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Čítajte v čísle

ČÍSLO MESIACA
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Toľko eur stojí mesačne mest-
skú časť pobyt staromestského 
škôlkára v materskej škole v pô-
sobnosti Starého Mesta.
 VIAC SA DOČÍTATE NA S. 4

NOVÝ 
VICESTAROSTA
Aké sú jeho priority? 
Zlepšiť verejný priestor, 
rozšíriť kapacitu škôlok

strana 5

SPIACE MIESTA
Partia mladých žien chce 
„zobúdzať“ chátrajúce 
budovy v Bratislave

strany 8 – 9

Staromestskí poslanci v júni schválili dôležitý dokument

Od konca 17. storočia 
patrila k dôležitým 
tepnám metropoly. 

Svoje nové centrum si tu vtedy zriadili 
prešporskí evanjelici – stále tu stoja 
dva evanjelické kostoly – ale aj reme-
selníci či vinohradníci. Napríklad na 
„deviatke“ bývala slávna továreň na 
šampanské. Meno Panenská dosta-
la až po 1. svetovej vojne, dovtedy ju 
nazývali podľa Mateja Bela, riaditeľa 
neďalekého evanjelického lýcea.

Z niekdajšej veľkoleposti Panen-
skej dnes neostalo veľa. No môže sa to 
zmeniť – vďaka Manuálu verejných 
priestorov pre Panenskú ulicu 
a okolie. Materiál, ktorý je návodom 
na revitalizáciu územia, schválili v 
júni staromestskí poslanci. 

Hlavným dôvodom vypracovania 
manuálu bolo, že doteraz samospráva 
riešila každé verejné priestranstvo 
jednotlivo - no teraz chce zrevitalizo-
vať celú štvrť. jeho konečnej podobe 
predchádzal proces participácie s 

miestnymi občanmi a s odborníkmi 
na dopravu, verejný priestor či urba-
nizmus, s pamiatkarmi.

„ Manuál začal vznikať v roku 
2017. V participačnom projekte sme 
najskôr zisťovali klady a zápory v 
danej oblasti. Robili sme stretnutia 
a workshopy s obyvateľmi, aby sme 
zistili, aké sú ich požiadavky a na zá-
klade výsledkov štvormesačnej par-
ticipácie v spolupráci s o.z. PUNKT 
bola vytvorená záverečná správa, 
ktorá slúžila na vytvorenie zadania 
pre spracovateľa manuálu,“ vysvet-
lila Martina Majorošová z referátu 
územného plánu a rozvoja MČ Staré 
Mesto,. Po verejnom obstarávaní sa 
stal spracovateľom architekt Ľudo-
vít Urban. 

„Základným cieľom manuálu verej-
ných priestorov je definovanie uspo-
riadania a zjednotenie výrazu ulič-
ného priestoru. Je to nástroj, ktorý 
má viesť ku kvalitatívnej premene ži-
vota na uliciach,“ hovorí Majorošová. 

Pri rekonštrukcii ulíc bude pro-
jektová dokumentácia vytvorená na 
základe manuálu, ktorý stanovuje 
jasné pravidlá. Definuje napríklad 
to, aké materiály budú použité na po-
vrch ciest, ako bude riešená dopra-
va a parkovanie, zeleň či mobiliár 
a prvky drobnej architektúry.

Meniť sa však nebude len Panen-
ská. „Dotknuté územie je ohraniče-
né ulicami Palisády, Pilárikova a 
Svoradova, a tiež Hodžovým ná-
mestím. Riešené územie obsahuje 
ulice Panenská, Podjavorinskej, 
Štetinova, Zochova, Kozia, Lýcejná, 
Konventná a Svoradova. V minulosti 
sa táto oblasť nazývala aj Tereziánske 
mesto,“ uzatvára Majorošová.

Manuál si môžete pozrieť na  htt-
ps://www.staremesto.sk/sk/con-
tent/manual-verejnych-priesto-
rov-pre-panensku-ulicu-a-okolie/
section:city. Téme sa budeme pod-
robnejšie venovať v nasledujúcom 
čísle Staromestských novín.

NIČ NEĽUTUJEM
Ocenená liečebná 
pedagogička zo 
staromestského 
Seniorcentra

strany 14 – 15

Manuál Panenská: 
Ulica ako vzor
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Staromestská 
knižnica v lete

S taromestská knižnica upozor-
ňuje na zmenu výpožičného 

času. Od 1. júla do 31. augusta 
2019 budú všetky pobočky knižnice 
otvorené nasledovne:

pondelok: 12.00 –  18.00 hod.
utorok: 8.00 –  15.00 hod.
streda: 12.00 –  18.00 hod.
štvrtok: 12.00 –  18.00 hod.
piatok: 8.00 – 12.30 hod.

Pobočka na Karadžičovej 1 bude 
v dňoch od 22. júla do 2. augusta 
2019 zatvorená. Všetkým záujemcom 
odporúčame využiť služby ostatných 
pobočiek knižnice a letnej čitárne 
v Medickej záhrade.

Viac informácií na www.starlib.sk

Materská škola 
Kuzmányho má 
novú riaditeľku

V ýberové konania na riaditeľky 
deviatich materských a dvoch 

základných škôl potvrdili vo funkci-
ách súčasné vedenie. Zmena nastala 
iba v MŠ Kuzmányho. Dlhoročná šéf-
ka materskej školy Magdaléna Čer-
náková sa rozhodla viac nekandido-
vať. Na poste ju vystriedala učiteľka 
Mariana Mikšovská, ktorá pracuje 
v škôlke už niekoľko rokov. Zmena 
nastala aj na poste riaditeľky Zák-

ladnej školy na Hlbokej ceste. Elena 
Uríčová odchádza do dôchodku, po-
verená vedením je Naděžda Točená.

Upratali sme 
vnútrobloky  

na Krížnej  
a Blumentálskej

V nútrobloky na Blumentálskej 
10/A a Krížnej-Karadžičovej 

sa v júni zmenili na nepoznanie. Viac 
ako 100 dobrovoľníkov sa v rámci 
akcie Naše mesto podujalo vyčistiť 
zanedbané zákutia Starého Mesta. 
Zaburinené plochy v okolí Staromest-
skej knižnice skrášlili kvety a kríky, 
z okien a múrov zmizli nelegálne 
graffiti. Brigádnici na Krížnej znovu 
„objavili“ chodník zarastený burinou, 
plot na ihrisku materskej škole dostal 
nový náter. Pracovníci Technických 
služieb Starého Mesta zasa opravili 
zničené lavičky. Upratovanie zorgani-
zovala Staromestská knižnica a MÚ 
Bratislava-Staré Mesto v spoluprá-
ci s Nadáciou Pontis.

Čo robiť, ak 
nájdete v meste 
uhynuté zviera?

V poslednom čase sa množia pod-
nety, v ktorých nás žiadate o od-

V Starom Meste pribudne nové 
záchytné parkovisko

B etónová plocha na nábreží arm. 
Generála L. Svobodu (oproti dnes 
už neexistujúcemu PKO) roky slú-

žila ako improvizované parkovisko. Poze-
mok s rozlohou 1440 m2 je v správe Mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto a tá sa 
rozhodla, že ho využije lepším spôsobom. 
Pôvodne tu malo byť odstavisko pre odtiah-
nuté autá, no vedenie MČ tento zámer pre-
hodnotilo. V čase, keď Bratislavčania bojujú 
o každé parkovacie miesto, sa nakoniec roz-
hodlo o vybudovaní nového oficiálneho 
parkoviska. „Projekt už schválil Krajský 
dopravný inšpektorát, magistrát a prešiel 
aj komisiami miestneho zastupiteľstva,“ 
hovorí Pavol Majer, šéf predstavenstva Tech-

nických služieb Starého Mesta. Podľa neho 
pôjde o plnoautomatizované parkovisko, 
bez búdky s pokladňou. „Platiť sa bude bez-
hotovostne – kartou, alebo cez aplikáciu 
ParkDots,“ upresňuje Majer. Aplikácia bude 
zároveň „skenovať“ počet voľných miest. Po-
užívateľ tak pôjde na parkovisko „na istotu“. 

Nové parkovisko, ktoré by malo spustiť 
prevádzku začiatkom septembra, bude 
mať kapacitu 49 parkovacích miest. Nebu-
de strážené, no 24 hodín bude napojené na 
dispečing. Cena za hodinu nebude vyššia 
ako 1 euro, pri celodennom parkovaní sa 
bude sadzba pravdepodobne znižovať. Uva-
žuje sa aj o zvýhodnení Staromešťanov – 
napríklad pri nočnom parkovaní. 

Odmenili sme štrnásť 
Staromestských talentov

V ynikajú v športoch, v cudzích jazykoch, excelujú na ze-
mepisných, chemických či fyzikálnych olympiádach, 

vo vedomostných súťažiach. Na svojich základných školách 
strávili posledný školský rok. Je fajn vedieť, že vybrať za každú 
školu iba dvoch najlepších zo všetkých talentovaných devia-
takov bolo pre riaditeľov - ako sa nám priznali - naozaj ťažké.

Na slávnostnej ceremónii v Zichyho paláci ich ocenili starost-
ka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a vicestarostka Martina 
Uličná. Toto je štrnásť Staromestských talentov, ktoré sa vý-
razne zapísali do histórie svojich základných škôl:

Adrián Baláž a Marco Sanader zo ZŠ Dubová, Tomáš Leca 
a Emma Fričová zo ZŠ M. R. Štefánika na Grosslingovej ulici, 
Lejla Csinová a Ivan Alexander Vereš zo ZŠ Hlboká, Peter 
Hollý (na snímke) a Filip Gall zo ZŠ Ivana Dérera na Jelenej, 
Simona Mikulášová a Nina Némethová z “Mudronky”, Mo-
nika Chomová a Laura Lacinová zo ZŠ Škarniclova, Vincent 
Michniak a Kristína Trenčianska zo ZŠ Vazovova.

FOTO: STARLIB

FOTO: STARÉ MESTO

FOTO: ARCHÍV
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Pokrstili sme Námestie T. G. Masaryka

Od 15. júna má Bratislava nové 
námestie nazvané podľa T. 

G. Masaryka. Odhalenie, ktoré spre-
vádzala slávnostná ceremónia, bolo 
zároveň posledným aktom prezi-
denta Andreja Kisku. Podujatia sa 
zúčastnili aj ďalší významní hostia -  
bývalý český minister zahraničia Ka-
rel Schwarzenberg či český veľvy-
slanec na Slovensku Tomáš Tuhý. 

Myšlienku nazvať priestor pred 
SNM podľa T. G. Masaryka schválili 

staromestskí poslanci už v roku 2018 
- ako poctu prvému prezidentovi 
Československej republiky pri príle-
žitosti osláv jej 100. výročia. Mestskí 
zastupitelia túto iniciatívu odobrili 
vo februári tohto roku.

Nové námestie T. G. Masaryka 
je prvým verejným priestorom v 
Bratislave pomenovaným podľa toh-
to významného československého 
politika, ktorý sa spolu s M. R. Štefá-
nikom zaslúžil o vznik ČSR.

stránenie mŕtvolky zvieraťa. Mestská 
časť to riešiť nemôže, no ponúkame 
vám návod, ako postupovať pri ná-
leze uhynutého zvieraťa na verej-
nom priestranstve.

Odstraňovanie uhynutých zvierat, 
ktoré nie sú chránené (teda holuby, 
mačky, psy) vykonáva Sloboda zvie-
rat na základe zmluvy s magistrátom. 
Nález treba však oznámiť Mestskej 
polícii (linka 159), ktorá následne 
kontaktuje Slobodu zvierat. V prípa-
de, že ide o chránené zviera (teda 
všetky okrem vyššie spomenutých) 
treba kontaktovať Štátnu ochranu 
prírody. Ak zaznamenáte väčší úhyn, 
treba kontaktovať Regionálnu vete-
rinárnu správu (Polianky).

