - prednášky, debaty, stretnutia so 
žiakmi a študentami. Aj v súvislosti 
so simulovanými voľbami do EP me-
dzi stredoškolákmi, ktoré skončili 
neslávne.

rá povedie k potrestaniu vandalov. 
Mestská časť už dnes priebežne kon-
troluje objekty, ktoré najviac zaujíma-
jú sprejerov a svoje zistenia poskytuje 
policajným zložkám, ktoré ich vo zvý-
šenej miere monitorujú.

Druhým opatrením je postupné 
odstraňovanie graffiti z objektov 
vo vlastníctve alebo správe mestskej 
časti a z verejných priestorov. Sta-
ré Mesto zároveň podáva pomocnú 
ruku vlastníkom a správcom poško-
dených budov. Tí môžu požiadať o 
odstránenie graffiti špecializova-
ných pracovníkov TSSM – za finančnú 
úhradu. Záujemcovia o túto službu sa 
môžu „objednať“ na mailovej adrese 
info@tssm.sk. Budova, ktorá sa sta-
ne súčasťou programu, bude ošetrená 
antigrafitovým náterom a označená 
špeciálnym symbolom (na snímke).

ZŠ Dubová a MŠ Brnianska sa spoja

Z ákladná škola Dubová a ma-
terská škola Brnianska sa sta-

nú jedným právnym subjektom. 
Školy susedia od februára 2017, 
kedy mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto spustila fungovanie MŠ Br-
nianska. Škola a škôlka majú spo-
ločný dvor, deti sa navzájom často 
stretávajú. Bolo teda logickým vy-
ústením, že sa obe inštitúcie spoja. 

„VZN o vzniku Základnej školy 
s materskou školou, Dubová 1, 
je vyústením dlhodobých diskusií  
o prirodzenom splynutí dvoch 
škôl v nerovnakom právnom posta-
vení, v jednom kompaktnom úze-
mí, pod jeden samostatný právny 
subjekt,” vysvetlil vedúci oddelenia 
školstva Michal Sygút. Jednou z vý-
hod spojenia je podľa Sygúta naprí-

klad jednoduchší prechod a pri-
jímanie detí z materskej do zák-
ladnej školy. „Spojenie odhlasovali 
poslanci na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva 28. mája. Ak Minis-
terstvo školstva SR nový subjekt za-
radí do siete škôl a školských zaria-
dení v najbližšom možnom termíne, 
Základná škola s materskou školou, 
Dubová 1, začne fungovať už od 1. 
septembra 2019,” uzavrel Sygút. 
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Vtáčia fontána je opäť ako nová

Návštevníci Starého Mesta sa 
opäť môžu kochať pohľadom 

na Vtáčiu fontánu. Artefakt zni-
čený zubom času zrekonštruovali 
pracovníci Technických služieb 
Starého Mesta koncom mája. „V 
rámci renovácie sme vyčistili vnú-
torné priestory fontány, očistili 
ju od vodného kameňa a hrdze 
a ošetrili ochranným náterom,“ 
upresnil riaditeľ TSSM Ľuboš Ma-
jer. Fontánu naposledy opravovali 
pred siedmimi rokmi. 

Vtáčia fontána stojí na križovat-
ke dvoch najstarších ulíc v Brati-
slave – Panskej a Ventúrskej - od 
septembra 2001. Ide o verný od-
liatok originálu, ktorý v roku 1900 

nechala vyrobiť známa prešpor-
ská firma Stollwerk. Zhotovili ju 
v zlievárňach mesta Blansko a in-
štalovali ju na verejných priestran-
stvách viacerých miest, vrátane 
Bratislavy. Posledná z týchto 
fontán stála ešte v 50. rokoch na 
jednom z nástupných ostrovčekov 
električiek na Račianskom mýte. 
Potom ju odstránili a dnes sa na-
chádza na súkromnom majetku v 
areáli jazdeckej dráhy v Čiernej 
Vode.

Fontána je trojetážová. Spodná 
časť slúžila na napájanie psov a 
mačiek, stredná na osvieženie 
ľudí a koní a vrchná ako napájadlo 
pre vtáky.

FOTO: MARTINA ŠTEFÁNIKOVÁ
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Nová parkovacia politika
Čo si o nej myslia staromestské poslanecké kluby?

C elomestská parkovacia po-
litika je potrebná – v tom sa 
zhodujú všetky mestské časti 

v hlavnom meste. V čom sa názory lí-
šia, je to, ako by mala v praxi vyzerať 
– obyvatelia sa obávajú, že im nový 
systém výraznejšie načrie do vrecka - 
a tiež to, ako sa budú rozdeľovať výno-
sy z výberu parkovného.

Primátor Matúš Vallo sa stretáva 
s občanmi a vysvetľuje. Mnohé rieše-
nia na základe podnetov vraj už pre-
hodnotil a zmenil. A Bratislavčania 
dostali aj ďalšiu možnosť ovplyvniť 
výslednú podobu parkovacej politiky 
– počas 10 dní, ktoré plynuli od zverej-
nenia VZN (24. mája), mohli magistrá-
tu predložiť svoje pripomienky. 

Niektoré mestské časti návrh zme-
ny všeobecného záväzného nariade-
nia (VZN) a návrh dodatku k štatútu 
mesta, čo je podmienkou na spustenie 
parkovacej politiky, neschválili. Medzi 
nimi aj Staré Mesto. 

Ako teda novú parkovaciu politi-
ku vnímajú staromestské poslanecké 
kluby a nezaradení poslanci? A aké je 
stanovisko starostky?
TEAM VALLO ZA STARÉ MESTO
Mgr. art. Adam Berka, Bc. Ivan 
Bútora, Mgr. Tomáš Dentico, 
Mgr. Anna Dojčánová, doc. 
RNDr. Damask Gruska, PhD., 
Mgr. Petra Hitková, PhD., Mgr. 
art. Dana Kleinert, Mgr. Juraj 
Mikulášek, Ing. Petr Skalník, 
Ing. Matej Vagač

Autá parkujú doslova všade, bežne 
máme problém zaparkovať tam, kde 
bývame a mesto trpí dopravnými zá-
pchami.

Autá produkujú emisie CO2, nad-
merne znečisťujú ovzdušie a prinášajú 
neznesiteľný hluk.

Staré Mesto sa stáva jedným veľ-
kým parkoviskom a tranzitnou tepnou 
pre automobilovú dopravu.

O parkovacej politike sa hovorí vyše 
desať rokov, ale doteraz sa nenašla 
politická sila, ktorá by ju dokázala 
presadiť. Potreba je taká aktuálna, že 
už „včera bolo neskoro“. Bez parkova-
cej politiky rýchlo rastie počet aut. V 
súčasnosti sa budujú veľké dopravné 
stavby, nová rýchlostná cesta R7, roz-
širuje sa diaľnica D1 na 8 pruhov. V ich 
okolí sa chystajú ďalšie satelitné síd-

liská. To všetko privedie do Bratislavy 
ešte viac áut. Zavedenie parkovacej 
politiky bolo snáď v každom volebnom 
programe. Čím skôr sa začne, tým skôr 
môže priniesť dlho očakávané zmeny 
a zlepšenie kvality verejného priesto-
ru a životného prostredia.  

Zdá sa, že sme jedným z posledných 
hlavných miest v Európe bez férových 
pravidiel regulujúcich parkovanie v 
meste. Doprava funguje ako živý or-

ganizmus, preto, aby sme sa niekam 
posunuli, musíme niekde začať. Prax 
zo všetkých miest ukazuje, že parko-
vacia politika je predmetom neustá-
leho vývoja. Iste si nenakreslíme na 
začiatku dokonalý plán, ktorý tu bude 
hneď 100% fungovať a na veky. To je 
nereálne. To sa ešte nikde a nikomu 
nepodarilo.  

Pre toto všetko sa na pravidlách a 
systéme parkovacej politike intenzív-

ne pracuje od začiatku roku, aby sa v 
júni predložila na mestské zastupiteľ-
stvo. A potom bude trvať takmer dva 
roky, kým sa reálne spustí do prevádz-
ky, kým sa pripravia všetky technické 
detaily, fungovanie, nástroje a kon-
trola. Parkovacie zóny v jednotlivých 
mestských častiach budú pripravova-
né a navrhované v súčinnosti s miest-
nymi zastupiteľstvami a s ohľadom na 
potreby občanov, a aj to zatiaľ len tam, 
kde je už teraz problém zaparkovať.

