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Čítajte v čísle

ČÍSLO MESIACA

350 000
Toľko eur investuje tento rok 
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto do obnovy a údržby 
staromestských škôl.
 VIAC SA DOČÍTATE NA S. 2

ČISTÉ MÚRY
Boj proti graffiti
je beh na veľmi dlhé trate

strany 6 – 7

STARŠIA AKO
REAL MADRID
Nemocnica Staré Mesto 
funguje na rovnakom 
mieste už 155 rokov

strany 8 – 9

Legendárne Café Propeller  
je opäť otvorené

Unikátnym dizajnom interiéru nadväzuje na odkaz  
architekta Belluša

P ostavili ju v roku 1931 pod-
ľa projektu uznávaného 
slovenského architekta 

Emila Belluša, do dnešnej podoby 
ju neskôr upravil významný autor 
Ján M. Bahna. Funkcionalistická 
stavba – rovnako ako jej náprotivok 
na petržalskej strane Dunaja – cel-
kom pôvodne slúžila ako zastávka 
propeleru, kyvadlového plavidla 
(presnejšie – bolo ich sedem), ktoré 
sa stalo neoddeliteľnou súčasťou ví-
kendov bratislavských rodín. 

Poslední pasažieri prešli jej 
priestormi v roku 2003. Odvtedy 
Propeller slúžil ako bar (pomerne 
pochybnej povesti), ale najčastejšie 
chátral. Vlani ho nechal čiastočne 

zrekonštruovať vtedajší starosta 
Starého Mesta a Propeller chvíľu 
fungoval ako čitáreň s malým občer-
stvením

Potenciál budovy sa naplno roz-
hodla využiť súčasná starostka 
centrálnej mestskej štrvte Zuzana 
Aufrichtová – a zmeniť Propeller 
na – Café Propeller. Kaviareň pre-
šla kompletnou rekonštrukciou, 
ktorá sa nesie v duchu 30. rokov a 
nadväzuje na Bellušov odkaz. Au-
torom projektu obnovy je interiéro-
vý dizajnér Peter Kočický. „Úpravy 
boli robené s citom a vkusom, aby 
Propelleru vrátili pôvab a slávu, kto-
rá mu právom náleží,“ hovorí s uzna-
ním Aufrichtová.

Objekt bude zatiaľ prevádzkovať 
mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto prostredníctvom svojej ak-
ciovej spoločnosti TSSM (Technické 
služby Starého Mesta).

Café Propeller ponúka návštev-
níkom okrem výhľadu na Dunaj vy-
nikajúcu kávu, nealkoholické i alko-
holické nápoje, v ponuke sú aj jedlá. 
Ku kaviarni patrí aj exteriérové 
sedenie (drevené lavice a stoly), na 
druhej strane budovy si môžu domá-
ci aj turisti zasa oddýchnuť na čer-
vených stoličkách z magistrátneho 
projektu „voľného sedenia“ Sadni si!.

Otvorenie Café Propeller je 
prvým krokom k oživeniu pešej 
zóny lemujúcej nábrežie Dunaja.

365 DNÍ
Najťažšie je ukončiť 
bezdomovectvo v hlave

strana 10
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Café Propeller:  
Po rokoch chátrania sa 
dočkalo znovuotvorenia.
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Školákov na 
prechodoch opäť 

postrážia policajti

Od 2. septembra budú na bez-
pečnosť na prechodoch v 

blízkosti základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť, opäť 
dozerať príslušníci Mestskej polí-
cie. Pri základných školách na Hlbo-
kej, Dubovej, Mudroňovej a Vazo-
vovej budú mestskí policajti v prvý 

deň školského roka (2. septembra) 
„asistovať“ od 7.30 do 9.30, počas 
nasledujúcich dní od 7.15 do 8.00.