Aké je zdravie 
Slovákov? Od júla 
to bude zisťovať 
Štatistický úrad

S lovenská republika sa prostred-
níctvom Štatistického úradu 

SR (ŠÚ SR) zapojila do realizácie Eu-
rópskeho zisťovania o zdraví 

FOTO: ARCHÍV
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Škôlka aj školský klub budú o čosi drahšie,  
Staromešťanov však zvýhodníme

V šeobecne záväzné nariade-
nie (VZN) o príspevku na po-

byt dieťaťa v škôlke, školskom 
klube a náklady na stravovanie v 
školách a škôlkach v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Starého Mesta 
sa bude meniť. Miestni poslanci to 
schválili na júnovom zasadnutí.

Príspevok na pobyt dieťaťa 
v škôlke stúpne na 90 eur, obyva-
telia Starého Mesta však budú zvý-
hodnení. „Pri prvom dieťati zapla-
tia 45 eur, pri druhom cena klesne 
ešte o 22, 50 eur, pri treťom to bude 
dokonca zadarmo,“ vysvetlila vi-
cestarostka Martina Uličná, autorka 
pozmeňujúceho návrhu.

Výhodnejší bude aj príspevok 
na pobyt dieťaťa v ŠKD. Rodičia 
z iných mestských častí zaplatia 40 
eur, Staromešťania o 10 eur menej, 
teda 30 eur. „Ak má Staromešťan 
v ŠKD ďalšie deti, má nárok na ďalšie 
zľavy. Za druhé zaplatí 20 eur, za 
tretie desať,“ doplnila Uličná.

Zvláštne postavenie budú mať ro-
dičia detí, ktoré navštevujú maďar-
skú škôlku Óvoda. „Keďže v tomto 
prípade mestská časť poskytuje 
službu nadlokálneho významu, 
rozhodli sme sa, že škôlkári z Óvody 
budú platiť 45 eur. Takéto škôlky sú 
v Bratislave iba dve, preto by bolo 

diskriminačné uplatňovať pravidlo 
trvalého pobytu,“ uviedla starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Tento rok vykryje rozdiel mest-
ský poslanec Gábor Grendel zo 
svojej poslaneckej priority, podľa 
predpokladov pôjde o sumu zhruba 
5000 eur. „Do budúcnosti však chce-
me tento problém doriešiť s magis-
trátom,“ dodala Aufrichtová.

„Podstatný a hlavný dôvod nové-
ho VZN je zapracovanie legislatív-
nych zmien, ktoré platia od začiatku 
kalendárneho roku 2019 - dotácia 
na stravu 1,20 (takzvané „obedy 
zadarmo“; od januára v materských 
školách pre deti navštevujúce po-

sledný ročník materskej školy pred 
nástupom do prvej triedy ZŠ a od 
septembra pre všetkých žiakov ZŠ) 
a výnos ministerky školstva, Lubyo-
vej: Finančné pásma na nákup potra-
vín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov s účinnosťou od 
01. 06. 2019 ,” uviedol vedúci odde-
lenia školstva MÚ Bratislava-Staré 
Mesto Michal Sygút.

 VZN nebolo upravované od 
roku 2012 „a za ten čas sa niekoľko-
násobne viac zvyšovali náklady na 
mzdu, prevádzku, energie a inves-
tičný dlh Starého Mesta počítame 
rádovo vo výške niekoľko milió-
nov eur,” doplnil Sygút.

(EHIS), ktoré v tomto období prebie-
ha vo všetkých členských štátoch Eu-
rópskej únie.

Cieľom zisťovania EHIS je získať 
obraz o zdravotnom stave oby-
vateľstva, využívaní zdravotnej 
starostlivosti a faktoroch, ktoré 
zdravie obyvateľstva SR význam-
ne ovplyvňujú. Zber údajov, kto-
rý prebieha podľa harmonizovanej 
metodiky, umožňuje medzinárodné 
porovnávanie údajov o zdraví medzi 
všetkými členskými štátmi EÚ. 

Na Slovensku bolo do zisťovania 
pre rok 2019 vybraných viac ako 
430 obcí, medzi nimi aj mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto. Do zisťovania 
je zaradených 8000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla 
do 31. decembra 2019. V tomto ob-
dobí vybrané domácnosti v Starom 
Meste navštívi zamestnanec ŠÚ SR 
poverený funkciou opytovateľa, kto-
rý je povinný preukázať sa v domác-
nostiach osobitným poverením. 

Všetky informácie a názory, kto-
ré nám v rámci zisťovania domácnos-
ti poskytnú, sú chránené, nezverej-
ňujú sa a slúžia výlučne pre potreby 
štátnej štatistiky. 

Starostka ocenila 
nemocnice  

v mestskej časti

P oďakovať sa za prínos v kvalite 
poskytovania zdravotníckej 

starostlivosti bolo hlavnou ideou 
historicky prvého udeľovania oce-
není zdravotníckym zariadeniam, 
ktoré pôsobia na území mestskej čas-
ti Bratislava-Staré Mesto. Starostka 
Zuzana Aufrichtová pritom vychá-
dzala z rebríčkov spokojnosti pa-
cientov, ktoré každoročne zverejňujú 
zdravotné poisťovne. 

Ocenenia boli odovzdané po-
čas slávnostného aktu v Zichyho 
paláci. Cenu za prínos v kvalite 
poskytovania zdravotníckej sta-
rostlivosti na území mestskej časti 
si odniesli FNsP Milosrdní bratia, 
Vojenská nemocnica – Nemocnica 
Svätého Michala, Nemocnica Staré 
Mesto – UNB a Onkologický ústav 
S. Alžbety. Poďakovanie získali Po-
liklinika Mýtna a Gynekologic-
ko-pôrodnícka nemocnica KOCH.

„Prácu lekárov, ktorú vykonávajú 
napriek neľahkým podmienkam, si 
nesmierne vážim. Asi každý sa už do-
stal do situácie, kedy musel stráviť on 

alebo jeho blízky istý čas v nemocni-
ci a vieme, aké dôležité je cítiť tam 
istú spriaznenosť. Rebríčky doka-
zujú, že v týchto staromestských ne-
mocniciach sa to tak deje, a ja som za 
to vďačná. Teší ma, že môžem aspoň 
takto oceniť to, čo lekári a zdravotné 
sestry pre nás robia,“ uviedla starost-
ka Starého Mesta Zuzana Aufrichto-
vá. Ako dodala, z odovzdávania oce-
není zdravotníckym zariadeniam 
by rada urobila tradíciu.

Predstavitelia nemocníc sa zhodli, 
že ocenenie je pre nich veľkou sati-
sfakciou. Vnímajú ho tiež ako základ 
budúcej spolupráce medzi zdravot-
níckymi zariadeniami a samosprá-
vou. „Ďakujeme, že si na nás samo-
správa takýmto spôsobom spome-
nula, doteraz to nebolo zvykom,“ po-
vedal riaditeľ FNsP Milosrdní bratia 
JUDr. Michal Tinák.

Zároveň sa poďakoval  zdravot-
níckemu personálu, bez ktorého by 
fungovanie nemocníc bolo nemožné.

Staré Mesto 
vyhlasuje 

grantovú výzvu

M estská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto výzýva na pred-

kladanie žiadostí o poskytnutie 
grantov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom grantového programu 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto pre rok 2019 je reagovať na 
potreby mestskej časti a podpo-
rovať aktivity jej občanov, za-
merať sa na zvyšovanie kvality 
života obyvateľov mestskej časti. 
O grant môžete požiadať v nasle-
dujúcich oblastiach: skultúrne-
nie verejného priestoru, ochrana a 
tvorba životného prostredia, kul-
túrno-spoločenské aktivity, rozvoj 
komunitného života.

Žiadosť treba predložiť do 9. au-
gusta na Miestny úrad MČ Brati-
slava-Staré Mesto, Oddelenie 
kultúry, Vajanského nábrežie.

Na grantový program mestská 
časť vyhradila 30-tisíc eur. Mini-
málna výška grantu je 500 eur, ma-
ximálna 5000 eur. Poskytovanie 
grantu sa riadi platným VZN mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
12/2017 a zmenou VZN č. 5/2019. 
Všetky podrobnosti nájdete na 
oficiálnej stránke Starého Mesta  
v sekcii Aktuality.

Byť Staromešťanom sa oplatí: 
Poplatky za škôlku a ŠKD budú mať 

obyvatelia Starého Mesta výrazne nižšie. 

FOTO: ARCHÍV

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Novým vicestarostom je architekt
„Chcem usporiadať ulice tak, aby sa v nich dalo pohodlne prechádzať,“ 

hovorí Miroslav Vrábel

S tarostka Starého Mesta Zuza-
na Aufrichtová vymenova-
la druhého vicestarostu. Stal 

sa ním staromestský poslanec, ar-
chitekt Miroslav Vrábel.

Vrábela poslali do mestského za-
stupiteľstva voliči 4. staromestského 
obvodu. Je členom Budajovho hnu-
tia Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska, v komunálnych voľ-
bách kandidoval za širokú koalíciu 
SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA-Bo-
ris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska.

„Vzhľadom na naplnenie koalič-
nej zmluvy bolo dohodnuté, že posty 
vicestarostov obsadí jeden poslanec 
KDH – čo bolo splnené hneď po voľ-
bách vymenovaním Martiny Uličnej 
– a druhý post bude patriť OĽaNO. 
Hnutie si však želalo, aby príjem vi-
cestarostu bol radšej vložený do roz-
vojových projektov pre deti. Tento 
post preto nebol pol roka obsadený. 
Na posledných koaličných rokova-
niach sme však dospeli k rozhodnu-
tiu, že pozícia druhého vicestarostu 

bude obsadená architektom Miro-
slavom Vrábelom,“ uviedla  Aufrich-
tová. Vrábel bude mestskej časti ná-
pomocný pri koncepčných návr-
hoch architektonických riešení na 
zlepšenie verejného priestoru.

Starostka upresnila, že pozícia 
druhého vicestarostu bude obsade-
ná formou polovičného úväzku. 
„Zákon hovorí, že odmena pre vi-
cestarostu je stanovená do výšky 
35 až 70 percent príjmu starostu. 
Keďže obaja vicestarostovia budú 
na úrovni 35 percent, dokopy to 
vytvorí jeden plný príjem pre túto 
pozíciu,“ vysvetlila Aufrichtová.

Miroslav Vrábel pracuje ako archi-
tekt v kancelárii A1 ReSpect. Ako 
sám hovorí, jeho pracovnou oblas-
ťou je „architektúra, urbanizmus, 
reštaurovanie a umenie“.

V komunálnej politike je nováči-
kom a zdôrazňuje, že politikom ne-
bol a ani to nemá v pláne. „Mesto 
podľa mňa nie je politika, ale každo-
denný reálny život so všetkými sta-
rosťami, ktoré k tomu patria. A v Bra-

tislave ich máme naozaj dosť,“ hovorí 
Miroslav Vrábel.

Vo funkcii vicestarostu sa chce za-
merať na zlepšovanie kvality ži-
vota v Starom Meste. „Prvé, čo som 
chytil do ruky, sú škôlky, ktoré treba 
zrekonštruovať a rozšíriť v nich ka-
pacity,“ uviedol.

Má ako architekt konkrétne plány 
či vízie na zveľadenie centrálnej brati-
slavskej štvrte? „Jeden môj priateľ mi 
raz povedal - keď máš vízie, je čas ísť 
lekárovi,“ hovorí so smiechom a do-
dáva: „Mám teda len plány. Pripraviť 
stavebné povolenia na dostavbu 
škôlok, aby Staré Mesto mohlo čer-
pať peniaze z fondov, usporiadať 
ulice tak, aby sa cez ne dalo pohodlne 
prechádzať, zlepšiť vizuálnu strán-
ku a čistotu, zaviesť pravidlá a 
zabezpečiť ich dodržiavanie. 
Na začiatok by to mohlo pomôcť.“

(maca)

Miroslav Vrábel: Pracovnou 
oblasťou druhého vicestarostu 
je architektúra, urbanizmus, 
reštaurovanie a umenie.