Mesto sa snaží komunikovať s ob-
čanmi, zbiera cenné pripomienky, 
organizuje verejné diskusie. Prináša 
nové podnety na zlepšenie priepust-
nosti a dostupnosti verejnej dopravy. 
Zavedie nové kĺbové autobusy, expres-
né linky či preferenciu MHD na riade-
ných križovatkách. Spoplatní zóny iba 
tam, kde bude problém s parkovaním. 
Parkovanie sa stane férovejším, pri-
nesie čistejšie ovzdušie, lepší verejný 
priestor  pre všetkých obyvateľov, 
teda aj tých, čo nevlastnia autá, a zníži 
zaťaženie mesta autami.

Uvedomujeme si, že takáto zmena 
nebude pre mnohých spočiatku prí-
jemná a komfortná. Je to zmena denno-
denných zvykov, niekedy aj zlozvykov. 
Je však nevyhnutná. Máme obavy, že 
sa niekedy hľadajú zbytočné detaily a 
akcentujú neprimerané pripomienky 
pod zámienkou „vylepšovania“ a „ujas-
ňovania“ parkovacej politiky, za čo sa 

ZUZANA AUFRICHTOVÁ
Starostka Starého Mesta

Celomestskú parkovaciu politi-
ku plne podporujem. Bratislava ju 
potrebuje a mala by byť schválená. 
Parkovacia politika bola mojou té-
mou aj v minulom volebnom období 
a s pánom primátorom Vallom sme 
viedli o jej podobe intenzívne roko-
vania. Som rada, že sa mi podarilo 
vyrokovať pre Staré Miesto pod-
mienky, ktoré si pre svoje špecific-
ké postavenie centrálnej mestskej 
časti, kam smerujú toky ľudí z celej 
Bratislavy, ale aj Slovenska, zaslúži.

Dosiahli sme, aby vodiči, ktorí 
v Starom Meste nemajú rezidentské 
parkovanie, platili vo vybraných zó-
nach najvyššiu navrhovanú cenu - 
teda 2 eurá za hodinu. Zároveň sme 
dosiahli, že v tarifnej zóne A Staré-
ho Mesta nebude platiť bonusová 
karta, ktorá umožní Bratislavča-

nom za sumu 10 eur predplatiť si 
2 hodiny bezplatného parkovania 
denne v inej spoplatnenej zóne Bra-
tislavy.

Môžem s potešením konštatovať, 
že po vzájomnej dohode sme dospe-
li aj ku konsenzu v otázke deľby vý-
nosov z parkovacej politiky. Výnosy 
sa budú deliť v pomere 70 ku 30, 
pričom tých 30 percent pôjde Staré-
mu Mestu. 

Parkovacia politika je cesta ku 
kvalitnejším verejným priestorom 
čistejšiemu ovzdušiu. A peniaze 
získané z výberu parkovného chce-
me investovať práve do zlepšenia 
verejných priestorov a čistejšieho 
ovzdušia. To bol aj dôvod, prečo som 
iniciovala vznik nízkoemisných zón 
v jednotlivých častiach Bratislavy. 
Teší ma, že tento koncept už prijali 
za svoj a odsúhlasili viaceré mest-
ské časti - vrátane Starého Mesta.

FOTO: MARTINA ŠTEFÁNIKOVÁ

Neúnosné: V Starom Meste je 
parkovanie problémom už roky.
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skrýva len ďalší pokus, ako ju ani v 
tomto volebnom období neprijať. Tak-
tiež priame návrhy na odloženie prija-
tia parkovacej politiky o niekoľko ro-
kov, považujeme za úplne neprijateľné.

Bratislava potrebuje tento systémo-
vý krok, potrebuje naštartovať férovú 
parkovaciu politiku. Je to nutné pre 
lepší život našich detí.
STAROMESTSKÝ KLUB 
Mgr. Boris Ažaltovič, Ing. 
arch. Ľubomír Boháč, Mgr. 
Ondrej Dostál, MUDr. Halka 
Ležovičová, MUDr. Peter 
Osuský, CSc., RNDr. Milan 
Remiš, MUDr. Viera Satinská, 
Mgr. Martina Uličná, Ing. Tomáš 
Ziegler

Parkovaciu politiku hlavného mes-
ta považujeme za jednu z najväčších 
výziev tohto volebného obdobia. Uve-
domujeme si to o to viac, že v Starom 
Meste zavádzame vyhradené parkova-
nie pre obyvateľov Starého Mesta už 
viac ako 10 rokov. Práve nespoluprá-
ca bývalého vedenia hlavného mesta 
zablokovala ich rozšírenie do ďalších 
častí Starého Mesta.

Uvedomujeme si potrebu zavede-
nia celomestskej parkovacej politiky a 
plne ju podporujeme. Odmietame však 
agresívny nátlak, odsúhlasiť tento ná-
vrh, v predloženom znení a hneď. My 

sme presvedčení, že Bratislavčania 
od nás žiadajú, aby sme zaviedli dob-
rú parkovaciu politiku, nie hocijakú 
parkovaciu politiku. Dovolíme si upo-
zorniť, že parkovaciu politiku staro-
mestskí poslanci neschvaľujú, iba dá-
vajú stanovisko za obyvateľov Starého 
Mesta. Parkovaciu politiku schvaľujú 
mestskí poslanci, takže naše pripo-
mienky a nesúhlas so súčasným zne-
ním VZN jej prípravu nijako neblokuje.

Odmietame tiež osobné osočovanie 
a politikárčenie. Všetky naše pripo-
mienky sú vecné a v prospech obyva-
teľov Starého Mesta. Preto otvorene 
deklarujeme, že sme pripravení s 
mestom o našich pripomienkach roko-
vať a po ich vyriešení pripravení celo-
mestskú parkovaciu politiku podporiť.
Žiadame:
a) súlade so zásadou transparentnosti 
zverejniť všetky dokumenty, na zákla-
de ktorých bol návrh vypracovaný
b) v súlade so zásadou subsidiarity, 
aby mestské časti navrhovali zóny do-
časného parkovania a táto ich kompe-
tencia bola výslovne upravená v Štatú-
te Bratislavy,
c) v súlade so zásadou dobrého hospo-
dára, aby ani časť príjmov z dočasného 
parkovania neplynula pre Staré Mesto 
prostredníctvom Fondu mobility, ale 
priamo

d) v súlade so zásadou rovnakého prí-
stupu k parkovaniu pre všetkých oby-
vateľov Starého Mesta zohľadniť exis-
tujúcu parkovaciu politiku BPS PARK, 
a.s. tak, aby obyvatelia centrálnej časti 
Bratislavy neboli znevýhodnení
e) v súlade so zásadou rovnakého 
prístupu k parkovaniu pre všetkých 
obyvateľov Starého Mesta, aby neboli 
znevýhodnení obyvatelia tých domov 
a bytov kde je v jednom dome alebo 
byte viac domácností,
f) v súlade so zásadou dobrého správcu, 
aby sme poznali predpokladaný dopad 
parkovacej politiky pred jej schválením.
NEZARADENÍ POSLANCI 
Ing. arch. Martin Gajdoš, 
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Mgr. Vladimír Palko, Ing. Jana 
Španková, Mgr. arch. Miroslav 
Vrábel

Parkovacia politika a jej zavedenie 
sa dotkne takmer každého Bratislav-
čana, musí prihliadať na obyvateľov 
všetkých mestských častí - odľahlých 
aj obyvateľov centra – Staromešťanov,  
preto musí byť dôkladne pripravená.

Poslaním nás, staromestských 
poslancov, je dôkladne prihliadať na 
pripomienky našich obyvateľov a 
snažiť sa hľadať s magistrátom kom-
promis, ktorý by zabezpečil kvalitné 
podmienky pre bývanie Staromešťa-

nov, a zároveň umožnil zavedenie ce-
lomestskej parkovacej politiky. Sme si 
vedomí, že Staré Mesto je centrom nie-
len svojou polohou, ale je centrom kul-
túrno-spoločenských aktivít, sídlom 
inštitúcií, spoločností a aj hlavnou tu-
ristickou destináciou. Toto sú niektoré 
z dôvodov, prečo treba prihliadať na 
parkovaciu politiku v centre so „špeci-
fickým a citlivým“ prístupom.

Parkovaciu politiku nechceme „po-
topiť“ a zbytočne polarizovať Brati-
slavčanov, chceme však, aby bola na-
ozaj férová. Férová pre mesto, aj pre 
Staromešťanov.