Na základných 
školách sa cez 

prázdniny 
renovovalo

Až 350-tisíc eur zo staromest-
ského rozpočtu je v roku 

2019 určených na obnovu a údržbu 
škôl, ktorých zriaďovateľom je 
mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto. Na renováciu sa najintenzív-
nejšie využíva práve obdobie letných 
prázdnin. Z peňazí sa napríklad fi-
nancovala oprava havarijného stavu 
kanalizačnej prípojky na ZŠ Dubová. 

„Mrzí ma zistenie, že školy boli v 
uplynulom období zanedbávané a 
do ich údržby sa neinvestovalo syste-
maticky. Školstvo má tú smolu, že je 

oblasť, kde sa vklad prejaví ako hod-
nota až po rokoch,“ uviedla starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Ihrisko na 
Jedlíkovej je 
bezpečnejšie

Už od polovice augusta sleduje 
problematické detské ih-

risko na Jedlkovej ulici kamera na-
pojená na Mestskú políciu. Inštalo-
vanie kamery je súčasťou projektu na 
zvýšenie bezpečnosti v tejto lokalite, 
na ktorom spolupracuje Staré Mesto s 
bratislavským magistrátom. Ďalšími 
plánovanými krokmi sú uzavretie 
pasáže z Obchodnej ulice na Jedlí-
kovu bránou (v nočných hodinách), 
umiestnenie osvetlenia reagujúceho 
na pohyb v priestoroch ihriska a v ne-
poslednom rade otvorenie operatív-
neho strediska Mestskej polície na 
Obchodnej ulici.

Pribudne  
v Starom Meste 

škôlka?

V internáte Bernolák by mohla 
ešte v tomto školskom roku 

vzniknúť nová materská škola. Ide 
o projekt STU v spolupráci so Starým 

Opravíme dlažbu  
na Zelenej ulici

P atrila by medzi najmalebnejšie ulič-
ky Starého Mesta, no Zelená ulica 
má dlhodobo problém so zniče-

nou dlažbou. To sa však už onedlho zmení. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto pripra-
vuje komplexnú obnovu zničenej komuni-
kácie, a to už v najbližších týždňoch. 

Aby sme zároveň zásahom do priechod-
nosti ulice neskrátili sezónu návštevníkom a 
reštauratérom, určili sme termín začiatku 
rekonštrukcie na 16. septembra. Práce 
by mali byť ukončené nanajvýš do šiestich 
týždňov – samozrejme, pokiaľ ich nepreko-
nateľne nenarušia rozmary počasia.

„Realizácia je rozdelená na 3 etapy v dĺž-
kovom profile komunikácie. Dlažba sa bude 
opravovať celoplošne. V rámci realizácie 
etapy sa rozoberie pôvodná dlažba, upravia 

sa podkladné betónové vrstvy, aplikuje sa 
exteriérové cementové lepidlo na kamennú 
dlažbu, s pokládkou a vyškárovaním kamen-
nej dlažby cementovou zálievkou, s výme-
nou poškodených resp. chýbajúcich dlaždíc,“ 
upresnil vedúci investičného oddelenia Lu-
káš Kamenistý. 

Zhotoviteľ je pri realizácii povinný za-
bezpečiť obyvateľom Zelenej ulice a ná-
jomníkom bezpečný prechod cez stave-
nisko a prístup do všetkých objektov vhod-
nými prostriedkami, napríklad pomocou 
drevených lávok, mobilným oplotením. „Ďa-
lej musí zabezpečiť v čase vývozu komunál-
neho odpadu prístup vozidlám OLO. Pri 
prácach bude zhotoviteľ taktiež klásť dôraz 
na najmenšiu možnú prašnosť a stavebný 
hluk počas realizácie,“ uzavrel Kamenistý.