Drôtenémini
SlovenSko

Tradícia a SúčaSnoSť 
v droTárSkej Tvorbe

pamiatky a stavby z drôtu
Kurátor výstavy: Jozef Šabo

Primaciálny palác – Justiho sieň
Primaciálne nám. 1, Bratislava

4. júl - 29. august 2019
Denne od 10:00 do 17:00

Vstup voľný

Tradícia a 
v dro

pamiatky a stavby z drôtu
Kurátor výstavy: Jozef Šabo

Primaciálny palác – Justiho sieň
Primaciálne nám. 1, Bratislava

4. júl - 29. august 2019
Denne od 10:00 do 17:00

Vstup voľný

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Odpadky pri stromoch: Na Lazaretskej ulici 
sa objavujú so železnou pravidelnosťou. 

Míňanie verejných peňazí: Každý „výjazd“ 
na odpratanie smetí na ulici treba zaplatiť. 
Rozpočet na plánované úkony to zmenšuje.

FOTO: STARÉ MESTO

FOTO: STARÉ MESTO

FOTO: STARÉ MESTO

FOTO: STARÉ MESTO

Lazaretskú zaplavujú smeti.  
Niekto si ju mýli s kontajnerom

U pozornil nás na to jeden 
z fanúšikov nášho facebo-
okového profilu. Niekedy 

v polovici júna nám napísal, že Laza-
retská ulica smerom na Špitálsku 
je doslova lemovaná veľkými vreca-
mi plnými odpadkov. 

Situácia sa opakovala ešte nie-
koľkokrát. Vlastne opakuje. Fantóm 
vyhodí vrecia a mestská časť Staré 
Mesto ich nechá odpratať. Len pre 
zaujímavosť, za každý taký mimo-
riadny výjazd musí mestská časť 
zaplatiť firme, ktorá odpad odve-

zie. A čím viac je takýchto výjazdov, 
tým menej peňazí zostáva na na-
plánovanú údržbu Starého Mesta.

Čo hovoria zákony
Vyhadzovanie odpadu na ulicu je 

porušením VZN 9/2018 o dodržia-
vaní čistoty a poriadku v mestskej 
časti, za čo hrozí pokuta. Fyzickej 
osobe do 33 eur, právnickej niekoľ-
kotisícovej.  

V prípade, že je dôvodom také-
hoto konania nedostatok či úplná 
absencia smetných nádob, stačí 
osloviť správcu (správcovskú spo-

ločnosť) domu, v ktorom býva, alebo 
priamo OLO, a.s. a požiadať o dopl-
nenie kontajnerov na odpad. Aj na 
separovaný. Kontakt na zákaznícke 
stredisko OLO je 02/50 11 01 11.

Aj na problémy s nadrozmerným 
odpadom, ktorý sa v Starom Meste 
pravidelne hromadí napríklad na 
stojisku separovaného odpadu 
na Dubovej, existuje ľahké riešenie. 
Tým najjednoduchším je, samozrej-
me, odviezť odpad do zberného 
dvora OLO na Starej Ivánskej. 
Berú ho tam úplne zadarmo. 

Kto túto možnosť z nejakých prí-
čin nemá, môže využiť službu OLO 
TAXI – mobilný zberný dvor. Za 
prijateľný poplatok 25 eur mu pra-
covníci tohto mestského podniku 
odvezú na jeden raz až 7 m3, či 3 
tony veľkorozmerného odpadu, 
ktorý je možné zlikvidovať v spaľov-
ni, teda starý nábytok, čalúnený ná-
bytok, skrine, stoličky, stoly, postele, 
matrace, drevo, podlahová krytina 
– linoleum, koberce, drevené a la-
minátové podlahoviny, periny, tex-
tílie. V čase, ktorý si sami vyberiete. 
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Víchrica zničila olomouckú 
zoo, pomôžte ju zachrániť

Sú to už tri mesiace, odkedy sa Olomo-
ucom prehnala víchrica Eberhard, 

no spúšť, ktorú spôsobila, odstraňujú v histo-
rickej metropole Moravy dodnes. Silná búrka 
spustošila aj olomouckú zoo. Nepomohlo ani 
to, že stojí na Svätom kopčeku.

Miliónové škody
Víchrica zdemolovala výbehy – najväčšmi 

si vyčíňanie počasia odniesol výbeh kozo-
rožcov a euroázijského safari -, poškodila 
aj oplotenie. Škody sa stále ešte vyčísľujú, 
podľa hovorkyne zoo, Ivety Gronskej, siahajú 
až k hranici 10 miliónov českých korún, čo 
je viac ako 390-tisíc eur. 

Že čo má toto všetko spoločné s bratislav-
ským Starým Mestom? Dosť. Predovšet-
kým, Olomouc je naším partnerským mestom 
a naša štvrť je úzko spojená aj s tamojšou 
zoologickou záhradou. Od roku 2014 tu má 
totiž svoju vlastnú žirafu. 

Menom Sissi, podľa rakúskej cisárovnej 
Alžbety Bavorskej, ju pokrstila vtedajšia sta-
rostka Tatiana Rosová. Našťastie, Sissi, kto-
rá tento rok v máji oslávila piate narode-
niny, víchrica nijako neublížila. A nezahynuli 

ani žiadne iné zvieratá. Len traja kozorožci 
kavkazskí ušli mimo areál, ale aj tí sú už späť. 

Olomoucká zoo je otvorená každý deň 
po celý rok, a hoci mala za sebou aj zlé roky, 
vlani návštevnosť vzrástla. Víchrica však 
urobila prevádzkovateľom škrt cez rozpo-
čet. Bezprostredne po smršti bola na dva dni 
zatvorená celá zoo, následne museli na dlhší 
čas odstaviť pavilón makakov. 

Pomoc dobrovoľníkov
A aká je situácia dnes? „Dokončujú sa les-

nícke a záhradnícke práce. S ďalšími prácami 
a výsadbou stromčekov počítame na jeseň. 
Stále sa opravujú zničené časti výbehov,“ ho-
vorí Iveta Gronská.

S opravami veľmi pomáhajú dobrovoľ-
níci.  „Pracujú pre nás najmä cez víkendy. 
Hasiči, ľudia z rôznych spolkov. Pridali sa 
aj študenti stredných škôl, ktorí nám v hoj-
nom počte chodia pomáhať aj počas týždňa,“ 
upresňuje Gronská.

Pomocnú ruku symbolicky podáva aj 
Staré Mesto - zverejnením výzvy Pomôž-
te zachrániť ZOO v Olomouci. Budeme vám 
vďační, ak prispejete. 

FOTO: ZOO OLOMOUC

FOTO: ZOO OLOMOUC

Sissi: V máji oslávila 
„staromestská“ 

žirafa päť rokov.

Spustošená: Víchrica 
Eberhard si na areáli 
poriadne zgustla.
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Ich iniciatíva oficiálne 
vznikla koncom 
minulého roka. 

Ako píšu na svojej stránke https://
spiace miesta.sk, chcú „znovu 
uviesť zanedbané budovy do života“, 
lebo „zaslúžia si to ony, mesto a naj-
mä jeho obyvatelia“. Pre Bratislavu 
– a obzvlášť Staré Mesto – by to bol 
veľký bonus. Asi málokde nájdete 
toľko nádherných, no chátrajúcich 
stavieb, ako práve v centrálnej mest-
skej časti. Akčná skupina zo Spiacich 
miest by ich konečne mohla prebudiť. 
Jej jadro tvoria tri mladé ženy - dok-
torka sinológie Hana Kucharovičo-
vá, Zuzana Žurkinová a kulturolo-
gička Nikola Tokárová, mimocho-
dom, aj jedna z iniciátoriek protestu 
Stojíme pri kultúre. Aké sú ich ciele 
a čo všetko sa im už podarilo pre 
„spiace budovy“ urobiť? V rozhovore 
s MARTINOU ŠTEFÁNIKOVOU o tom 
porozprávala NIKOLA TOKÁROVÁ.
Dá sa povedať, že vaša ob-
čianska iniciatíva vznikla po 
úspešnom workshope Spia-
ce miesta v decembri 2018. 

Odkiaľ sa vlastne zobral ná-
pad začať mapovať „spiace 
domy“? 

Téma nevyužívaných priestorov a 
ľudí, ktorí priestor potrebujú, no ne-
vedia si ho dovoliť za komerčnú cenu, 
medzi nami rezonovala už dlhšie. Tak 
sme sa rozhodli ponoriť sa do nej hlb-
šie. V septembri sme urobili práve ten 
spomínaný workshop, kam zavolala 
jedna z našich zakladajúcich členiek 
Nina Mikušková svojich kamarátov 
z organizácie Free Riga. Predstavili 
nám, ako fungujú oni v Rige a spoloč-
ne s účastníkmi a účastníčkami wor-
kshopu sme posledný deň vymýšľali, 
čo ďalej v Bratislave. Vtedy sme zistili, 
že je dopyt, aby niečo podobné vznik-
lo aj tu a sformovala sa akčná skupina 
ľudí. 
Takže - akčná skupina. Kto sú 
jej členovia?

Momentálne sme v najužšom tíme 
tri. Ja pracujem v treťom sektore, štu-
dovala som kulturológiu a prázdne 
domy ma vždy fascinovali. Svojím po-
bytom v žilinskom squate Palác Sofia 
som túto fascináciu k nevyužívaným 

domom a ich potenciálu ešte viac pre-
hĺbila. 

Hana Kucharovičová je doktorka 
sinológie a v tejto oblasti aj pracuje, 
no venovala sa zároveň umeleckým 
projektom, od ktorých prešla k záuj-
mu o miestotvorbu a s ňou súvisiace 
komunity. Zároveň hľadala niekoho 
s rovnakým nadšením pre riešenie 
problému zanedbaných budov, až na-
razila na workshop Spiacich miest a 
pridala sa k pôvodným členkám.

Zuzana Žurkinová pred rokom 
skončila humanitné vedy, kde si zvo-
lila ako tému diplomovej práce mož-
nosti revitalizácie nevyužívaných 
budov a ich prínos pre spoločnosť. 
Momentálne pracuje v spolupráci s 
Nadácia Cvernovka na manuále, kto-
rý by mal priniesť osvetu do verejnej 
správy ohľadom znovuvyužívania ne-
využívaného verejného majetku. 

Pomáha nám aj architektka Vera 
Kiselová, napríklad s obsahový-
mi časťami, či prípravou oblastí na 
mapovanie a Marek Kopilec. 
Čo ste už od decembra stihli 
urobiť? 

Mali sme pravidelné stretnutia 
otvorené komukoľvek, kto chcel prísť 
a rozprávali sme sa o tom, aké by mali 
byť naše kroky. Od septembra sme 
vytvorili verejnú online mapu, kam 
môže každý pridávať prázdne budovy 
či priestory, máme náš vlastný web, 
mali sme tri mapovacie prechádzky 
a jeden festival. V mape máme zatiaľ 
105 prázdnych budov. 
Mapovacie prechádzky? Čo sa 
na nich deje?

Prechádzky prebiehajú tak, že sa 
s ľuďmi stretneme v dohodnutý čas 
na dohodnutom mieste a rozdelíme 
im vopred pripravené ulice. Ich úlo-
hou je prejsť sa po daných uliciach a 
zistiť, či a koľko „spiacich miest“ sa na 
nich nachádza a zaznačiť ich. Zároveň 
dostanú všetci rôzne úlohy a otázky, 
ktoré môžu počas prechádzky plniť. 
Ak sa im podarí splniť aspoň polovicu 
úloh, odnášajú si od nás symbolické 
ceny.
V čom spočíva gro vašej čin-
nosti?