Väčšinu pripomienok sme deklaro-
vali už počas samotných prezentácií 
a aj na komisii dopravy. Niektoré boli 
aj ústne na základe odbornej diskusie 
akceptované, avšak od vedenia magis-
trátu očakávame, že neostanú len v po-
dobe verbálneho prísľubu, ale dostanú 
sa aj do schvaľovacích dokumentov. To 
sa však nestalo, dokument predlože-
ný na rokovanie zastupiteľstva nebol 
aktuálny a neboli v ňom zapracované 
vzájomne dohodnuté zmeny.

Je potrebné mať v hlavnom meste 
ucelenú parkovaciu politiku, ale záro-
veň pre nás, staromestských poslan-
cov, je dôležité presadzovať férové 
pravidlá pre Staromešťanov.Takú par-
kovaciu politiku radi podporíme!
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Na výrub treba povolenie. 
Neplatí to však bez výnimiek

P ri výruboch stromov málo-
kedy panuje zhoda. Obyvate-
lia dotknutých častí sú často 

presvedčení, že ide o čin neekologický, 
nezriedka nelegálny. Dôvodom je aj 
to, že o výruboch sa zväčša dozvedia 
až vo chvíli, keď im pod oknami začnú 
vrčať píly. Ako to teda celé funguje? 
O procese schvaľovania výrubov, ale 
aj o zeleni v meste sa MARTINA ŠTE-
FÁNIKOVÁ zhovárala s vedúcou od-
delenia životného prostredia, správ-
nych konaní a verejného poriadku 
RNDr. ANNOU CALPAŠOVOU.
Často vám volajú ľudia, že 
im niekto pred domom katuje 
zeleň?

Stáva sa to. Ale väčšinou sa ukáže, 
že ide o povolený výrub, alebo o vý-
rub, kde povolenie netreba. 
Takže oddelenie životného 
prostredia nemusí vedieť 
o každom zoťatom strome?!

Vôbec nie! Pravdaže, normálne na 
výrub stromu podľa zákona súhlas 
potrebujete – v našom prípade od 
oddelenia životného prostredia MÚ 
Bratislava-Staré Mesto. Súhlas sa 
vydáva až po posúdení ekologických 
funkcií stromu. Ale zákon určuje aj 
výnimky. Súhlas na výrub sa nevyža-
duje na stromy s obvodom kmeňa do 
40 cm vo výške 1,3 metra nad zemou, 
súvislé krovité porasty v území obce 
do 10 m2, pri obnove produkčných 
ovocných drevín, či na stromy s obvo-
dom do 80 cm (vo výške 130 cm) - ak 
rastú v záhradách. Výnimka platí aj 
vtedy, keď je strom v takom stave, že 
bezprostredne ohrozuje života alebo 
zdravie človeka či majetku. No a ak aj 
nepotrebuje povolenie, každý, kto ta-
kýto strom vyrúbe, musí o výrube do 
5 dní informovať Okresný úrad. 
Podľa zákona bez povolenia 
možno vyrúbať aj invázne drevi-
ny. Máme v Starom meste také?

Áno, na výrub inváznych drevín 
povolenie netreba, a to dokonca ani 
pri verejnej zeleni. V Bratislave sa to 
týka najmä pajaseňa žliazkatého a 
javorovca jaseňolistého. Javorovca je 
vysadeného veľa, niekedy v 60. ro-
koch to bola veľká móda, vysádzali 
sa ním celé sídliská, lebo rýchlo rástol 
a zazelenil kamennú džungľu. Žiaľ, za 

tých pár rokov – možno aj kvôli kli-
matickým zmenám - nám začal spla-
ňovať a keďže sa veľmi rýchlo a ľahko 
rozmnožuje, bol zaradený medzi in-
vázne dreviny. 
V Bratislave sa tieto stromy 
nejako cielene odstraňujú?

My nedávame nariadenia, aby ich 
niekto vyrúbal. Bratislava by v tom 
prípade prišla o strašné množstvo 
stromov. Tipla by som si, že by zmizlo 
možno aj 30 percent. Ale to hovoríme 
o javorovcoch. Pajaseň žliazkatý je iný 
prípad. Patrí medzi štyridsať najag-
resívnejších drevín a vytláča nám 
z územia naše pôvodné druhy. Takže 
pri pajaseňoch sa snažíme posledných 
päť rokov robiť plánovaný výrub. 
Okrem výrubov vedia ľudí po-
riadne podráždiť aj orezy. Majú 
pocit, že sú drastické a neod-
borné. 

Orezy ľudia dosť sledujú a veľakrát 
volajú na úrad, či na políciu. To je na 
jednej strane v poriadku, aspoň vid-
no, že sa zaujímajú o to, čo sa deje v ich 
okolí, ale na druhej strane je to nieke-
dy neopodstatnené. Orez stromu je 
bežnou údržbou. Technické normy 
presne definujú ako a za akých pod-
mienok sa má robiť. Mimochodom, už 

niekoľko rokov sú normy nastavené 
tak, že orezy sa robia vo vegetačnom 
období. Je to preto, že „rany“ po oreze 
sa rýchlejšie zacelia. Lenže asi práve 
to sa ľudom zdá čudné -, že, aha, zele-
ný strom a niekto ho orezáva.
Majú orezy nejaké ďalšie pra-
vidlá?

Určite. Napríklad treba si dávať po-
zor na to, že v období, kedy sa stromy 
zalisťujú a kedy je v zmysle zákona 
povolený orez, zároveň v stromoch 
hniezdia vtáky. Preto by mali zavo-
lať ornitológa, ktorý skontroluje, či 
v strome nie sú hniezda. 
Kde zoženie človek, ktorý 
chce orezávať strom, ornitoló-
ga alebo dendrológa?

Sú spoločnosti - súkromné aj ob-
čianske združenia -, ktoré sa tým za-
oberajú. Ale môže zavolať aj k nám, na 
miestny úrad, na životné prostredie, 
a my mu dáme kontakt. 
A čo teda všetko musíte spra-
viť, ak chcete dať vyrúbať 
strom, ktorý je trebárs chorý?

Konanie o výrube stromov sa začí-
na podaním žiadosti. Mu ju máme na 
našej webovej stránke predtlačenú, 
a podlieha to správnemu poplatku 
– 10 eur pre fyzickú osobu, 100 eur 

pre právnickú. Žiadosť následne zve-
rejníme na webovej stránke (úrad-
ná tabuľa) a môžu sa nám prihlásiť 
OZ a ďalší účastníci konania, ktorí 
k tomu majú čo povedať. Ich pripo-
mienky sa prehodnotia v zmysle 
zákona o ochrane prírody a krajiny 
a prebehne správne konanei. Výsled-
kom je rozhodnutie a to môže byť buď 
súhlasné alebo nesúhlasné. Alebo sú-
hlasné, ale...
S podmienkou?

Podmienky sú vždy dané. Minimál-
ne jedna vždy - náhradná výsadba. 
Rozhodnutie, ktoré nemá splnenú 
podmienku náhradnej výsadby alebo 
určenia finančnej náhrady do výšky 
spoločenskej hodnoty, nie je platné. 
Pri náhradnej výsadbe je neja-
ký pomer? Že za jeden vyrúba-
ný strom sa musia vysadiť dva 
nové? 

Nie, pomer nie je daný. Zákon ho-
vorí, že má byť určená primeraná 
náhradná výsadba. To je na zvážení 
povoľujúceho orgánu, v tomto prípa-
de mestskej časti, a musí byť vopred 
určené miesto. Máme taký postup, že 
v prvom rade na tom istom pozemku, 
alebo na inom pozemku žiadateľa. 
V prípade, že nie je možné tam stro-

FOTO: STARÉ MESTO

Vyrúb strom, zasaď 
iný: Podmienkou udelenia 
povolenia na výrub je náhrada 
dreviny. Nemusí to byť 
zákonite na tom istom mieste.
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my vysadiť , hľadá sa miesto v blíz-
kom okolí. Môže to byť aj na verej-
nom pozemku, ale samozrejme, musí 
súhlasiť vlastník. A ak už ani to nie je 
možné, potom sa ide do finančnej ná-
hrady do výšky spoločenskej hodnoty 
toho stromu. Tento finančný obnos sa 
delí medzi magistrát a mestskú časť. 
65 percent sumy ide mestskej časti, 
35 percent odchádza na magistrát. 
Tieto financie sú viazané vyslovene 
na ošetrovanie a dreviny. Nemôžu sa 
použiť na nič iné, ani na kosenie či na 
zber rozptýleného odpadu – čo je tiež 
životné prostredie. 
Má mestská časť z tohto neja-
ký výrazný príjem?