ZOS na Dobšinského chceme  
dokončiť skôr

R obíme všetko pre to, aby sme Zariadenie opatrovateľ-
skej starostlivosti na Dobšinského dokončili skôr, ako 

je naplánované. „Momentálne sme v štádiu dokončovania 
hrubej stavby, prebiehajú práce na realizácii striech, vnútor-
ných rozvodov, domurovania stien a priečok,“ upresnil stav-
byvedúci Jaroslav Pšenák. „Snažíme sa dosiahnuť to, aby hrubá 
stavba a hlučné práce ukončili v čo najkratšom čase, aj vzhľa-
dom na to, že to má vplyv na susedné objekty a obyvateľov.“ 

V pôvodnom projekte zároveň nastali drobné úpravy. „Ke-
ďže nám záleží na tom, aby všetky staromestské projekty boli 
v súlade so zákonom a neboli dotknuté práva obyvateľov, upra-
vili sme polohu požiarneho a únikového schodiska tak, aby 
nezasahovalo do susednej parcely – ako to bolo v pôvodnom 
pláne,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. 

Aktuálne sa pracuje na vnútornej inštalácii, rozvodoch 
plynu, montujú sa okná. „Snahou je dokončiť stavbu v skor-
šom termíne, ako je dohodnuté v zmluve (jeseň 2020), aby v 
tomto zastavanom území bolo čo najmenej hluku a nepohodlia,“ 
uzavrel Pšenák.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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ILUSTRAČNÉ FOTO: STARÉ MESTO
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divadelná dielňa
pre deti od 3 rokov
utorok 14:00-15:00

D.N.A.

DIVADLO
NADANÝCH
AMATÉROV

ZA
PLO
TO

DIV
A
DIELŇA

PRIDAJ SA
K DIVADLU!

o t v o r e n á  h o d i n a
10.9.2019, vstup voľný

dramatický krúžok
pre deti od 7 rokov
utorok 15:00-16:30

dramatický krúžok
pre deti od 12 rokov
utorok 16:30-18:00

info: SCKaV Školská 14, tel.: 02/524 990 29
alzbeta.marendiakova@staremesto.sk

miestoweb

zápis
2.9.2019

a 5.9.2019
14:0-17:00

miestoweb
Staromestské centrum kultúry
a vzdelávania, Školská 14
dana.sladekova@staremesto.sk
+421 911 665 273

Mladšie žiačky
(6,5-8,5 rokov)

Staršie žiačky
(9-14 rokov)

Prípravka
(5-6 rokov)

detské
baletné

štúdio p o d  v e d e n í m
B a r b o r y  B r e z i n o v e j
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Modernizujeme staromestské školy

N ové vybavenie odborných učeb-
ní, školských knižníc, ale aj škol-

ské pomôcky zodpovedajúce výuke v 
21. storočí. Až 235-tisíc eur získalo 
Staré Mesto na štyri projekty v 
rámci výzvy Integrovaného regionál-
neho operačného programu (IROP), 
vďaka ktorým sme zmodernizovali 
staromestské školy. 

„Cieľom projektov zrealizova-
ných pre ZŠ Dubová, Milana Hodžu, 
Mudroňova a Vazovova je zlepšenie 
kľúčových kompetencií žiakov. Za-
kúpené vybavenie a zriadenie nových 
odborných učební prispie k rozvo-
ju nových poznatkov, schopností 
aj zručností žiakov,“ vysvetlil Milan 
Chromík z oddelenia stratégie a pro-
jektového riadenia MiÚ Staré Mesto.  

„V rámci projektov sme podporili vy-
bavenie novej polytechnickej učeb-
ne na ZŠ Dubová, na ZŠ Milana Hodžu 
bolo zakúpené vybavenie pre kniž-
nicu - vrátane knižného fondu s od-
bornou aj cudzojazyčnou literatúrou 
a vybavenie odborných učební. Na ZŠ 
Mudroňova sme mohli vybaviť jazy-
kovú učebňu, či dodať zodpovedajú-
ce počítačové vybavenie. ZŠ Vazovova 
upravila polytechnickú učebňu ako aj 
laboratórne pracovisko žiakov a uči-
teľa pre učebňu chémie,“ upresnil.