Naším cieľom je byť platformou pre 
túto tému. Popularizovať ju medzi ši-

Na zobúdzanie „spiacich 
miest“ bozk nestačí

Partia mladých žien rozbehla ambiciózny projekt. Ako občianska 
iniciatíva SPIACE MIESTA chcú vrátiť do života chátrajúce budovy

FOTO: SPIACEMIESTA.SK

Spiace miesto: Staré Mesto je doslova rajom „spiacich 
miest“. Chátrajú dokonca mnohé kultúrne pamiatky. 
Podarí sa ich občianskej iniciatíve zachrániť?
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rokou verejnosťou a byť kontaktným 
bodom pre rôznych partnerov či už 
občianske iniciatívy - ľudí, ktorí hľa-
dajú priestor alebo ľudí z verejnej 
správy, kde vnímame viacero snáh 
riešiť túto problematiku systémovo. 
Uvedomujeme si, že najväčším príno-
som sú práve dáta, čiže budovy, ktoré 
pridávame do našej mapy a spracová-
vame podľa rôznych údajov. 
Spiace miesta sa dajú mapo-
vať už aj cez aplikáciu. Aktivi-
zujú sa ľudia v tomto smere?  

Ako sme už spomínali, v mape 
máme zatiaľ 105 budov. Podarilo sa 
nám prejsť časti mesta v širšom cen-
tre. Máme vytipované aj ďalšie zóny, 
v ktorých chceme s verejnými mapo-
vačkami pokračovať. A čo sa týka 
aplikácie - nie je naša, ale je jednodu-
ché s ňou pracovať, volá sa ushahidi 
a na našom FB Spiace miesta nájdete 
návod na použitie. Pravdupovediac, 
chceli by sme, aby sa ľudia do pridá-
vania „spiacich miest“ zapájali viac, 
pretože už sme si overili, že každý 
pozná aspoň jednu prázdnu budovu. 
Práve vďaka mape a o to ľahšie vďaka 

aplikácii, vedia ľudia mapovať s nami 
- sami. 
Takže nájdete spiacu budovu, 
pridáte ju do aplikácie... Ale čo 
sa deje ďalej? Snažíte sa neja-
ko skontaktovať s majiteľmi? 
A darí sa vám to? 

Vlastníkov vyhľadávame cez ka-
taster, no vo fáze oslovovania majite-
ľov ešte nie sme, chceme mať najprv 
komplexnejšie zmapovanú Bratislavu 
a projekty, ktoré potrebujú priestory 
pre svoju činnosť. Tiež chceme najprv 
do tímu zapojiť právnu posilu, ktorá 
by potom mohla už pripravovať po-
trebné prepojenia vlastníkov budov s 
potenciálnymi nájomníkmi. 
Je to naozaj veľmi hypotetická 
otázka, ale čo myslíte, ako sa 
k vašim plánom a nápadom 
postavia majitelia budov?

Zatiaľ nevieme odhadnúť reakcie 
majiteľov, ale veríme, že v prípade in-
tenzívnej a zrozumiteľnej komuniká-
cie výhod, ktoré by pre nich zo spolu-
práce vyplývali, by mohol byť postoj 
pozitívny. Týka sa to, samozrejme, 
časti majiteľov, ktorí vlastnia budovu 

a nevedia, čo s ňou. Sú aj majitelia, pre 
ktorých je chátranie budovy želaným 
efektom. 
Bohužiaľ, takých je dosť. No 
problémom spiacich budov sú 
často nevysporiadané majet-
kové vzťahy, napríklad krásny 
novobarokový bytový dom na 
Šulekovej... Spojili ste sa vo 
vašej iniciatíve napríklad s 
miestnymi úradmi, či s magis-
trátom, ktoré by možno mohli 
byť v tejto činnosti nápomoc-
né?

Žiaľ, toto sú prípady, v ktorých veľa 
nezmôžeme. V tejto veci musia byť v 
prvom rade nápomocné zákony. Na-
príklad pred približne rokom bola 
snaha umožniť mestám zvýšiť dane 
za nevyužívané budovy, avšak úprava 
a štvorriadkový zákon v parlamente 
neprešli. Súčasní zamestnanci brati-
slavského magistrátu však toto zda-
ňovanie chcú skúsiť uplatniť aspoň 
v Bratislave. Otázkou však potom, 
samozrejme, bude, kto by túto daň 
platil v prípade nevysporiadaného 
vlastníctva. 

Pred pár rokmi bola jedna po-
dobná iniciatíva – mapovali sa 
opustené pozemky v centre 
mesta, na ktorých kedysi stá-
vali budovy, ale spadli, zbúrali 
ich alebo čokoľvek iné a teraz 
v zástavbe roky zívajú prázd-
ne miesta. Nerozmýšľali ste 
nad tým, že by ste do Spiacich 
miest pridali aj niečo takéto? 

Toto mapovanie robilo občianske 
združenie Vnútroblok a týkal sa nevy-
užívaného verejného priestranstva. 
Ich cieľom bolo vybudovanie mobil-
nej komunitnej záhrady a tak otvo-
renie takéhoto verejného priestoru. 
Keďže náš zámer je iný a takisto naše 
kapacity obmedzené, zatiaľ sme toto 
rozšírenie vylúčili. 
Pred pár dňami ste robili ďalší 
workshop...

Robili sme celodenný multižánro-
vý festival! (Smiech.) Dejiskom bola 
práve jedna takáto „spiaca budova“, 
bývalá tlačiareň Svornosť na Račian-
skej. Svoju pôvodnú funkciu stratila 
a teraz čaká na tú novú. Naším festi-
valom sme jej to čakanie trochu skrá-
tili.
Dopadlo to dobre? Ste spokoj-
né?

Určite. Súčasťou bola napríklad 
diskusia s relevantnými hosťami o 
tom, čo ďalej s prázdnymi domami. Na 
diskusiu prišlo ešte viac ľudí, ako sme 
čakali. Okrem toho bola v programe aj 
vlastivedná prechádzka, premietanie 
filmu Po sezóne, divadlo, výstava, či 
koncerty. Veľa ľudí sa ozvalo, že by sa 
k nám chceli pridať, pomôcť. Plánuje-
me stretnutia, do ktorých chceme za-
pojiť verejnosť a všetkých týchto ľudí, 
ktorí sa pre tému prázdnych domov 
nadchli rovnako, ako my. 
Čo chystáte v najbližšom 
čase?

Okrem verejného stretnutia, kde 
môžeme diskutovať o tom, čo ďalej, sa 
chceme sústrediť na mapovacie pre-
chádzky. O týchto stretnutiach infor-
mujeme na FB skupine Spiace miesta. 

Plánujeme aj ďalšie spolupráce a 
budeme napĺňať našu mapu dátami. 
Tiež dúfame, že sa nám podarí cez 
rôzne spolupráce mapu rozšíriť aj do 
iných miest a obcí. 

Chceli by sme ďalej zisťovať viac 
o budovách a ich príbehoch, ktoré 
máme v mape a preto hľadáme pa-
mätníkov s fotografiami a spomien-
kami. Takže, ak nejaké budovy vidíte 
chátrať a poznáte ich príbeh, pošlite 
nám ich na emailovú adresu spiace-
miesta@gmail.com. 

Prebudená:  
V bývalej  
tlačiarni  
Svornosť 
zorganizovali 
Spiace miesta 
nedávno 
multižánrový 
festival.

Budia budovy: 
Zľava Zuzana 

Žurkinová, Vera 
Kiselová, Hana 

Kucharovičová, 
Nikola Tokárová  

a Nina Mikušková.

FOTO: SPIACEMIESTA.SK

FOTO: SPIACEMIESTA.SK
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Kde sa zabavíte v júli a v auguste?
Výber kultúrnych akcií v Starom Meste

Francúzsky deň 2019
Hlavné námestie
12.7. od 14.00 do 22.00 h

Nadväzujúc na úspechy z posledných rokov, 9. ročník Francúzskeho 
dňa, oslavy francúzskeho štátneho sviatku pri príležitosti výročia Do-

bytia Bastily, sa bude konať v piatok 12. júla 2019 na Hlavnom námestí v 
srdci Bratislavy. 

Na Hlavnom námestí sa návštevníci budú môcť poprechádzať po francúz-
skom trhu, na svoje si prídu aj milovníci francúzskeho jazyka, cestovania 
po Francúzsku, či francúzskych áut. Len krok od Hlavného námestia, bude 
vo Francúzskom inštitúte na Slovensku prebiehať od 14.00 do 18.00 hod Deň 
otvorených dverí.

V kultúrnom programe sa predstavia víťazi speváckej súťaže Spievam 
po francúzsky, uvidíte aj originálne žonglérske vystúpenie francúzskeho 
cirkusového zoskupenia Compagnie Soralino. Veľkolepé oslavy zavŕši kon-
cert francúzskej kapely Météo Mirage (na snímke). 

Drôtené mini Slovensko  
– pamiatky a stavby z drôtu
Primaciálny palác – Justiho sieň
4. 7. - 29. 8., denne od 10.00 do 17.00 h

Občianske združenie Galéria 
drôtu spája nadšencov drô-

tovania, amatérov aj profesionálov, 
tvorcov úžitkových predmetov, 
filigránskych šperkov aj veľkých 
sôch. V Primaciálnom paláci vy-
stavujú už po šiesty raz. 

Niektoré diela prezentujú každo-
ročne - vzácne historické kusy už 
nežijúcich autorov alebo najkraj-
šie diela zo súkromných zbierok. 
Dominantou každého ročníka 
výstavy je spoločné “dieťa”, drotá-
rov - veľká 2,5-metrová lipa. Na 
jeho tvorbe sa podieľal scénický 
výtvarník, kováč a asi 25 drotárov. 
Doteraz ho úplne nedokončili, tak 
na ňom názorne ukazujú, ako sa 
tvorí dielo: kostra, spájanie drôtov, 
vypletanie plochy alebo priestoru, 
aké nástroje pri práci používajú. 

Tento rok sú témou pamiatky a 
stavby. Návštevníci uvidia populár-
ne aj menej známe stavby zo Sloven-
ska i zahraničia. Modely domov, kostolov, veží, pamiatok ľudovej architektú-
ry, mlynov, ale aj vymyslených rozprávkových chalúpok či zámkov.

Bratislavské divadelné noci
Stará radnica
10. 7. - 24. 8. o 20.30

Stará radnica prichádza s netradič-
ným projektom – divadelnými 

predstaveniami pod nočnou ob-
lohou. Na nádvorí si možete počas 
prázdninových mesiacov vychutnať 
hry Don Quijote a Ešte jeden zá-

zrak. Obe inscenácie, obohatené o an-
glické titulky, vznikajú ako autorské 
projekty Túlavého divadla v réžii 
autora Jakuba Nvotu a domácim aj 
zahraničným divákom ponúknu špe-
cifický pohľad do histórie. 

Letné shakespearovské hry: Komédia omylov
Bratislavský hrad
19.-23. 7. o 20.30

Najkratšia komédia Williama 
Shakespeara v réžii Romana 

Poláka. Spočiatku to vyzerá na tra-
gédiu (hneď na začiatku totiž hrozí 
jednej z postáv trest smrti), čosko-
ro sa však hra dostáva až do polohy 

frašky. Najmä dialógy pána a sluhu sú 
priam lekciami, ako by mohla vyze-
rať aj moderná cirkusová klauniáda.  
V hlavných úlohách sa predstavia 
Ján Jackuliak, Ľubomír Paulovič (al-
ternuje Ján Kožuch) a Robo Roth. 