Záleží na tom, o aký výrub ide. Spo-
ločnosť Vydrica nám vlani za výrub 
dala finančný obnos. Spoločenská 
hodnota stromov, ktoré vyrúbu, bola 
pomerne vysoká, lenže zas za každú 
cenu zahustiť výsadbu tak, že o de-
sať rokov tie stromy zahynú, lebo 
sa budú navzájom zatláčať, to nemá 
význam. To je znásilňovanie územia. 
Vydrica mala urobené projekty sado-
vých úprav, ktoré budú realizované 
po výstavbe, tak sme vyrátali, aký je 
rozdiel medzi povoleným výrubom 
a tým, koľko by mali stáť tie sadové 

úpravy a rozdiel nám vyplatili. Mô-
žem povedať, že za minulý rok to bola 
jediná investičná spoločnosť, ktorá 
nám týmto spôsobom prispela. 
Panike pri výruboch by sa 
predišlo, ak by sa vopred ozna-
movali. Prečo to mestská časť 
nerobí? 

Takto - my každé jedno rozhodnu-
tie na výrub stromov zverejňujeme. 
Ale k samotnému výrubu prichádza 
veľakrát oveľa neskôr. Ak je to kvôli 
investičnej činnosti, čo je väčšina vý-
rubov, ktoré ľudí zaujímajú – dávame 
súhlas ešte pred vydaním územného 
rozhodnutia. Ale kým prejde územné 
konanie, následne stavebné konanie, 
nadobudne právoplatnosť ... to je rok, 
dva, niekedy aj tri. Čiže ja neviem po-
vedať, v ktorom čase presne oni budú 
rúbať. 
Výruby stromov sa niekedy 
odôvodňuje tým, že ide o in-
vázne dreviny. Ale potom ich 
nahradia dreviny, ktoré tiež nie 
sú typické pre toto územie...

No, mali by byť geograficky pô-
vodné. Snažíme sa na tie urbánne 
podmienky Bratislavy prispôsobovať 
a nasadiť druhy, ktoré to tu vydržia. 
Za posledných 10-20 rokov sa klíma 

v BA tak strašne zmenila! Sú tu ove-
ľa vyššie teploty, oveľa väčšie sucho, 
prívalové dažde... Takže sa postupne 
budeme čím ďalej tým viac musieť 
zmieriť s tým, že už tu nebude javor, 
ale asi niečo z tej južnejšej Európy. 
Ktoré pôvodné druhy otepľova-
nie znášajú najhoršie?

Napríklad lipa tu veľmi trpí. Aj keď 
je už niekoľko kultivarov, ktoré lepšie 
znášajú teplo, sucho aj tú zasolenosť 
ciest, aká je v Bratislave, aj napriek 
tomu sa im veľmi nedarí. Pritom ke-
dysi tu boli celé lipové stromoradia. 
Odchádzajú, a mladým stromoradiam 
sa nedarí. Ale čomu sa tu veľmi darí, je 
platan. Znáša veľmi dobre rez, sucho, 
teplo. Alebo ginko. 
Hovorí sa aj o tom, že stromy 
majú v meste obmedzenú urči-
tú životnosť...

Takto – každý strom má určitú 
životnosť. Samozrejme, v meste sa 
skracuje. A aj keby sa správca zelene 
snažil, určite nevytvorí také ideálne 
podmienky, ako sú kdesi v háji alebo 
pod lesom. Vysoká mikroklimatická 
teplota, kde v noci vyžaruje betón, 
asfalt, ďalšie teplo, nedostatok miesta 
pre koreňové misy, exhaláty, nedosta-
tok vody... Máme toľko spevnených 

plôch, že pôda je vysušená. Zrážky 
stečú do kanálov. Tým všetkým sa 
životnosť stromov skracuje. A veľa, 
veľa chýb je z minulosti. 
A dá sa s tým niečo robiť? 
Napríklad zväčšiť koreňovú 
misu?

V niektorých prípadoch áno, ale 
veľakrát nie. Hovoríme o stromora-
diach, ktoré sú popri komunikáciách. 
Buď by nebola priechodnosť chodní-
ka, alebo by sme zasiahli do cesty. Stá-
va sa však aj to, že sa urobí väčšia ko-
reňová misa a strom sa pohne. Lebo 
ten asfalt to držal. 
Mnohí dôvodia, že tento stav je 
výsledkom toho, že mesto sa 
nestará o stromy. 

Áno, aj v Bratislave boli roky, kde do 
zelene dávalo strašne málo financií. 
A áno, aj to je pravda, že boli roky, kde 
arborista neexistoval. Kto mal pílku, 
mohol orezať strom. Ale myslím si, že 
posledných 10-15 rokov sa mestské 
časti aj magistrát serióznejšie zaobe-
rajú zeleňou. No nie všetky hriechy 
dokážeme napraviť. Druhá vec je , že 
v Bratislave má gro stromov nad 50 
rokov. A bolo by to strašne fajn, keby 
tie stromy boli v úžasnej kondícii, ale 
nie je to tak.

Invázne dreviny

Na Slovensku upravuje prob-
lematiku inváznych rastlín 

a žvočíchov vyhláška č. 24/2003 Z. 
z. o ochrane životného prostredia 
a krajiny. Zoznam inváznych drevín 
nájdete aj na http://www.sopsr.sk/
invazne-web/?page_id=61. Bratisla-
vu najviac ohrozuje pajaseň žliazkatý 
a javorovec jaseňolistý.

Čo robiť, keď sa vám 
nezdá orez či výrub

A konáhle máte pocit, že sa robí 
niečo, čím by mohlo byť poško-

dené životné prostredie, môžete za-
volať na životné prostredie. Tam vám 
povedia, či výruby alebo orezy boli 
povolené alebo nie - okrem prípadov, 
že ide o strom, ktorý nepodlieha vy-
daniu súhlasu. „Ale vždy sa ideme na 
miesto pozrieť, aby sme to overili,“ ho-
vorí Anna Calpašová. „A ak je to mimo 
pracovného času, cez víkend, ale aj 
v prípade, že sa nedovolá, treba volať 
mestskú políciu. A v každom prípa-
de zadokumentovať. My to už potom 
vieme dopátrať a overiť aj spätne.,“  
uzatvára.

Javorovec jaseňolistý: 
Kedysi patril k 
„módnym“ stromom, pre 
rýchly rast sa vysádzal 
najmä na sídliskách.

Pajaseň žliazkatý: 
Spolu s javorovcom 
jedna z najrozšírenejších 
inváznych drevín  
v Bratislave.

FOTO: WIKIPEDIA.SK FOTO: WIKIPEDIA.SK
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Utajené zákutia Starého Mesta: 
Eleonórin dvor

Eklektická vilka v Horskom parku ukrýva aj smutný príbeh krátkej lásky

N apriek tomu, že sa nachádza 
v Bratislavčanmi obľúbe-
nom a hojne navštevova-

nom lesoparku, patrí k utajeným kle-
notom Starého Mesta. Táto pôvabná 
eklektická vilka je dnes majetkom 
Ekonomickej univerzity, ktorá ju 
využíva na reprezentačné účely. 
V tesnej blízkosti stoja internáty uni-
verzity – vybudovali ich v počas Slo-
venského štátu, ako vôbec prvé veľké 
ubytovacie centrum pre študentov. 

Jazierka aj žrebčín
Keď koncom 19. storočia potomok 

jednej z najstarších a najvýznamnej-
ších belgických rodín, chovateľ koní 
Hugo Moritz von Saint Genois d Án-

neucourt, pozemok kúpil, nachádzal 
sa na ňom drevený letohrádok práv-
nika Pállfyovcov Karola Samarjaya.

Nový majiteľ mal o obydlí iné pred-
stavy. Ako sa píše v knihe Vily nad 
Bratislavou, vznikla „priestranná 
krídlová budova kaštieľa, ktorá v sebe 
spája prvky klasicistickej architek-
túry, vežičky sú skôr romantické a 
vidno aj ľudové prvky“. V okolí vily 
pribudol veľký park s jazierkami a 
rybníkom, súčasťou bol, samozrejme, 
aj žrebčín so štyridsiatimi anglic-
kými plnokrvníkmi. Jeho schátra-
né zvyšky nájdete neďaleko kaštieľa, 
za zanedbaným betónovým pľacom, 
ktorý kedysi fungoval ako volejbalové 

ihrisko. Dnes slúži ako hospodárska 
budova.