Výzva IROP Budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových 
učební, školských knižníc, odborných 
učební rôzneho druhu v ZŠ je financo-
vaná v rámci Európskeho fondu regi-
onálneho rozvoja a IROP SR.

Mestom a s podporou Hlavného mes-
ta Bratislava.

Iniciatíva vybudovať materskú 
školu vznikla na STU už pred rokmi, 
no až teraz naberá reálne kontúry. 
Univerzitná škôlka Stubáčik bude 
síce prioritne určená pre deti zamest-
nancov a študentov STU, no „univer-
zita deklarovala vôľu, že v prípade 
nenaplnenia stavu poskytne voľné 
kapacity pre spádovú oblasť Staré-
ho Mesta,“ povedala starostka Sta-
rého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Ide 
o pilotný projekt univerzitnej škôlky 
a je ambícia vypracovať manuál, kto-
rým by sa ostatné univerzity mohli 
riadiť, či inšpirovať,“ myslí si Aufrich-
tová. Zámer je v štádiu zaradenia do 

siete škôlok, ide už len o fyzické pre-
budovanie priestorov na škôlku a vy-
budovanie ihriska. 

Nízkoemisné 
zóny: Rezidenti, 
podnikatelia ani 
ŤZP sa nemusia 

obávať

O bavy, ktoré vznikli po ohláse-
ní zámeru vytvoriť v Starom 

Meste nízkoemisné zóny, sú neo-
podstatnené. Obyvatelia zón, ŤZP ani 
podnikatelia sa nemusia obávať, 
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že si kvôli obmedzeniam budú mu-
sieť kúpiť auto vyššej emisnej trie-
dy, aby sa dostali domov, či si mohli 
plniť svoje pracovné povinnosti. 
„Zriadením nízkoemisnej zóny by sa 
zabránilo vjazdu (a hlavne prejazdu) 
motorovým vozidlám, ktoré nespĺňa-
jú emisné štandardy zakotvené v zá-
kone. Zároveň však treba zdôrazniť, 
že rezidenti, ktorí bývajú v nízko-
emisnej zóne, alebo vozidlá ŤZP by 
mali výnimku a povolený vjazd aj 
vozidlom, ktoré nespĺňa emisné štan-
dardy,“ upresnil hovorca mestskej 
časti Matej Števove.

Je v kompetencii mestských častí 
rozhodnúť, kto dostane výnimku a 
vychádza to zo Zákona o ovzduší (Prí-
loha č. 1a k zákonu č. 137/2010 Z. z.). 
Zriadeniu zón bude predchádzať štú-
dia územia, naplánovanie obchádz-
kových trás s následným vytvorením 
projektov organizácie dopravy. V 
Starom Meste je tento proces v štádiu 
prípravy vstupných dát.

Mestské hradby 
ostanú zatvorené

M estské hradby v Bratislave 
ostanú i naďalej zatvorené. 

Dôvodom je zlý stav, na viacerých 
miestach už hrozilo dokonca zrútenie 
časti muriva.

Ako však informoval bratislavský 
magistrát, hlavné mesto intenzívne 
pracuje na projekte obnovy pamiat-
kovo chráneného objektu. Dotknuté 
orgány a organizácie už dostali na 
vyjadrenie projektovú dokumentá-
ciu, zapracovávajú sa do nej aj pripo-
mienky Krajského pamiatkového 
úradu. Po odsúhlasení financií začne 
Generálny investor Bratislavy s výbe-
rom zhotoviteľa.