FOTO: ARCHÍV

FOTO: ARCHÍV

FOTO: ARCHÍV
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Bach Recomposed by Peter Gregson
Veľký evanjelický kostol, Panenská 28
25.7. o 20.00 h

Tvorba škótskeho violončelistu a hu-
dobného skladateľa Petra Gregsona 

vychádza z klasickej hudby, no dôležitú 
úlohu v nej zohráva elektronika. Gregson 
pochádza z Edinburghu a hre na violon-
čele sa venuje od štyroch rokov. Štu-
doval na Kráľovskej hudobne akadémii v 
Londýne a hudobné technológie na MIT 
Media Lab v Cambridge, Massachusetts. 
Debutoval v roku 2010 albumom Ter-
minal. Spolu s britským DJom Gabrielom 
Prokofievom, vnukom slávneho skladateľa 
Sergeja Prokofieva, vytvoril projekt Cello 
Multitracks. V roku 2014 skomponoval 
hudbu pre britský film V kráľových záhradách, za ktorú získal nomináciu 
na cenu World Soundtrack Awards. Ako sólový violončelista sa podieľal na 
viacerých filmových a televízných projektoch – Wonder Woman, Termi-
nator či Legenda o Tarzanovi, nahral tiež hudbu do televízneho seriálu BBC 
Sherlock. V roku 2018 vyšiel pod hlavičkou Deutsche Grammophon v rámci 
Recomposed Series jeho zatiaľ posledný album Bach Recomposed, ktorý za-
znie 25. júla 2019 v slovenskej premiére na festivale Viva Musica!

Pavol Barabáš: Symfónia o Zemi
Stará tržnica
22. 8. o 20.00 h

Vseptembri 2019 oslávi okrúhle narodeniny slovenský režisér, kame-
raman a medzinárodne najúspešnejší slovenský dokumentarista 

Pavol Barabáš. Pri tejto príležitosti sa organizátori festivalu Viva Musica! 
v spolupráci s Michalom Novinskim pripravili špeciálny koncert, ktorý 
návštevníkov prostredníctvom hudby prenesie na cestu okolo sveta: z útrob 
našej Zeme na najvyššie zasnežené vrcholy, zo zelených džunglí na zamrznu-
té póly, z neznámych krajín do Vysokých Tatier.

Na koncerte zaznie hudba Michala Novinského, Martina „Maoka“ Te-
sáka, Oskara Rózsu a Martina Maroša Barabáša v podaní Symfonického 
orchestra a zboru Viva Musica! pod taktovkou Michaely Rózsa Ružičkovej.

Literárny klub: Vlado Janček: Uvedenie knihy 
Nočných motýľov
Nádvorie Zichyho paláca
27.8. o 18.00 h

Debutoval v roku 
1999 zbierkou 

Motýľov, v roku 2009 
vydal zbierku Kocúrov 
a verný tejto tradícii 
desaťročných odstupov 
vydáva najnovšiu knihu 
– Nočných motýľov.

Nábytok v múzeu
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie
od 28. 6. do 29. 9.

Historické múzeum pozýva na 
výstavu, ktorá odhaľuje pro-

cesy a cestu zbierkového predmetu 
v múzeu, kým sa môže prezentovať 
ako exponát. Pozrite si slohový i ľu-
dový nábytok, ktorý prešiel revitali-
záciou a následne digitalizáciou. Väč-
šina z vyše sto vystavených exponá-
tov je zreštaurovaná. V rokoch 2016 
– 2018 vynaložilo múzeum nema-
lé finančné prostriedky na 
obnovu a ošetrenie 58 ku-
sov nábytku, ktoré reštau-
roval Pamiatkový úrad SR 
— Oblastný reštaurátorský 
ateliér Levoča. Na výstave 
sprevádzajú návštevníka i 
digitálne technológie, ktoré 
približujú obrazový materi-

ál súvisiaci s procesom reštaurovania 
a najmä stav po reštaurovaní. Výsta-
vu oživí ukážka inšpirácie ľudový-
mi prvkami v súčasnom umení v 
podobe troch svetelno-zvukových 
objektov “ECHO” výtvarníka Mareka 
Kvetana. A nielen to. Expozícia ukrý-
va detektívnu hru. Odhaľte predmet 
na základe kľúčových slov! 

Prvá dáma vzdelávania / 100 rokov Univerzity 
Komenského
Múzeum dejín mesta – Stará radnica
26.6. - 13.10.

Univerzita Komen-
ského sa stala pr-

vou vysokou školou 
univerzitného typu na 
území Slovenska, ktorá 
poskytovala možnosť zís-
kať najvyššie vzdelanie v 
slovenskom jazyku. Od 
svojho vzniku 27. júna 
1919 zaujíma popredné 
miesto v národnom sys-
téme vysokoškolského 
vzdelávania a stala sa 
medzinárodne uzná-
vaným centrom vedy a 
výskumu. Ako najkom-
plexnejšie vybudovaná 
univerzita klasického 
typu v Slovenskej repub-
like si uchováva dodnes 
postavenie národnej 
univerzity. Prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií osobností 
a univerzitných budov, grafických prvkov, audiovizuálnych a trojrozmer-
ných materiálov výstava oboznámi verejnosť s dejinami, tradíciami, obradmi, 
symbolmi, štúdiom, organizačnou štruktúrou a rozvojom univerzity.

Cieľom výstavy je, aby návštevník po jej prehliadke získal komplexný prehľad 
o štruktúre a dejinách Prvej dámy vzdelávania ako aj kľúčových udalostiach 
jej dejín.

– 2018 vynaložilo múzeum nema- FOTO: ARCHÍV
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VÝSTAVA Príbeh povojnovej Európy
„Následky niektorých udalostí spred sto rokov cítime dodnes,“ tvrdí Jan Rydel, 

spoluautor unikátnej výstavy Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918-1923.  
Uvidíme ju na Kamennom námestí

F otografie, filmy, dokumenty, 
aj osobné spomienky rozpo-
vedia príbeh veľkých zmien v 

Európe po prvej svetovej vojne.
Prvé povojnové roky a vznik nové-

ho poriadku v zničenej Európe uká-
že na viac než dvesto archívnych 
materiáloch exteriérová výstava 
Po Veľkej vojne. Nová Európa 1918 
– 1923 / After the Great War, ktorá 
bude slávnostne otvorená na Kamen-
nom námestí 4. júla o 15:00.

Cieľom expozície, ktorú pripravila 
Európska sieť Pamäť a Solidarita 
(ENRS) v spolupráci s historikmi z 
niekoľkých krajín, je podať ucelený 
výklad búrlivého začiatku medzivoj-
nového obdobia s osobitným dôra-
zom na dejiny strednej a východnej 
Európy. Výstava ukazuje nevšedný 
rozsah politických zmien, ku kto-
rým došlo v Európe v rokoch 1918 až 
1923, ako aj ich vplyv na aktuálne me-

dzinárodné vzťahy a súčasnú politiku 
národných pamätí rôznych národov 
a etník. Zohľadňuje tiež slovenský 
pohľad v časti venovanej súčasnému 
vnímaniu daného obdobia.

Pomáha porozumieť
„Výstava je venovaná dôležitým 

udalostiam spred sto rokov. Pomá-
ha nám porozumieť, prečo sú také 
dôležité pre pochopenie nielen 
druhej svetovej vojny, ale tiež sú-
časnej strednej a východnej Európy,“ 
hovorí profesorka Barbara Kirshen-
blatt-Gimblett, konzultantka scenára  
výstavy. 

„Chceme ukázať, že následky nie-
ktorých udalostí spred sto rokov 
cítime dodnes. Zostavením rôznych 

interpretácií procesov, ktoré sa udia-
li v našom regióne po Veľkej vojne, 
môžeme predstaviť odlišne vnímané, 
citlivé témy jednotlivých národov a 
rôznorodosť obrazov tohto konfliktu 
zachované v kolektívnej pamäti,“ do-
dáva profesor Jan Rydel, koordinátor 
ENRS za poľskú stranu.

História vzniku nového 
politického poriadku

Expozícia má formu bielo-strie-
borného pavilónu v tvare kocky s 
originálnou konštrukciou. Výstava, 
teda texty, archívne zábery a interak-
tívne prvky, sú umiestnené tak vo 
vnútri pavilónu, ako aj na vonkajších 
stenách. Využíva tiež zvukové poza-
die a dobové filmy.

„Výstava rozpráva históriu vzni-
ku nového politického poriadku. 
Použitím dvoch navzájom kontras-
tujúcich materiálov – pevnej ocele a 
jasného ľahkého materiálu – chcem 
ukázať zrážku a kontrast medzi sta-
rým a novým,” vysvetľuje Andrzej 
Jaworski zo štúdia JAZ Architekci, 
zodpovedného za návrh expozície.

Bratislava je treťou zastávkou vý-
stavy na trase po celej Európe. Pred-
chádzajúce prezentácie sa konali mi-
nulý rok v Prahe a v Sarajeve.

Viac informácii o projekte, ex-
pertoch, ktorí sa podieľali na príprave 
výstavy, aj o medzinárodnej trase vý-
stavy nájdete na adrese  www.enrs.
eu/afterthegreatwar. 

Komplexná: Výstava - 
texty, archívne zábery 
a interaktívne prvky 
- je umiestnená vo 
vnútri pavilónu, aj na 
vonkajších stenách. 
Využíva tiež zvukové 
pozadie a dobové filmy.

Tretia zastávka: Výstava putuje 
po celej Európe. Videli ju už 
v Sarajeve a v Prahe, Bratislava je 
treťou zastávkou.

FOTO: DOMINIK TRYBA/EUROPEAN REMEMBRANCE AND SOLIDARITY

FOTO: DOMINIK TRYBA/EUROPEAN REMEMBRANCE AND SOLIDARITY



13 | KULTÚRA| 

Michal Hvorecký: „Fascinuje ma 
história a jej nevyužité možnosti či 

premárnené príležitosti“
P atrí medzi najznámej-

ších a najúspešnejších 
slovenských autorov. 

Jeho knihy boli preložené do 
nemčiny, poľštiny aj taliančiny, 
prenesené na divadelné dosky 
(Plyš), aj sfilmované (Wilsonov). 
Pred pár dňami vyšiel jeho ďalší 
román, Tahiti. Jeho hlavným hr-
dinom je Milan Rastislav Štefá-
nik, no v súvislostiach, ktoré by 
ste nečakali, ba veľmi pravdepo-
dobne ani netušili. O jeho novej 
knihe sme sa zhovárali so Staro-
mešťanom MICHALOM HVOREC-
KÝM (42).
Prečo práve Štefánik? Nebol 
za tým trošku kalkul – ide o 
obľúbenú osobnosť sloven-
ských dejín a ak je zasadená 
do nových súvislostí, musí to 
vyjsť...

Keď som pred deviatimi rokmi 
dostal tento nápad, Štefánik sa mi 
zdal skoro zabudnutý. Málo sa o ňom 
hovorilo a písalo. Teraz sa okolo neho 
rozprúdil ošiaľ. No, žiaľ, väčšinou ide 
o mýty, nie o hľadanie pravdy. Štefá-
nik bol prvý politik, ktorého mýtus 
tvoril štát a potom ho systematic-
ky ničil. Ja som sa pokúsil zobraziť 
rozporuplného človeka, nie ideál. 
Štefánik ma fascinuje, ale aj desí. Ne-
prikrášľoval som ho, ani som ho ne-
karikoval.
O Štefánikovi bolo napísaných 
viac ako 50 kníh. Čo nové pri-
náša tá vaša? A dá sa vlastne 
ešte niečo priniesť?

V mojej knihe žije Štefánik o šty-
ri roky dlhšie a podarí sa mu splniť 
sen – priviesť Slovenky a Slovákov 
do exilu, na Tahiti. Vôbec mi nešlo 
o realistický portrét politika a vedca, 
ale o predstavu, čo by bolo, keby Slo-
vensko nikdy neexistovalo. V mojom 
románe roku 1919 vznikne len Česká 
republika a Horná zem zostáva súčas-
ťou Uhorska. Vznik Československa 
považujem za historický zázrak. Pre 
Slovensko to bola záchrana. Praktic-
ky všetko hovorilo proti tomu.
Váš román je utópia. Z úryv-
kov, ktoré som videla, som 

mala pocit, že sa tak trošku 
vysmieva z nacionalizmu. 
Neobávate sa reakcií v tomto 
smere?