Významná Prešporčanka
Okolie domu pomenoval mladý gróf 

podľa svojej manželky Eleonóry von 
Wachtler – Eleonórin dvor. Príbeh 
lásky tejto dvojice mal začiatok plný 
vášne, no smutný koniec. Keď sa do 
seba zamilovali – mohlo to byť nieke-
dy okolo roku 1885 - bola Eleonóra, 
rodáčka z Prešporka, ešte vydatá za 
svojho bratranca. Z búrlivého vzťahu 
mladého páru sa narodila nemanžel-
ská – a jediná - dcéra, Mauricette.

Aby sa mohli zosobášiť, Eleonóra 
neváhala prestúpiť na evanjelickú 
vieru. Obrad sa uskutočnil 31. marca 

1889 v Budapešti. Krátko na to sa pre-
sťahovali do Prešporka.

Mimochodom, aj Eleonóra patrila 
do významnej prešporskej rodi-
ny. Jej otec bol úspešný obchodník, 
mestský radný a veliteľ meštianskej 
milície. Wachtlerovci obývali budovu 
Pálffyho paláca na Ventúrskej ulici. 
V rokoch 1995 až 2012 tu sídlilo Ra-
kúske veľvyslanectvo.  

Šťastie dvojice však trvalo len 
kratúčko. Už o necelé tri roky, počas 
vianočných sviatkov, sotva 33-ročný 
Hugo Moritz podľahol zápalu pľúc. 
Po piatich rokoch smútenia sa Eleo-
nóra opäť vydala - za baróna rytiera 
Petra Regnera von Bleyleben. Pre-

Vila v Horskom parku: Vďaka 
jej majiteľovi, Hugovi Moritzovi 
von Saint Genois d´Annencourt, 
potomkovi významného 
belgického rodu, ju prezývali  
aj U Belgičana.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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žili spolu 46 rokov, zomreli počas 
2. svetovej vojny. Eleonóra sa dožila 
úctyhodných 80 rokov, pochovaná je 
na evanjelickom cintoríne pri Kozej 
bráne. 

Zachránený v poslednej chvíli
Po vojne Eleonórini potomkovia 

prišli o všetky majetky a presťahova-
li sa do zahraničia. Zámoček chátral, 
ešte do druhej polovice 80. rokov 
20. storočia slúžil ako ubytovňa pre 
pomocných robotníkov. Z niekdajšie-
ho vybavenia nezostalo nič.

Zámoček bol zdevastovaný a uva-
žovalo sa dokonca o tom, že by ho 
nechali zbúrať, alebo aspoň vymeniť 
kompletne celý interiér.

V poslednej chvíli ho zachránili pro-
fesor Juraj Stern a bývalý hlavný archi-
tekt mesta Bratislava Štefan Šlachta. 
V roku 1996 prešiel objekt kom-
plexnou obnovou, v rámci ktorej 
bolo zrenovované drevené schodisko 
a strop vstupnej haly, ďalšie pôvod-
né časti interiéru i exteriér budovy. 
K hlavnej budove bol pripojený dom 
správcu.

Na rekonštrukcii sa podieľal uzná-
vaný architekt Ján M. Bahna. Dnes 
slúži zámoček ako účelové zariadenie 
rektorátu Ekonomickej univerzity.

(maca)
Ďakujeme rektorovi Ekonomickej 

univerzity, prof. Ferdinandovi Daňovi, za 
možnosť nafotiť interiér zámočku.

Romantické 
miesto: Ani sa 
veriť nechce, že  
tu bývali pomocní 
robotníci.

Opravená: 
Vilu zachránili 

v poslednej 
chvíli, podarilo 

sa zachovať 
nádherné drevené 

schodisko aj 
obklad.

Zmena programu vyhradená. 
Pre aktuálne informácie 
sledujte sociálne médiá: 

 @corwinhome    @corwin.sk

VSTUP VOĽNÝ

RADOVAN TARIŠKA 
RADIO BAND a PETER LIPA
Štvrtok 20. 6. 2019
19:00 – 21:00

TANČIAREŇ S GABIKOU CSINOVOU 
(Rumba/Samba)
Nedeľa 23. 6. 2019
18:00 – 21:00

Námestie 
Mateja Korvína 

JÚN 
2019

Počas celého júna si priamo na Námestí Mateja Korvína môžete pozrieť 
výstavu diel ZUŠ Radlinského pri príležitosti 60. výročia vzniku školy

Rudolf Sandalo / Vízie modernosti
KDE: Slovenské národné múzeum
KEDY: do 1.9.

Etablovaný brnen-
ský umelec a maji-

teľ Atelieru de Sandalo 
– Rudolf Sandalo ml. 
patrí medzi najuznáva-
nejších fotodokumen-
taristov českej a slo-
venskej medzivojnovej 
architektúry. Jeho 
prácu si cenili mnohí významní architekti, napokon okrem iného zachytil 
na približne 80 snímkach aj ikonickú stavbu svetovej klasickej moderny – 
brnenskú vilu Tugendhat. A to s najväčšou pravdepodobnosťou na zákazku 
priamo od architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

Pritom Ateliér de Sandalo bol pôvodne zameraný najmä na portrétnu foto-
grafiu so špecializáciou na detské snímky a spolupracoval tiež s brnenskými 
módnymi salónmi. Neskoršiu orientáciu ateliéru na fotografovanie architek-
túry a interiérov inicioval už Rudolf Sandalo st. Jeho syn sa v roku 1926 stal 
jeho spoločníkom a v roku 1930 ateliér prevzal. Rudolf Sandalo ml. sa veno-
val už takmer výhradne fotografovaniu architektúry.  

Nesporné kvality Sandala-fotografa kalila skutočnosť, že v roku 1938 
začal spolupracovať s nemeckými spravodajskými službami (bol agentom 
Abwehru pre Prahu a Krakov) a podľa mnohých povojnových svedectiev 
obchodoval so židovským majetkom, najmä s umením a starožitnosťami. 
V roku 1942 odišiel z Prahy do Berlína a od počiatku 50. rokov žil vo Frank-
furte nad Mohanom, kde pracoval ako fotograf a obchodník s umením. 
Zomrel 30. decembra 1980.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Vila Tugendhat: Sandalo ju 
fotil na objednávku architekta.
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Školské jedálne: Síce čisto, 
ale ako v múzeu

Boli sme sa pozrieť, ako to vyzerá v kuchyniach škôl v Starom Meste

Od septembra začnú 
fungovať bezplat-
né obedy aj na 

základných školách. Vedúce škol-
ských jedální už od zverejnenia toh-
to opatrenia vlády vyjadrujú obavy, 
či dokážu uspokojivo riešiť nárast 
stravníkov. Problémy majú nielen 
s personálom, ale aj s vybavením 
kuchýň. Do mnohých sa totiž dosta-
točne neinvestovalo už celé roky – nie 
sú peniaze. A situácia nie je lepšia ani 
v materských školách.

Ako v saune
V školskej jedálni na Mudroňovej 

varia obedy pre neuveriteľných 600 

detí (480 stravníkov je z Mudronky, 
zvyšok z troch škôlok - na Myjavskej, 
Ferienčíkovej, Heydukovej). Neuveri-
teľných aj preto, lebo nejde o žiadny 
supermoderne vybavený megaob-
jekt. Vlastne práve naopak. Kuchyňa 
je síce čistá, ako sa patrí, no už na 
prvý pohľad je jasné, že pracovať tu 
musí byť náročné. V miestnosti, kde 
sa varí, je totiž ako v saune. Doslova.

„Keďže tu nie je žiadna vzdu-
chotechnika, príšerne sa tu zráža 
para,“ hovorí riaditeľ školy Richard 
Savčinský. Odsávanie nefunguje, ani 
prastarý zabudovaný ventilátor, po 
klíme nepátrajte. „Dievčatá otvárajú 

okná, ale to nestačí. Teraz sa to ešte 
dá ako-tak zniesť, ale v lete... Viete 
si predstaviť, ako to tu vyzerá, keď sa 
robia buchty na pare?“ vraví a dodá-
va, že aby steny neplesneli, pravidelne 
striekajú miestnosť savom.