Magistrát upraví 
Námestie SNP

O bmedzenie parkovania, nová 
zeleň, cyklostojany, aj viac svet-

la do tmavých kútov – to sú tzv. rých-
le riešenia, ktoré chce na jeseň re-
alizovať hlavné mesto na Námestí 
SNP a v jeho blízkom okolí. V pláne 
je tiež vyčistenie pamätníka SNP a 
oprava poškodených plôch

Magistrát sa v lokalite chystá od-
strániť 120 parkovacích miest. 
„Zrušíme jednu štvrtinu parkovacích 
miest vo vrchnej časti Námestia SNP, 
parkovisko na Kamennom námes-

Nové rezidenčné parkovacie miesta

R ozširovanie rezidenčného parkovania v Starom Meste úspešne po-
kračuje. Staromešťania získali výhradné právo parkovať na šiestich 

nových uliciach. „Nové rezidenčné boxy sme vyznačili Čelakovského, 
Tvarožkovej ulice, Smetanovej, Krátkej, Koreničovej a Dankovského,“ 
infomovala vedúca oddelenia dopravy Miestneho úradu Bratislava-Staré 
Mesto Janka Mešťaníková. Parkovacie boxy sú realizované podľa normy 
STN 736056, ktorá určuje ich rozmery na 2,00 x 5, 50 m. 

Po úprave značenia bolo na týchto komunikáciách vytvorených celkovo 
151 parkovacích miest. Z toho 131 bude určených pre rezidentov s trvalým 
pobytom v mestskej časti, 15 miest bude voľných (pre návštevníkov Brati-
slavy), 2 miesta budú vyhradené a 3 miesta sú určené pre ťažko zdravotné 
postihnutých (ŤZP). 

tí, parkovanie na Treskoňovej ulici 
a časť parkovania na Klobučníckej 
ulici,“ informoval primátor Matúš 
Vallo. Uvoľnené komunikácie poslú-
žia chodcom, pribudne na nich aj 
41 veľkokapacitných kvetináčov s 
menšími drevinami. Mesto bude tes-
tovať ich odolnosť v prostredí, aby ich 
neskôr mohla vysadiť natrvalo.

Na Kamennom námestí, na 
Treskoňovej ulici a za pamätníkom na 
Námestí SNP by malo pribudnúť ve-
rejné osvetlenie, nevyužitý priestor 
na Kamennom námestí má zas oživiť 
detské ihrisko. Opatrenia vychádza-
jú z projektu Živé námestie.

Do aplikácie 
pribudla 

Susedská burza  
a GISplan

P redať, kúpiť, vymeniť či darovať 
môžete už aj prostredníctvom 

mobilnej aplikácie Staré Mesto. 
Nedávno v nej pribudli ďalšie užitoč-
né moduly - Susedská burza a GIS-
plan. GISplan je súčasťou oficiálnej 
internetovej stránky Starého Mesta, 
pre operatívny prístup verejnosti 
k údajom sme ho zahrnuli aj do apli-
kácie. Užívatelia v GISplane nájdu ka-
tastrálnu mapu, či mapu územného 
plánu, ale aj evidenciu psov. 

Prostredníctvom Susedskej burzy 
môžu užívatelia jednoducho a rýchlo 
predať, kúpiť, vymeniť či darovať, 
čo potrebujú, pričom si môžu tento 
modul nastaviť tak, aby ich aplikácia 
sama upozornila na každý nový in-
zerát.

Aktualizoval sa aj modul Cestovné 
poriadky - je prepojený s portálom 
cp.sk. Aplikácia Staré Mesto je voľne 
dostupná cez AppStore aj Obchod-
Play (GooglePlay).

Máte starý spotrebič? Prineste ho!
Z avadzia vám doma stará práč-

ka? Žiadny problém! V sobotu 
28. 9. MČ Bratislava-Staré Mesto 
organizuje bezplatný odvoz nepo-
trebného elektroodpadu na eko-
logickú recykláciu. 

Požiadavku na zber treba zaslať 
najneskôr do 25. septembra cez 
www.zberelektroodpadu.sk alebo 
prostredníctvom formuláru Žiadosť 
o zber EO, ktorý nájdete na stránke 
http://www.staremesto.sk/sk/con-
tent/elektroodpad/secion:citizen. 
Vyplnený formulár pošlite na adre-

su martin.cillik@staremesto.sk. 
Vo formulári treba uviesť druh a 
počet spotrebičov, ktoré potrebujete 
odviezť a kontaktné údaje spolu s 
adresou, kde sa odpad nachádza.