Naozaj zosmiešňujem nacionaliz-
mus, no nielen slovenský, ale každý. 
Väčšina nehoráznych viet od politi-
kov, ktoré som v knihe použil, sku-
točne zaznela, aj keď občas pri iných, 
no podobných príležitostiach ako vy-
hnanie Nemcov alebo presídlenie Ma-
ďarov. A vyslovovali ich uhorskí, slo-
venskí aj českí vládcovia. Šovinizmus 
a xenofóbia majú v strednej Európe 
hlboké korene. 
V sprievodnom texte píšete, že 
ide o román založený na histo-
rických skutočnostiach...

Štefánik zverejňoval v amerických 
exilových novinách inzeráty a vyzý-

val krajanov, aby kupovali plantáže 
a pôdu na Tahiti. Ohlas však bol sla-
bý. V tom období patrila Polynézia 
k posledným regiónom, ktoré ešte 
prijímali utečencov z Európy. Chcel 
som pripomenúť exil ako odveký slo-
venský osud. Štefánik pomýšľal na 
exodus – zo zúfalstva z maďarizácie, 
ktorá bola brutálna, no u nás sa o nej 
vie prekvapivo málo. Nebyť vypuk-
nutia Veľkej vojny, slovenskému náro-
du hrozila asimilácia.
Dostali ste sa v rámci výsku-
mu k nejakým k nečakaným 
faktom?

Šokovalo ma najmä, čo som sa do-
zvedel o americkom prezidentovi Wo-
odrovovi Wilsonovi. V minulosti som 
ho považoval za svojho hrdinu, najmä 
pre jeho plán sebaurčenia národov, aj 

malých. No zistil som, že v skutočnos-
ti bol rasista, xenofób. Obhajoval naj-
mä práva bieleho muža, nie všetkých 
ľudí bez rozdielu. Bol to taký dobový 
Donald Trump. Rozhodoval aj o na-
šom regióne, a pritom tu nikdy nebol, 
a keď ho pozývali, odmietal prísť.
Príbeh o Štefánikovi je už 
v kníhkupectvách. A čo te-
raz - príbeh ďalšej historickej 
osobnosti? 

Kedysi som napísal Wilsonov, al-
ternatívnu históriu Bratislavy v roku 
1923. A nedávno poviedku Čierny lev 
o tom, čo by bolo, keby nás v auguste 
1968 obsadili Američania a NATO. 
Fascinuje ma história a jej nevyužité 
možnosti či premárnené príležitosti. 
Je to moja literárna vášeň.

(maca)

Tahiti: Najnovšia kniha 
Michala Hvoreckého sa pohráva 
s myšlienkou, čo by stalo, keby 
Slováci vylyšali Štefánika 
a osídlili Tahiti.

Michal Hvorecký: „V tejto knihe 
zosmiešňujem nacionalizmus, 

no nielen slovenský, 
ale každý,“ hovorí.

ských dejín a ak je zasadená 
do nových súvislostí, musí to 

Keď som pred deviatimi rokmi 
dostal tento nápad, Štefánik sa mi Tahiti: Najnovšia kniha 

FOTO: NORA A JAKUB PRINTFOTO: PT MARENČIN
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Neľutujem ani jeden deň svojho života
Liečebná pedagogička staromestského Seniorcentra Andrea Pfundtnerová získala 

Národnú cenu starostlivosti DOBRÉ SRDCE

C elonárodnú anketu vymys-
leli a zrealizovali preto, aby 
vrátili pomáhajúcim pro-

fesiám česť a spoločenský status 
a poďakovali sa tým, ktorí napriek 
nízkym mzdám zostali v sociálnych 
službách pracovať. „Ale aj preto, aby 
sme upozornili verejnosť a kom-
petentných, že sociálne služby sú 
vecou náš všetkých. Pretože boha-
tý môže schudobnieť, zdravý môže 
ochorieť, ale naozaj všetci zostarne-
me,“ vysvetľuje Anna Ghannamová, 
duchovná matka tejto sympatickej 
myšlienky. Prvé ceny sa odovzdáva-
li pred čosi vyše mesiacom, koncom 
mája, za až trochu rozprávkových 
okolností - o víťazoch v deviatich 

kategóriách rozhodovala deväť-
členná porota.

Jednu z kategórií – Odborný pra-
covník - vyhrala Andrea Pfundtne-
rová, liečebná pedagogička staro-
mestského Seniorcentra.

Výtvarníčka alebo kapitánka
„Bola som prekvapená, že ma pán 

riaditeľ navrhol. A ešte viac, že som 
vyhrala. Veď tam bolo toľko úžas-
ných ľudí, ktorí robia oveľa väčšie 
veci ako ja. Stále tomu nemôžem 
uveriť,“ hovorí Andrea Pfundtnero-
vá. Po rozhovore, ktorý sme spolu 
viedli, však bolo jasné, prečo cenu 
získala práve ona. 

Pritom chýbalo málo, aby sa ve-
novala celkom inej profesii. „Tú-

žila som byť výtvarníčkou. Alebo 
učiteľkou výtvarnej výchovy a li-
teratúry. A potom sa mi ešte veľmi 
pozdávalo, že pôjdem do Gdaňska 
študovať na lodnú kapitánku. To 
ma tak strašne lákalo!“ smeje sa.

Široký rozptyl záujmov pripisuje 
rodičom. Obaja mali mysle otvorené, 
zaujímali sa o všetko a stretávali s 
mnohými ľuďmi. „Otecko bol zu-
bár a osvetový lekár, takže sme sa 
často sťahovali,“ prezrádza. V Bra-
tislave sa narodila a prežila tu prvé 
tri roky. Ako so smiechom dodáva, 
často v kaviarňach.

„Naši boli veľmi spoločenskí. Cho-
dievali sme do Carltonu, do Gran-
dky, do Štefánky... Bol to úžasný 

život! Rodičia s priateľmi debatovali 
a ja som zvedavo pátrala,“ spomí-
na Andrea Pfundtnerová, ktorá sa 
v Carltone zoznámila dokonca s 
barmským veľvyslancom. Pripo-
míname, že v tom čase mala tri roky 
a hovorila iba po maďarsky. „Krásnu 
slovenčinu som sa naučila v Žiline.“

Rozhodla náhoda
O jej smerovaní napokon rozhodla 

náhoda. „Problémy v rodine a cho-
roba mamičky usmernila môj život 
iným smerom. O štúdiu nebolo reči, 
musela som sa zamestnať, aby sme 
mali z čoho žiť,“ vraví.

Zobrala miesto opatrovateľky, 
no po čase sa opäť rozhodla študo-
vať. Najprv si vybrala logopédiu. 

FOTO: MARTINA ŠTEFÁNIKOVÁ

Andrea 
Pfundtnerová: 
„Mojím cieľom je, aby 
sa tu našli ľudia, ktorí 
si budú rozumieť,“ 
hovorí o svojom poslaní 
v staromestskom 
Seniorcentre.
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Inšpirovala ju klientka po mozgovej 
príhode s problémami reči, ktorej 
robila opatrovateľku. Ale najviac ju 
zaujali metódy liečebnej pedagogiky 
a docentka, ktorá hľadala študentov, 
ktorí mali viac záujmov a nadšenie 
pre deti z detských domovov, pre 
deti s poruchami správania a učenia 
a pre akokoľvek postihnutých ľudí.

Vtedy pochopila, že všetko zlé je 
na niečo dobré. Aj keď sa nedostala 
na VŠMU, mohla výtvarnému preja-
vu sa naplno venovať v rámci arte-
terapie, vlastne v každom zariadení, 
v škole, ústave, kde pôsobila.

Lietajúca odborníčka
Po škole vystriedala množstvo 

miest aj povolaní. Začínala ako ve-
dúca rehabilitácie v prešovskej 
psychiatrickej liečebni - „to ma 
veľmi bavilo, tam som videla, aký 
veľký účinok môže mať artetera-
pia, ktorá nám odhalila problémy, 
čo nedokázali odhaliť ani rozhovory 
či testy“ - potom robila v Bratislave 
„lietajúcu učiteľku“ v materských 
školách, až kým nezakotvila v slo-
vensko-maďarskej škôlke.

Jej ďalším pôsobiskom bola Det-
ská fakultná nemocnica – detská 
onkológia. „Bola to krásna práca, 
ale pre mňa veľmi ťažká, lebo bio-
logické hodiny mi v tom čase už nie 
tikali, ale búchali, a keď som videla 
odchádzajúce detičky, bolo mi to 
strašne ľúto. Potom som sa radšej 
žiadala do detského diagnostické-
ho ústavu. Hovorila som si, že s tými 
poruchami správania a učenia si ľah-
šie poradím,“ spomína.

Jej curriculum vitae je naozaj bo-
haté. Po narodení dcéry odišla do 
domova dôchodcov na Pažitkovú. 
Zostala takmer štrnásť rokov. Kvôli 
chorobe oboch rodičov - „pendlova-
la som medzi Prahou a Košicami“ 
- odišla na Hálkovu, pracovať s 
aspergermi a autistami. „Veľmi 
inteligentné decká. Dodnes sledujem 
ich kariéry a keď sa stretneme, nie-
ktorí z nich ma vyobjímajú. Tak, ako 
sme ich to učili – prejaviť lásku. Ich 
mamy mi vždy posielajú esemesku, 
keď dosiahnu nejaký úspech. Veľmi 
sa z toho teším, beriem ich takmer 
ako vlastné deti.“

Spriaznená duša
Do Seniorcentra Staré Mesto 

na Podjavorinskej prišla v roku 
2014. Potrebovala zmenu v práci 
a hoci si už mohla užívať dôcho-
dok, cítila, že má ešte čo odovzdať. 
A hlavne – bavilo ju byť s ľuďmi, 
pomáhať im. Čo obnáša jej práca? 

„Predovšetkým sú to pohovory s 
každým jedným človekom, ktorý k 
nám prichádza. Pomôcť im s proce-
som adaptácie, s hľadaním drobných 
radostí zo života, vnútorného poko-
ja. „Snažím sa, aby ľudia, ktorí k nám 
prichádzajú, našli vo mne človeka, 
ktorý im rozumie a podporí pocit 
bezpečia. Aby cítili, že tu majú nie-
koho, komu môžu povedať čokoľvek, 
s čímkoľvek sa zdôveriť – s akoukoľ-
vek obavou, strachom. Pred smrťou, 
samotou, starnutím a podobne s ťaž-
kými témami, s ktorými sa klienti 
v tomto veku často zaoberajú. Nee-
xistuje u mňa tabu,“ hovorí Andrea 
Pfundtnerová

Pritiahla hviezdy
Za najdôležitejšie považuje vybu-

dovanie dôvery. Andrea Pfundtne-
rová toho priniesla do Seniorcentra 
veľa aktivít. Okrem aktívneho vy-
užitia prvkov arteterapie, ergo-
terapie, muzikoterapie, biblio-
terapie a iných terapií ponúkajú v 
Seniorcentre aj kultúrne vyžitie, v 
tomto prostredí až nečakané. Vďaka 
osobným kontaktom – a odzbrojujú-
cej bezprostrednosti – sa jej poda-
rilo do zariadenia pre seniorov na 
Podjavorinskej pritiahnuť desiatky 
osobností. Vystupovať pre dôchod-
cov ochotne prichádzajú operné 
hviezdy, herci, speváci, recitátori, 
spisovatelia, šoumeni, historici, 
novinári, moderátorky... „Viete, 
naši klienti sú ľudia, ktorí často 
chodievali do divadla, žili bohatým 
spoločenským životom. Ja im chcem 
ukázať, že tým, že sú v Seniorcentre 
Staré Mesto, neskončili. Ba práve na-
opak, že sa im otvoria iné možnosti.“

Keď sa jej pýtame na najväčší 
úspech v Seniorcentre, odpovie 
typicky: „To je vždy o spolupráci s 
ľuďmi, ktorí s vami idú. Bez nich 
by to nešlo.“ Na mysli má atmosfé-
ru, ktorá v Seniorcentre vládne. 
„Veľakrát sa nám prídu poďakovať 
ľudia, ktorí tu mali rodičov, že takú 
atmosféru ešte nezažili. Väčšina ľudí 
sa cíti dobre napriek tomu, že je to 
stará budova,“ hovorí Andrea Pfun-
dtnerová. „Pochopiteľne však to kaž-
dý vníma inak. Je to veľký stres, keď 
človek musí byť zrazu niekde inde, 
než bol zvyknutý celý život. Toto 
veľa ľuďom chýba. Príjmu to, lebo 
nemajú iné riešenie, ale aby to prija-
li, je potrebné, aby mali medzi sebou 
dobré vzťahy. A na tomto sa snažím 
pracovať. Aby sa tu našli ľudia, ktorí 
si budú rozumieť.“

(maca)

Peniaze z EÚ pomohli aj v Starom 
Meste. O seniorov sa vďaka nim 

stará viac opatrovateliek

S eniorcentrum Staré Mesto re-
alizuje v období január 2019 

až december 2020 dopytovo-orien-
tovaný projekt Podpora opatrova-
teľskej služby v Seniorcentre Staré 
Mesto. Tento projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho soci-
álneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Ope-
račného programu Ľudské zdroje. 
O podrobnostiach sme sa zhovárali 
s riaditeľom Seniorcentra MATEJOM 
ALEXOM.
Môžete vysvetliť, v čom spo-
čívajú výhody tohto projektu?