Muzeálne exponáty
Pracovné podmienky sú však len 

jedna z vecí, ktoré kuchyňu na „Mu-
dronke“ trápia. Na teplo sa ešte dá 
zvyknúť, väčšie vrásky na čele im 
spôsobuje zastarané vybavenie. 
„Pozrite sa – tu máme dva kotle,“ 
ukazuje hlavná kuchárka Eva Ková-
čová. „Stačilo by to, len keby fungovali 
stopercentne. Tento jeden nám naprí-

klad pravidelne zhasína. Koľkokrát 
sa stalo, že sme dali variť polievku a 
plamienok pod kotlom zhasol. Teraz 
to už chodíme kontrolovať, ale več-
ne to takto fungovať nemôže. Tie 
kotle už majú najlepšie roky za sebou, 
opravovali sa už ikskrát!“ Ani veriť sa 
nechce, že pri týchto podmienkach si 
tunajší žiaci každý deň môžu vybrať 
z dvoch rôznych jedál! 

Na výmenu sú zrelé aj špeciálne 
panvice. „Uvaríme v nich, ale vôbec 
nemôžeme robiť trebárs zemiakové 
placky, ktoré decká zbožňujú. Povrch 
je poškodený a tak prihárajú. Mô-
žete robiť údržbu, akú chcete, pri tom 

Exponát: Starý kuchynský robot 
má už najlepšie roky za sebou.

Ako v saune: V kuchyni na 
Mudroňovej by ste klimatizáciu 
hľadali márne. Nefunguje ani 
starý ventilátor, musí stačiť 
otvorené okno.

V materskej škole na Vazovovej 
potrebujú novú podlahu

J edáleň v materskej škole na Vazovovej – stravuje sa tu 50 
detí a 10 dospelých - nedávno zrekonštruovali. Na kuchyňu 

však financie neostali. Aj tu je všetko čisté, jesť by ste mohli 
aj z podlahy. Ale - staručké. Apropo, podlaha. Tá je tu najboľa-
vejšia. Dlaždice sú zničené, na mieste, kde pred časom opravo-
vali odpady, je dokonca len holý betón. 

Stará je aj kuchynská linky, robot fachčí už tridsať rokov. „Ja 
som tu 36 rokov a už dlho bojujem za peknú kuchyňu. Anti-
korovú, hygienickú. Máme tu málo miesta, aby ste dali veci do 
umývačky, musíte sa vykrútiť ako paragraf. Vložiť hore ťažkú 
tácku naloženú pohármi je zaberačka,“ hovorí jedna z kuchárok. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁFOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Labyrint: 
Vodoinštalácia 
v 21. storočí.

Nedorobili ju?: 
Podlaha v kuchyni 

materskej školy 
zostala bez dlaždíc.
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množstve obedov sa to skrátka opo-
trebuje!“ vysvetľuje Kováčová. 

Situáciu čiastočne zachraňujú 
konvektomaty (prístroje na prípra-
vu a úpravu jedla). Majú ich dva – veľ-
ký a malý, ale... „Pri toľkých obedoch 
jednoducho nestačia. A pozrite sa – ja 
som vysoká, no aby som dočiahla sem 
hore a vložila tam plech, musím sa po-
staviť na stoličku,“ ukazuje. 

Odpadu bude viac
„Muzeálne“ exponáty v kuchyni 

dopĺňajú staručké - a tiež kapacitne 
nevyhovujúce - umývačky riadu, či 
mixér, ktorý by pokojne mohol slúžiť 
ako retro rekvizita. Ani nehovoríme 

o tom, ako chýba lapač tukov či po-
riadna drvička odpadu.

Mimochodom, je toho odpadu veľa? 
„Ako kedy. Včera bol segendín, decká 
jedli. Aj šúlance jedli. Ale sú dosť vy-
beravé,“ smeje sa Eva Kováčová.

Je však veľmi pravdepodobné, že 
od septembra ostane nezjedené-
ho jedla viac. Len na Mudronke pri-
budne okolo 80 nových stravníkov, 
podobný počet žiakov budú musieť 
nakŕmiť aj ďalšie základky. A ak sú 
obedy zadarmo, načo by rodičia od-
hlasovali deti, keď sú choré, alebo 
cestujú? Mnohí to nerobia ani dnes. 
A to sa za obedy platí. (maca)

Čistúčko: 
Napriek 
bojovým 
podmienkam sa 
tu všetko leskne.

Prihárajú: 
„Zemiakové 

placky na týchto 
panviciach 

neurobíme,“ 
vraví hlavná 

kuchárka Eva 
Kováčová.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Retroumývačka: Už teraz 
ide na 180 percent, nik 
netuší, ako bude stíhať, 
keď pribudnú stravníci.

Spása: Konvektomaty 
sú na nezaplatenie. Na 
Mudronke varia 600 
obedov, zišiel by sa ďalší.
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Letná čitáreň v Medickej záhrade: 
Sezóna literatúry začína 10. júna

L etná čitáreň v Medickej zá-
hrade, ktorú už od roku 2006 
prevádzkuje Staromestská 

knižnica, otvorí tohtoročnú sezó-
nu 10. júna 2019 o 11.00 hod. pod 
záštitou starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto Zuzany Auf-
richtovej. V hudobnom programe vy-
stúpi Eva Golovková.

74 titulov, 51 študijných miest
Hlavným poslaním letnej čitárne 

je umožniť obyvateľom a návštevní-
kom Bratislavy v príjemnom pro-
stredí areálu historickej Medickej 
záhrady prečítať si dennú tlač a 
vybrané periodiká v slovenskom, 
českom, anglickom, nemeckom, ma-
ďarskom, poľskom, francúzskom a 
talianskom jazyku.

V ponuke bude až 74 titulov ča-
sopisov a denníkov, a tiež infor-
mačné a propagačné materiály  
o kultúrnom dianí v hlavnom mes-
te počas leta či knihy v Staromest-
skom knižnom kolotoči (vyradené 
zo zbierok Staromestskej knižnice a 
dary od občanov) pre všetky veko-
vé kategórie čitateľov. Návštevníci 
budú mať k dispozícii 51 študijných  
miest. 

Rozprávanie o viechach, aj debata 
s Matejom Tóthom

Detských návštevníkov potešia di-
vadelné predstavenia Čokopríbeh a 
Ministerstvo nápadov, stretnutia s 
detskou literatúrou z cyklu Čítanie 
nás baví a Troma kamošmi a fak-
ticky fantastickým svetom, hravé 
čítanie s Osmijankom o Muminov-
coch a tvorivé dielničky v spoluprá-
ci so spoločnosťou DELL.

Pre dospelých návštevníkov sme 
pripravili tradičné cykly Rozpráva-
nie o Bratislave. Tohto roku sa bu-
deme s Jurajom Hradským a Jurajom 
Šebom rozprávať o bratislavských 
viechach, kaviarňach a pivova-
roch, v rámci cyklu Čítanie v tráve sa 
stretneme s redaktorkami vydava-
teľstva Aspekt, Barborou Lauckou, 
Stanom Vítom, Michalom Červeným 
a chodcom Matejom Tóthom. Za-
cestujeme si na Island, do Turecka a 
Kalifornie; tešiť sa môžete aj na po-
poludnie so spoločenskými hrami 
v spolupráci s iHRYskom.

Kurzy pre smart seniorov
Aj tento rok sme do našej letnej 

ponuky zaradili bezplatné konzul-
tácie pre seniorov - Pomáhame se-

niorom používať smartfóny. Bude ich 
šesť – tri v júni, tri v júli, vždy v stre-
du od 10.00 do 13.00 hod. Povedie ich 
Mgr. Milan Regec.

V spolupráci s Kreatívnym klubom 
Luna sme pripravili obľúbené me-
dzigeneračné tvorivé dielne pre 

rodičov, starých rodičov, ich deti a 
vnúčatá.Podrobný program na celé 
leto nájdete na www.starlib.sk.

Ponuka je teda bohatá, stačí si len 
vybrať a prísť medzi nás. 

Judita Kopáčiková, riaditeľka 
Staromestskej knižnice

Letná čitáreň v Medickej záhrade - program na jún 2019
12. 6. 2019  
10.00 - 13.00 h
streda
12. 6. 2019 
o 14.00 h
streda
14. 6. 2019 
o 10.00 h
piatok
19. 6. 2019 
10.00 - 13.00 h
streda
19. 6. 2019 
o 15.30 h
streda
21. 6. 2019 
o 10.00 h
piatok
25. 6. 2019 
o 10.00 h
utorok

26. 6. 2019 
10.00 - 13.00 h
streda

Pomáhame seniorom používať smartfóny. Bezplatné konzultácie 
pre seniorov vedie Mgr. Milan Regec. 