V deň zberu 28. septembra do 8.00 
vyložte elektroodpad do vchodu 
bytového domu, resp. za bránu ro-
dinného domu. Ak sa nám z dôvodu 
dopravných obmedzení nepodarí 
odpad odviezť do 14.30, kontaktujte 
nás na 0907 434 303. 

Pozor! Televízory a monitory 
nezbierame!

FOTO: INTERNET

FOTO: STARÉ MESTO

FOTO: STARÉ MESTO
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B R AT I S L AVA
2 7.  — 2 9.  S E P T E M B E R  2 0 1 9

www.bielanoc.sk

Generálny partner: Hlavný partner:

Architektúra vojnovej Bratislavy, 1939 – 1948

P rednáška Vojnová Bratisla-
va priblíži rovnomennú 
knihu, ktorá vyjde koncom 

roka 2019 a bude rozprávať príbehy 
o architektúre budovanej v zloži-
tých časoch vojnovej a povojnovej 
konjunktúry. Vojnová Bratislava má 
za cieľ pozrieť sa detailnejšie na vý-
voj architektúry a urbanizmu mesta, 
ktoré v priebehu jedného desaťro-
čia zažilo niekoľkokrát prekreslenie 
mestských a štátnych hraníc.

Autorské rozprávanie začína v ob-
dobí vzniku autonómie Slovenska 
v druhej Československej republike, 
pokračuje počas existencie vojnovej 
Slovenskej republiky a siaha až po 
prvé povojnové roky v obnovenom 
Československu. Cieľom publikácie 
Vojnová Bratislava nie je súdiť ani 
hodnotiť neprávosti a osobné tra-
gédie, ktoré prežili obyvatelia Bra-
tislavy počas druhej svetovej vojny. 
Kniha voľne nadväzuje na publiká-
ciu Moderná Bratislava (Marenčin 
PT, 2014), pričom jej autori pokračujú 
v opisovaní histórie mesta a jeho ar-
chitektúry. Cez príbehy domov, ná-
mestí, alebo celých štvrtí sa usilujú 

predostrieť meniacu sa mapu his-
tórie mesta počas najničivejšej vojny, 
akú naša civilizácia zažila

Prednášajúci chcú poskytnúť čo 
najobjektívnejší pohľad na jednu 
z najťažších a najrozporuplnejších  

etáp histórie Bratislavy. Autori veria, 
že ich prednáška nebude len chlad-
nou analýzou architektonickej histó-
rie jedného obdobia v existencii mes-
ta, ale prostredníctvom prepletených 
príbehov ľudí a domov sa im podarí 

zachytiť aspoň úlomky z mozaiky 
života vojnovej Bratislavy.

Prednáška je príspevkom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto k sep-
tembrovým Dňom európskeho kul-
túrneho dedičstva.

Pozvánka  
na prednášku

KDE: Zichyho palác, 
Ventúrska 9, hudobný 
salón, 2.poschodie
KEDY: 25. septembra 
o 18.00
Prednášajúci: Ing. 
arch. MICHAL 
BOGÁR, výskumný 
pracovník a pedagóg,  
SvF a Fakulta 
architektúry 
STU Mgr. PETER 
SZALAY, PhD., 
historik architektúry 
a výtvarného umenia, 
Historický ústav SAV
Vstupné: Vstup 
voľný (do naplnenia 
kapacity sály)