Jednoducho povedané v tom, že 
sme vďaka nemu získali na obdo-
bie 1.1.2019 až 31.12.2020 finančné 
prostriedky na financovanie opatro-
vateľskej služby, ktorú by inak mu-
sela financovať mestská časť. Kon-
krétne ide o peniaze na mzdy pre 36 
opatrovateliek vo výške 570€ me-
sačne, teda na časť miezd pre časť 
opatrovateliek, keďže máme aktu-
álne 55 opatrovateliek. Teoreticky 
môžeme získať až 492 480€. Ide 
o dopytový projekt – teda požiadať 
si mohli poskytovatelia sociálnych 
služieb -, zo zdrojov EÚ. Sprostred-
kovateľský orgán je Implementačná 
agentúra MPSVaR. 
Je nejaký rozdiel medzi takto 
dotovanou službou a inými 
službami, ktoré poskytujete?

Nie. Ide o klasickú opatrovateľskú 
službu podľa zákona o sociálnych 
službách (teda opatrovateľky chodia 
priamo do domácnosti Staromešťa-
nov, poskytujú službu v teréne). Je to 
originálna kompetencia obcí, všetko 
beží, ako keby aj žiadny projekt ne-
bol - len dostávame mimorozpočto-
vé prostriedky. Opakujem, inak by 

to musela financovať mestská časť a 
ak by na to nemala, nemohli by sme 
mať toľko opatrovateliek a obča-
nia by museli na túto službu čakať. 
Alebo by sme ju museli poskytnúť 
v menšom rozsahu.
Koľko ľudí opatrovateľskú 
službu využíva?

My ju celkovo poskytujeme zhru-
ba 200 občanom, týchto 36 projek-
tových opatrovateliek pokryje cca 
115 ľudí.
Je pre seniorov cenovo vý-
hodná? Aké je cena?

Podľa aktuálne platného VZN 
2,25€ na hodinu.
Cieľ projektu je prechod z in-
štitucionálnej na komunitnú 
starostlivosť. Čo to znamená 
v ľudskej reči?

Ide o zachovanie človeka v priro-
dzenom prostredí (komunite), čo 
možno najdlhšie, ako sa dá, aby sa 
nemusela využiť, alebo aspoň oddia-
lila potreba pobytovej služby v za-
riadení (inštitucionálna).
Čo je podľa vás najväčší prí-
nos opatrovateľskej služby?

Určite v tom, že človek dostáva 
službu priamo v teréne – vo svojej 
domácnosti resp. komunite. Podpo-
rujeme do istej miery nezávislý život 
seniorov, odľahčujeme záťaž rodi-
ny – napríklad v tom, že prinesieme 
obed alebo sami navaríme, pomôže-
me pri starostlivosti o domácnosť, 
odprevadíme seniora k lekárovi, na 
prechádzky, nákupy, pomôžeme mu 
pri hygiene, pri dodržiavaní liečeb-
ného režimu a pod. A podľa ohlasov 
môžeme smelo povedať, že služby 
našich opatrovateliek sú prínosom a 
seniori sú s nimi veľmi spokojní.

(maca)

FOTO: ARCHÍV

Zachovať nezávislosť seniorov: 
Aj to je cieľom opatrovateľskej služby.
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Tiene minulosti.  
Václav Neuer, Ikar 2019

K ostrový nález na odľahlom 
mieste rozbehne vyšetrova-

nie, ktoré zavedie skupinu detektí-
vov okolo komisára Petra Ledeckého 
ďaleko do minulosti. Mohol niekto 
zavraždiť vraha, ktorý mal byť na-
vyše v emigrácii? Až po expresnom 
vyriešení aktuálneho prípadu beš-
tiálne ubodanej mladej dievčiny sa 
môžu detektívi znova ponoriť do 
minulosti. Našťastie, môžu využiť  
modernú vedu...

Zlodej tetovaní.  
Alison Belshamová, 
Lindeni 2019

K eď počas tetovacieho veľtrhu v an-
glickom Brightone objaví miestna 

tatérka Marni Mullinsová zvláštne zne-
tvorenú mŕtvolu, celé mesto ochromí 
strach. Podľa všetkého tu vyčíňa sério-
vý vrah, ktorý zaživa vyrezáva umelec-
ké diela z tiel obetí. Marni má vážne dô-
vody, prečo nedôverovať polícii. Zmení 
jej postoj mladý, čerstvo povýšený 
inšpektor? Pomôže mu vyšetriť jeho 
prvú vraždu, alebo sa vydá po stopách 
vraždiacej obludy sama?

Nezábudka 
a Divozel: Detstvo (ako) 
eko sa patrí. Matej 
Zámečník.  
Matej Zámečník 2018, 
pre deti od 6 rokov

V iete, kto je Divozel a Nezábudka? 
No predsa brat so sestričkou! 

Nezábudka symbolizuje Zem, ktorá 
nezabúda na to, ako sa k nej správame, 
Divozel zase ľudstvo. Roztopašné, ale 
hlavne divoké. Vydajte sa s nimi na vý-
let na dedinu, kde sa so starými rodičmi 
naučia veľa nových vecí o tom, ako chrániť prírodu. Prežite s deťmi nezabud-
nuteľné chvíle nielen spoločným čítaním, ale aj učením sa niečoho nového. 
Deti sa v edukatívnom príbehu naučia aj to, ako dlho sa rozkladajú odpadky, 
ako sa triedia, čo je to vlastne tá recyklácia, ako spraviť kŕmidlo pre vtáčiky a 
prečo nemáme nič vylievať do jazier.

Bratislava: Hľadaj 
a nájdi. Martina 
Kráľová, Zuzana 
Revúcka, Mini 
publishing 2018,  
pre deti od 3 rokov

V ďaka zaujímavým príbehom 
deti hravou formou spoznajú 

naše hlavné mesto  – význam-
ných rodákov, historické pamiat-
ky a tradičné špeciality. Knižka 
podporuje fantáziu, keďže vďaka 
množstvu ilustrovaných postáv 

či zvierat si deti môžu vytvárať a prepájať vlastné príbehy. Kniha vychá-
dza v slovenskom a anglickom jazyku.

Najkratšia cesta 
domov. Miriam 
Parkerová,  
Fortuna Libri 2019

T ridsaťročná Hannah má pred 
promóciou na ekonomickej ško-

le v Kalifornii. Čaká ju vysnívaná bu-
dúcnosť – sľubná kariéra v prospe-
rujúcej firme v New Yorku, výborný 
plat a spoločný život s partnerom 
Ethanom. Skôr ako sa z Kalifornie 
definitívne odsťahujú, vyberú sa 
na víkend do vinárskeho regiónu 
Sonoma. Či už je dôvodom lahodné 
víno, malebná krajina, alebo ľudia, 
Hannah začína prehodnocovať nielen rozhodnutie vrátiť sa do 
veľkomesta, ale i svoj partnerský vzťah. Keď dostane pracovnú ponuku 
od vinárstva, ktoré má finančné problémy, rozhodne sa ju prijať. Uletenci: komiksové 

príbehy utečencov. 
Katarína Marinová, 
Katarína Fajnorová, 
Liga za ľudské práva 
2018, pre mládež

K omiksové príbehy piatich od-
vážnych hrdinov a hrdiniek, 

ktorí boli nútení opustiť svoj domov 
a nový hľadať na Slovensku. Aké je 
to opustiť všetko známe – rodinu, 
priateľov aj rodné mesto a začínať 
odznovu v cudzej krajine so zvlášt-

nymi pravidlami a jazykom? Spomienky utečencov sú smutné aj veselé, 
napínavé aj poetické, kruté aj romantické. Príbehy pomôžu rodičom i de-
ťom lepšie pochopiť túžby a potreby ľudí zo vzdialených krajín.

O päť je tu leto. Či už sa chystáte na dovolenku, alebo si užívať krásne 
letné víkendy, či radšej čítate vonku, alebo si užívate knihu v kaviarni, 

vybrali sme pre malých i veľkých čitateľov niekoľko knižných titulov z najno-
všej ponuky Staromestskej knižnice. 

Čo sa oplatí čítať? Mrazivé krimi  
aj detský komiks o utečencoch
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1. 7. 19:00 BRANKÁR 5€/3€

2. 7. 19:00 POSLEDNÉ VEČERY NA ZEMI 5€/3€

3. 7. 19:00 BRANKÁR 5€/3€

4. 7. 19:00 TRAFIKANT 5€/3€

6. 7. 19:00 TRAFIKANT 5€/3€

7. 7. 19:00 MŔTVI NEUMIERAJÚ 5€/3€

8. 7. 19:00 TRAFIKANT 5€/3€

9. 7. 19:00 TRAFIKANT 5€/3€

10. 7. 19:00 MŔTVI NEUMIERAJÚ 5€/3€

11. 7. 19:00 BRANKÁR 5€/3€

12. 7. 19:00 GAUGUIN – Životy slávnych 5€/3€

13. 7. 19:00 ODYSEA – Životy slávnych 5€/3€

14. 7. 19:00 PERSONA – I. Bergman narodeniny 5€/3€

15. 7. 19:00 TRAFIKANT 5€/3€

16. 7. 19:00 RODIN – Životy slávnych 5€/3€

17. 7. 11:00 BRANKÁR – projekcia pre seniorov 5€/2€

17. 7. 19:00 PRÍSĽUB ÚSVITU – Životy slávnych 5€/3€

18. 7. 19:00 MŔTVI NEUMIERAJÚ 5€/3€

19. 7. 19:00 PASOLINI – Životy slávnych 5€/3€

20. 7. 19:00 SNOWDEN – Životy slávnych 5€/3€

21. 7. 19:00 RENOIR – Životy slávnych 5€/3€

22. 7. 19:00 UTOYA, 22 JÚLA 5€/3€

23. 7. 19:00 GAUGUIN – Životy slávnych 5€/3€

24. 7. 19:00 TRAFIKANT 5€/3€

25. 7. 19:00 3 DNI V QUIBERONE – Životy slávnych 5€/3€

26. 7. 19:00 ODYSEA – Životy slávnych 5€/3€

27. 7. 19:00 RENOIR – Životy slávnych 5€/3€

28. 7. 19:00 SNOWDEN – Životy slávnych 5€/3€

29. 7. 19:00 BRANKÁR 5€/3€

30. 7. 19:00 OBÁVANÝ – Životy slávnych 5€/3€

31. 7. 11:00 TRAFIKANT – projekcia pre seniorov 5€/2€

31. 7. 19:00 BOŽSKÝ – Životy slávnych 5€/3€

PROGRAM júl / 2019

Kino Film Europe • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava
kino.filmeurope.sk  facebook.com/filmeuropekino
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Tahiti. 
Michal Hvorecký, PT Marenčin

Píše sa rok 2018 a už tri generácie Slovákov žijú na Ta-
hiti. Vysťahovali sa na povel generála Milana Rasti-

slava Štefánika, ktorý v zúfalstve nad utrpením národa v 
Hornom Uhorsku organizoval od roku 1910 vysťahovanie 
do Polynézie. Príbeh vychádza z historických skutočností 
a rozvíja známe literárne motívy „čo by bolo keby“ a „nie-
čo je inak“. Sú 
to alternatívne 
dejiny krajiny, 
ktoré sa opie-
rajú o viaceré 
d o c h o v a n é 
dokumenty.