Tvorivé dielničky pre vaše detičky. Organizované podujatie pre žia-
kov 1. stupňa  ZŠ s MŠ  pre deti a mládež so sluchovým postihnutím 
na Drotárskej ceste 48. V spolupráci so spoločnosťou DELL.
Traja kamoši a fakticky fantastický výlet. Stretnutie s autorkou 
Barborou Kardošovou a ilustrátorkou Katarínou Slaninkovou. Orga-
nizované podujatie pre žiakov 4. ročníkov ZŠ Vazovova. 
Pomáhame seniorom používať smartfóny. Bezplatné konzultácie 
pre seniorov vedie Mgr. Milan Regec. 

Čokopríbeh. Divadelné predstavenie podľa knihy O chlapcovi, ktorý 
hľadal vôňu čokolády. Účinkuje Martin Daniš. 

Čítanie nás baví s Tiborom Hujdičom o knihe Babička, kura a Toní-
ček Michaela Rohera. Organizované podujatie pre žiakov ZŠ Vazo-
vova. 
Hravo čítame s Osmijankom o Muminovcoch – prechádzka zele-
ným údolím. Účinkuje bábkoherečka Sidi Féderová. V spolupráci 
s OSMIJANKO, n. o. Organizované podujatie pre žiakov 3. ročníka ZŠ 
Vazovova.
Pomáhame seniorom používať smartfóny. Bezplatné konzultácie 
pre seniorov vedie Mgr. Milan Regec. 

Kde ju nájdete?

L etná čitáreň je umiest-
nená v zadnej časti 

Medickej záhrady pri boč-
nom vchode z Poľnej ulice. 
Jej služby budú bezplatné, 
vstup na podujatia Staro-
mestskej knižnice je voľný. 
Program v letnej čitárni  
z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia 
a občianske združenie Mi-
lujem knihy/Amo libris. Pri 
ponuke zahraničných časo-
pisov knižnica každoročne 
spolupracuje so zahranič-
nými kultúrnymi inštitút-
mi – Goetheho inštitútom, 
Francúzskym inštitútom  
a Poľským inštitútom.

Obľúbené: Podujatia v 
Medickej záhrade bývajú plné 
do posledného miestečka.

FOTO: JUDITA KOPÁČIKOVÁ
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Bratislava Design Week má 10 rokov. 
Témou sú vzťahy

Najväčší festival súčasného dizajnu na Slovensku sa opäť usídlil v Starom Meste

Na začiatku, v septembri 
roku 2009, bol malý 
Dizajnvíkend na 

Búdkovej ceste v prírodnom areáli 
Iuventy. Festival však postupne rástol 
a snažil sa objavovať a prezentovať 
nielen dizajnérske talenty, ale aj zau-
jímavé, nespravodlivo zabudnuté 
priestory v meste. Bratislava Design 
Week napríklad odhalil potenciál 
Pistoriho paláca, prázdne objekty 
YMCA, rozpadnutú budovu na Lau-
rinskej 14 či nádvorie SNG. 

Spojení so Sensorium
Tento rok sa usídlil opäť v Starom 

Meste, najmä na Ventúrskej ulici. Vý-
stavy a prezentácie dizajnérov nájde-
te v krásnych barokových priestoroch 
Zoya Gallery, v susednej VŠMU, v 
Staromestskej galérii, vo vyprázd-
nenej niekdajšej reštaurácii Fúz, ale 
aj vo funkcionalistických výkladoch 
OD Dunaj na námestí SNP.

A bude toho viac. Napríklad inštalá-
cie v Galérii Medium (VŠVU), v átriu 
Filozofickej fakulty, v Galérii NOVA, 

v Blesse na Medenej ulici, na STU aj 
pred Starou tržnicou.

Mimochodom, BADW sa tentoraz 
spojil s festivalom Sensorium, kto-
rý sa orientuje na digitálnu kultúru 
a umenie. Prvý júnový týždeň teda 
nebude len o dizajne. 

Experimentálny dizajn aj progre-
sívna fashion show

V programe festivalu dominujú 
medzinárodne výstavy a inštalácie. 
Napríklad Is Coral new colour? od 
poľskej kurátorky Agnieszky Jacob-
sson o farbe ako špecifickom kóde v 
dizajne, výstava prác dizajnérov Stu-
dia deForm (CZ), Studia Zaven (IT), 
víťazov minulého ročníka BADW 
Zuzany Svatik a Štefana Sekáča. 
O osobnejších vzťahoch bude výstava 
zbierky šperkov historičky umenia 
Ľubice Belohradskej. 

V open call sa predstavia najmä 
mladé dizajnérske značky, študenti 
dizajnu, ale aj výrobcovia - napríklad 
slovenskí nábytkári z Javoriny.

K BADW patrí aj móda. Stretneme 

sa aj na progresívnej fashion show, 
s premiérami nových kolekcií Lu-
káša Krnáča a Márie Štranekovej. 
Inak aj ich pojí vzťah – pedagogičky 
a študenta.

O experimentálnom dizajne a no-
vých technológiach bude interak-
tívna inštalácia a performance 
švajčiarskych dizajnérov COD. ACT 
(v átriu FiF UK, v spolupráci so Sen-
sorium). Monumentálny biomorfný 
objekt reaguje na prítomnosť človeka 
špecifickým spôsobom. 

O osobnostiach slovenského dizajnu 
je edícia MAJSTRI. Tento rok to bude 
legenda, dizajnér, textilný a odevný 
výtvarník, pedagóg Karol Pichler, 
majster výtvarnej vizuálnej hry, kto-
rý predstaví svoju novú kolekciu Pa-
ravánov (Zoya Gallery). Site specific 
inštaláciou o biodegradovateľnom 
materiáli Nuatane a o vôni prispejú 
dizajnéri z Crafting Plastics!

Dizajn a klíma
Keď premýšľame o vzťahoch, ne-

smieme zabudnúť na vzťah dizajnu 

k prírode, k budúcnosti, ku klíme. 
Stoja pred nami veľké výzvy, špeci-
álne v dizajne, ktorý vie ovplyvňovať 
správanie ľudí.

Túto tému bude konfrontovať kon-
ferencia In the midl design forum, 
na ktorej sa predstaví veľmi silná me-
dzinárodná zostava dizajnérov aj teo-
retikov. Napríklad Marléne Huissoud 
(FR), Maria Cristina Didero (IT), Erez 
Nevi Pana (NL), Zuzana Gombošová, 
Peter Szalay a ďalší. Dozviete sa aj to, 
čo znamená Vegan dizajn. 

V hlavnej úlohe Taliansko
Ak je nejaká krajina, ktorá nao-

zaj formovala dizajnérske myslenie 
20. storočia a robí to doteraz, je to 
Taliansko. Aj preto BADW zaradilo 
do programu Taliansky deň. Svoju 
tvorbu formou prednášky predstavia 
Studio Zaven z Benátok či dizajnér 
Fabrizio Crisà. V slovenskej premiére 
si môžete pozrieť film o dôležitej eta-
pe z dejín talianskeho dizajnu - o tzv 
radikálnom dizajne (Italian Super-
design, Kaplnka, VŠMU, Venturska 3). 

miesta Starého Mesta
od 4. do 9. júna 2019

Studio deForm

COD.ACT
Karol Pichler
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1.6. 15:00 PRDIPRÁŠOK DOKTORA PROKTORA 3 € / 1 €

1.6. 17:00 MIKRÓB A GASOIL 3 € / 1 €

1.6. 19:00 VŠETCI TO VEDIA 5 €

2.6. 17:00 ROCKETMAN 5 € /3 €

2.6. 19:15 POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI 5 € /3 €

3.6. 17:00 BOLESŤ A SLÁVA 5 € /3 €

3.6. 19:00 POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI 5 € /3 €

4.6. 17:00 YAO 5 € /3 €

4.6. 19:00 DO BOJA 5 €

5.6. 11:00 YAO 5 € /3 €

5.6. 17:00 ODYSEA 5 € /3 €

5.6. 19:00 WOMAN AT WAR 5 € /3 €

6.6. 17:00 YAO 5 € /3 €

6.6. 19:00 ROCKETMAN 5 € /3 €

7.6. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 5 € /3 €

7.6. 19:00 ŠŤASTNÝ LAZZARO 5 €

8.6. 17:00 MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB 5 € /3 €

8.6. 19:00 ŠŤASTNÝ LAZZARO 5 €

9.6. 15:00 ASTERIX: SÍDLO BOHOV 3 € / 1 €

9.6. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 5 € /3 €

9.6. 19:00 ŠŤASTNÝ LAZZARO 5 €

10.6. 18:00 MAMI! 4 €

11.6. 17:00 NEON DEMON 5 € /3 €

11.6. 19:00 GET OUT 5 € /3 €

12.6. 11:00 HIGH LIFE 5 € /3 €

12.6. 17:00 MÝTUS O PYŽAMOVEJ PÁRTY 5 € /3 €

12.6. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 5 € /3 €

13.6. 17:00 NIKDY SI TU NEBOL 5 € /3 €

13.6. 19:00 MY 5 € /3 €

14.6. 17:00 DO BOJA 5 €

14.6. 19:00 POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI 5 € /3 €

15.6. 17:00 ROCKETMAN 5 € /3 €

15.6. 19:15 VŠETCI TO VEDIA 5 €

16.6. 17:00 YAO 5 € /3 €

16.6. 19:00 POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI 5 € /3 €

17.6. 17:00 YAO 5 € /3 €

17.6. 19:00 ŠŤASTNÝ LAZZARO 5 €

18.6. 17:00 NIKDY SI TU NEBOL 5 € /3 €

18.6. 19:00 MY 5 € /3 €

19.6. 11:00 ODYSEA 5 €/2 €

19.6. 17:00 NIKDY SI TU NEBOL 5 € /3 €

19.6. 19:00 PATERSON 5 €/4 €

20.6. 17:00 BOLESŤ A SLÁVA 5 € /3 €

20.6. 19:00 DO BOJA 5 €

21.6. 17:00 HIGH LIFE 5 € /3 €

21.6. 19:00 SNOWDEN 5 € /3 €

22.6. 17:00 YAO 5 € /3 €

22.6. 19:00 SNOWDEN 5 € /3 €

23.6. 15:00 ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO NÁPOJA 3 € / 1 €

23.6. 17:00 VŠETCI TO VEDIA 5 €

23.6. 19:00 SNOWDEN 5 € /3 €

24.6. 18:00 MÁME PÁPEŽA! 4 €

25.6. 17:00 NEON DEMON 5 € /3 €

25.6. 19:00 ZABITIE POSVÄTNÉHO JELEŇA 5 € /3 €

26.6. 11:00 ZÁHADA SILVER LAKE 5 €/2 €

26.6. 17:00 MÝTUS O PYŽAMOVEJ PÁRTY 5 € /3 €

26.6. 19:00 ZÁHADA SILVER LAKE 5 € /3 €

27.6 17:00 YAO 5 € /3 €

27.6 19:00 BRANKÁR 5 € /3 €

28.6 17:00 YESTERDAY 5 € /3 €

28.6. 19:00 BRANKÁR 5 € /3 €

29.6. 17:00 VERNÍ NEVERNÍ 5 € /3 €

30.6. 17:00 YESTERDAY 5 € /3 €

30.6. 19:00 BRANKÁR 5 € /3 €

PROGRAM jún / 2019

Kino Film Europe • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava
kino.filmeurope.sk  facebook.com/filmeuropekino

06 KFE-program-SN-jun2019.indd   1 17/05/2019   10:27

Staré Mesto si zahrá v novom filme 
Martina Šulíka

H istorické uličky Starého Mesta, 
nákupné stredisko Eurovea či 

legendárna kaviareň Berlinka sa ob-
javia v novom filme Martina Šulíka 
Muž so zajačími ušami. Nakrúcanie 
sa začalo 28. apríla, posledná klap-
ka padne v júni. Okrem Bratislavy sa 
natáča aj v blízkom okolí metropoly a 
v Prahe. Osvedčený tím Martin Šulík 
(réžia), Marek Leščák (scenár), dopĺ-

ňa kamerman Martin Štrba a produ-
cent Rudolf Bierman.

Komédia, ktorá bude mať pre-
miéru na jar 2020, rozpráva príbeh 
muža, ktorý nečakane získa zvlášt-
nu schopnosť – mimoriadny sluch 
– a počuje nielen to, čo ľudia hovoria, 
ale aj nad čím premýšľajú. Zrazu sa 
dozvedá, čo si o ňom myslia jeho naj-
bližší, rodina aj priatelia.

V hlavných úlohách sa predstavia 
českí herci Miroslav Krobot a Ol-
dřich Kaiser, sekundovať im budú 
známe slovenské herečky Tatiana 
Pauhofová, Zuzana Krónerová a 
Zuzana Mauréry. Prvú rolu v slo-
venskom filme získala aj držiteľka 
ocenenia Najlepšia európska herečka 
Alexandra Borbély. „Prečo Martin 
Šulík so scenáristom Marekom Leš-

čákom zasadili príbeh práve do Brati-
slavy? Jednako tu žijú a jednako chcú 
zachytávať vývoj mesta – a najmä 
Starého Mesta -  vo svojich filmoch,“ 
hovorí Denisa Biermanová zo spoloč-
nosti Garfield Film. „Vybrali si uličky 
Starého Mesta, nákupné stredisko 
na nábreží rieky Dunaj aj historickú 
kaviareň Berlinka, kde štáb nakrúcal 
jeden celý filmovací deň,“ uzatvára.

Skúška: V hlavných úlohách nového �ilmu Martina Šulíka 
(v strede) si zahrajú Miroslav Krobot a Alexandra Borbély.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ A ADAM OĽHA - ©TITANIC/IN FILM PRAHA

V hlavnej úlohe 
- kaviareň 
Berlinka: Štáb tu 
strávil celý deň. 
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Richard Réti 
- Šachový génius
KDE: Múzeum 
židovskej kultúry SNM
KEDY: 6.6. - 10.11.

Spoznajte životný príbeh Richhar-
da Rétiho (1889 - 1929), rodáka 

z Pezinka židovského pôvodu, me-
dzinárodne uznávaného šachového 
hráča, mysliteľa, novátora, publicistu 
a rekordéra v hre naslepo. a jediného 
slovenského šachistu, ktorý porazil 
majstra sveta! 

Jaromír 99 a Medzitým na inom mieste
KDE: Univerzitná knižnica, KEDY: do 14.6.

Jaromír Švejdík alias Jaromír 99 svoj život delí medzi hudbu (skupiny Priess-
nitz, Umakart či Kafka band) a výtvarné umenie. Výrazný komiksový ru-

kopis nemá ďaleko od estetiky filmu noir alebo pop artu. Výrazná štylizácia sa 
premieta do kresby v kontrastoch čiernej a bielej. Jeho grafická novela vznik-
la na základe slávneho nedokončeného románu Franza Kafku – Zámok. Toto 
absurdné, groteskné dielo, plného čierneho humoru, predstaví na Slovensku. 
Kafkou Zámok v podobe grafického románu vychádza pri príležitosti 170. 
výročia Franza Kafku. Ten písal román v roku 1922, no nikdy ho nedokončil. 
Aj napriek tomu patrí k jeho najvýznamnejším dielam. 

V Univerzitnej knižnici nájdete aj ďalšiu komiksovú výstavu – Medzitým 
na inom mieste. Tematickým zacielením na ústredné žánre, zlomové histo-
rické momenty a medzikultúrne inšpirácie rozpráva príbeh „prvého storo-
čia“ moderného komiksu. Okruhy pripomínajú napríklad prvorepublikový 
komiks od Josefa Ladu či Ondřeja Sekoru až k Rychlým šípom alebo obdobie 
komunistického režimu s dôrazom na tvorbu Káju Saudka. Posledná kapito-
la výstavy je špeciálne venovaná slovenským komiksovým autorom, ktorí 
pôsobili na českej scéne – Brankovi Jelinkovi, Mikulášovi Podprockému či Já-
novi Lastomírskemu. Autormi výstavy sú Pavel Kořínek a Tomáš Prokůpek. 

Fascinácia 
rastlinami 2019
KDE: Prírodovedné 
múzeum
KEDY: do 15. 6.

Unikátna kolekcia obráz-
kov je výberom obrázkov 

z bilingválnej česko-anglickej 
učebnice autorov Alexan-
der Lux a kolektív, Obrazový 
průvodce anatomií rostlin/Vi-
sual Guide to Plant Anatomy. 
Návštevníci sa môžu zoznámiť 
s neznámymi fascinujúcimi 
pohľadmi do vnútra rastlinné-
ho tela získanými s využitím 
celej škály mikroskopických 
techník. 
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