Kde je Ester N?: príbeh o tom, čo 
všetko sa dá stratiť a nájsť počas 
jednej noci v Slovenskej národnej 
galérii. Monika Kompaníková, 
Slovenská národná galéria 2019

Kniha mi-
mor i ad-

ne zaujímavo 
rozpráva prí-
beh o tom, čo 
všetko sa dá po-
čas jednej noci 
stratiť a nájsť 
v Slovenskej 
národnej galé-
rii. Skoro až de-
tektívny príbeh 
12-ročnej Ester je 
určený detským 
n á v š t e v n í k o m 
galérie, ale aj tým, 
ktorí v galérii ešte 
nikdy neboli. Je to 
v podstate detektívny príbeh, 
kde Ester zisťuje, čo všetko galé-
ria skrýva, kto je kurátorka a čo 
robia reštaurátori, ako sa ošetru-
jú diela a kde sú uložené, prečo sa 
niektoré obrazy do galérie dostanú a iné nie, čo je originál 
a čo je falzifikát a vôbec – načo je nám umenie.

Zberný dvor. 
Branislav Jobus, Slovart

Pre mnohých ľudí sa končí problém s odpa-
dom v momente, keď hodia smeti do koša. 

V knihe Zberný dvor sa práve vtedy príbeh začí-
na. O tom, čo sa udeje s kotúčikom záchodového 

papiera, s nie úplne čerstvým patizónom aj 
hliníkovou plechovkou aj o tom, ako 

išiel celofán s alobalom na vandrovku. A to nie je 
všetko. Vďaka múdremu kompótu, ktorý sa dočítal vo vyhodených novinách, 
ako funguje recyklácia, sa zrodí na zbernom dvore Odpadkový fantóm. Pres-

páva v kontajneroch alebo v kôpke nezaradeného odpadu a zasiahne vždy tam 
kde treba a dokonca sa pokúsi zašiť ozónovú dieru. Aj vďaka nemu to na zbernom 

dvore konečne začne fungovať.

Slovenská národná galéria 2019

papiera, s nie úplne čerstvým patizónom aj 
hliníkovou plechovkou aj o tom, ako 

išiel celofán s alobalom na vandrovku. A to nie je 
všetko. Vďaka múdremu kompótu, ktorý sa dočítal vo vyhodených novinách, 
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Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto zabezpečuje stravo-

vanie pre dôchodcov v ôsmich stra-
vovacích zariadeniach. Príspevok 
mestskej časti Bratislava–Staré 
Mesto na stravovanie dôchodcov  je 
1,00 € alebo 2,00 € na 1 osobu a 
1 stravný lístok, podľa výšky dô-
chodku v zmysle Dodatku č. 1 Zásad 
o poskytovaní finančného príspev-
ku na zabezpečovanie spoločného 
stravovania. Pri kúpe stravných 
lístkov je potrebné vyplniť Žia-
dosť o poskytnutie príspevku 
na stravovanie dôchodcov a 

predložiť k nahliadnutiu aktuálne 
rozhodnutie o dôchodku (výmer). 
Dôchodca si môže kúpiť stravné 
lístky aj v plnej cene bez príspev-
ku mestskej časti. Stravné lístky sa 
predávajú LEN na pracovné dni. 
Do jedálne MILOSRDNÍ BRATIA 
a MAMUT PUB je možné zakúpiť 
stravné lístky aj na víkendy, teda  
na celý mesiac.

Organizovanie spoločného 
stravovania pre dôchodcov 

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

Zariadenie Cena SL Príspevok 1 € Príspevok 2 €
UNsP Milosrdní bratia,  4,00 € 3,00 € 2,00 €
Nám. SNP 10
SENIOR GASTRO, Cintorínska 19 3,40 € 2,40 € 1,40 €
AVENT – vegetariánska rešt., 3,00 € 2,00 € 1,00 €
Obchodná 58
FILOZOFICKÁ FAKULTA UK 4,00 € 3,00 € 2,00 €
školská jedáleň, Gondova 2
MAMUT PUB,  3,60 € 2,60 € 1,60 €
Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej
Jedáleň MINI MAXI, Krížna 12 3,99 € 2,99 € 1,99 €
Školská jedáleň pri ZŠ Dubová 3,30 € 2,30 € 1,80 €
(stravné lístky sa preávajú len v centre  od 01.09.2019 od 01.09.2019 od 01.09.2019
kultúry a vzdelávania, Gaštanova 19) 3,83 € 2,83 € 1,83 €
Jedáleň Evanjelickej 3,70 € 2,70 € 1,70 €
bohosloveckej fakulty, Bartókovej 8, Bratislava

Platné od 01.07.2019
Príspevok 2,00 € 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

Aj chudobnejší majú právo na dobré jedlo
Už rok v Starom Meste úspešne funguje Sociálna výdajňa potravín

P red rokom, 5. júna, sme v 
centre Bratislavy, na Hollé-
ho ulici 13, otvorili sociálnu 

výdajňu. Projekt sa úspešne uchytil, 
za prvý rok sme vydali Staromešťa-
nom až 95 čipových kariet. Novú vý-
dajňu sa podarilo otvoriť vďaka spo-
lupráci Starého Mesta, Potravinovej 
banky Slovenska a spoločnosti Tesco.

Zmeny v prospech 
znevýhodnených Staromešťanov

Výdajňa je určená pre obyvateľov 
Starého Mesta v krízovej sociálnej 
situácií, rodiny s deťmi v hmotnej nú-
dzi či osamelým osobám, ktoré pobe-
rajú invalidný či starobný dôchodok.

Cieľom výdajne potravín je posky-
tovanie doplnkovej pomoci obyva-
teľom Starého Mesta. Občanom, ktorí 

využívajú služby výdajne, sa tak Staré 
Mesto snaží znižovať výdavky na zá-
kladné životné potreby a napomáhať 
im tak k zlepšeniu životnej úrovne.

Z toho dôvodu sme v októbri 2018 
zmenili pravidlá poskytovania so-
ciálnej pomoci. Hranica príjmu pre 
žiadateľov sa zýšila z 340 € na dvoj-
násobok životného minima jednot-
livca, čo aktuálne predstavuje 410,14 
€. Zvýšili sme aj základnú hodnotu 
na čipovej karte z 20 na 30 bodov a 
denný limit z 8 na 10 bodov.

Výšku registračného poplatku 
za čipovú kartu sme znížili - z pia-
tich eur na symbolické euro. Pripomí-
name, že po predložení potrebných 
dokumentov čipovú kartu získate 
na oddelení sociálnych vecí na staro-

mestskom miestnom úrade na Vajan-
ského nábreží.

Staromešťania zmeny privítali, 
okruh poberateľov sociálnej pomoci 
vo forme tovaru z výdajn vzrástol. 

Viac mliečnych výrobkov
Vo výdajni sú k dispozícií mäso-

vé, mliečne, pekárenské výrobky, 
zelenina a ovocie. Sortiment výdaj-
ne stále rozširujeme, pracujeme na 
skvalitnení služieb, oslovili sme ďal-
ších dodávateľov a vďaka spolupráci 
so spoločnosťou Rajo budeme mať 
odteraz viac mliečnych výrobkov. 

Okrem potravinovej banky spo-
lupracujeme s organizáciami, ktoré 
pracujú s ľuďmi bez domova. V prí-
pade, že nám ostanú prebytky, vieme 
ich posunúť ďalej týmto združeniam. 

Je našou povinnosťou pomôcť
„Solidarita musí byť prirodzená 

vec, je našou povinnosťou pomôcť 
ostatným. Zriadili sme Sociálnu vý-
dajňu, aby boli potraviny pre sociálne 
slabších dostupnejšie a pomáhali 
tým, ktorí sa nachádzajú v ťažkej 
sociálnej situácií. Teší nás spätná 
väzba od zákazníkov, ktorí oceňujú 
túto formu pomoci,“ hovorí Zuzana 
Formánková z oddelenia sociálnych 
vecí MÚ Bratislava-Staré Mesto, kto-
rá sa stará o bezproblémový chod 
Sociálnej výdajne potravín. „Veríme, 
že táto služba pre obyvateľov Staré-
ho Mesta bude naďalej prospešná a 
dokážeme darovať ešte viac potra-
vín, ktoré poslúžia tým, ktorí to naj-
viac potrebujú,“ uzatvára.

Bohatší sortiment: Vďaka spolupráci so 
spoločnosťou Rajo pribudne mliečnych výrobkov.

Sociálna výdajňa v Starom Meste: Funguje 
úspešne, jej služby sú opäť dostupnejšie širšej vrstve 

znevýhodnených Starmešťanov.
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Máte prváčika? Staré Mesto vám 
prispeje na školské náklady

V roku 2018 sa podarilo Staré-
mu Mestu zaviesť príspevok 

pri nástupe dieťaťa na povinnú 
školskú dochádzku. Príspevok vo 
výške 50 eur na dieťa dostane zá-
konný zástupca s trvalým pobytom 
v mestskej časti. K školou potvr-
denej žiadosti je potrebné doložiť 
k nahliadnutiu rodný list dieťaťa, 
v prípade zverenia dieťaťa do sta-
rostlivosti rozhodnutie súdu a úč-

tovné doklady preukazujúce nákup 
školských potrieb nie staršie ako  
5 mesiacov.

Žiadosť je potrebné podať od 2. 
septembra 2019 najneskôr do 15. 
novembra 2019.

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. MICHALA ŽIFČÁKOVÁ
TEL.: 02/592 46 227 
michala.zifcakova@staremesto.sk

KONTAKTNÁ OSOBA:
MGR. ANDREA ŠOTNÍKOVÁ
TEL.: 02/592 46 391 
andrea.sotnikova@staremesto.sk

KONTAKTNÁ OSOBA:
ZUZANA FORMÁNKOVÁ
TEL.: 02/592 46 288 
zuzana.formankova@staremesto.sk

Aktivity na Heydukovej 25
Deň Doobeda Poobede
Pondelok - Klubová činnosť
Utorok Koordinačné cvičenia Prednášky a Tvorivé dielne
Streda Ruský jazyk Muzikoterapia
Štvrtok Anglický jazyk Tréning pamäti
Piatok  Nemecký jazyk -
Aktivity na Školskej 14
Deň Veľká telocvičňa Malá telocvičňa
Utorok Zdravý chrbát
Štvrtok Zdravý chrbát Pilates + cvičenia na stoličkách

Aktivity pre seniorov
M ilí Staromesťania, tak ako doteraz, aj od septembra 2019 pre vás pri-

pravujeme bezplatné aktivity, kurzy a prednášky v Dennom centre  
na Heydukovej 25. 

V prípade záujmu je potrebné odo-
vzdať vyplnenú prihlášku na od-
delení sociálnych vecí. Prihlášky 
nájdete na webovej stránke mestskej 
časti, aj na oddelení sociálnych vecí. 

Bližšie informácie o začiatku jed-
notlivých kurzov vám poskytneme 
v septembrových Staromestských 
novinách.

FO
TO

: A
R

C
H

ÍV



SN 204X281  18.6..indd   1 18. 6. 2019   15:15:39