Vo výstavbe: Budovanie 
električkového tunela pod 
bratislavských hradom.
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Čisté múry
Boj s graffiti v mestách je beh  

na veľmi dlhé trate

B ojuje s ním New York, Vie-
deň, Praha a aj Bratislava. 
Jedni ho považujú za ume-

nie, iní za adrenalín, ďalší za vanda-
lizmus. Kedysi sme škriabali noží-
kom do múrov „Bol som tu“ dnes svoj 
podpis striekame sprejom. Graffiti je 
problém, ktorého riešenie je – to pri-
znávajú všetci – v nedohľadne. Hra 
„kto z koho“ sa iba zriedka končí ví-
ťazstvom majiteľov nehnuteľností. 
Chce to vytrvalosť a peniaze. Veľa 
peňazí a veľa vytrvalosti. Ako je to s 
graffiti v Starom Meste a máme šan-
cu na múry bez čarbaníc? Zhovárali 
sme sa s magistrátnym odborníkom 
na graffiti a novým členom predsta-
venstva Technických služieb Starého 
mesta, a.s. IVANOM ŠAJTIM.
Staré Mesto patrí medzi spre-
jermi k najobľúbenejším štvr-
tiam. Čo myslíte, prečo?

Nie som psychológ, ale podľa toho, 
čo som čítal a počul na rôznych fó-
rach, tak prekvapivo preto, že je tam 
veľa ľudí a je aj celkom slušne pokryté 
kamerovým systémom. Vďaka tomu z 
toho majú sprejeri väčší zážitok, adre-
nalín stúpa. A druhá vec je tá, že tým, 
že je Staré Mesto dosť navštevované, 
to ich „umenie“ vidí viac ľudí. 
Vravíte, že Staré Mesto je po-
kryté kamerami. Ľudia sa pý-
tajú – no dobre, ale veď máte 
tých ľudí na kamerách, tak čo 
s tým niečo nerobíte?

Hm... Všetky mestá, nielen na Slo-
vensku, s tým majú problém. Je dosť 
ťažko dokázať, kto urobil, keď je 
zamaskovaný kapucňou, čiapkou... 
Musíte ho prichytiť pri čine. Lepšie 
povedané – chytiť ho, kým neujde z 
miesta činu, dokiaľ je pod kamero-
vým dohľadom. V niektorých iných 
mestách zvyknú mestských policaj-
tov motivovať. Napríklad v Brne, bez 
ohľadu na to, či ho chytí hliadka sama 
alebo po nahlásení dispečerom, všetci 
zainteresovaní dostanú odmenu. 
Viete, aká je v Bratislave, resp. 
v Starom Meste, miera úspeš-
nosti dolapenia sprejerov?

(Smiech.) Povedal by som, že každý 
jeden úspešný zásah v tomto smere je 
medializovaný. Z toho si môžete uro-
biť obraz. No – je slabá. 

Čo sa dá robiť, aké kroky, aby 
sa to trošku obmedzilo?

Niektorí hovoria, že pomôže vyšší 
trest. Áno, niektorých to odradí, ale 
niektorí majú zasa z toho väčšiu zába-
vu a vzrušenie. Bol som vo viacerých 
mestách a ešte nikto nevymyslel re-
cept 100-percentný, že takto to nebu-
de. Len tak, že treba zamestnať tých 
tínedžerov. Mne by sa celkom páčilo, 
aby to museli odstrániť, čo naspre-
jovali. Lebo je to práca zložitá, často 
na slnku alebo v zime a piplavá. Lebo 
pokutu oni platiť nebudú, zaplatia to 
rodičia.
V niektorých mestách odobe-
rajú odtlačky a graffiti si fotia. 
Ak potom niekoho dolapia, 
hľadajú zhodu s odtlačkami 
alebo so štýlom.

Na rozlišovanie či identifikovanie 
autorstva však už existujú aj apliká-
cie, ktoré majú na základe opakujú-
cich sa znakov a postupov zistiť, či 

to dotyčný nasprejoval, alebo kto to 
nasprejoval. Úspešnosť nie je zatiaľ 
stopercentná, ale je solídna. Pohybuje 
sa okolo 90 percent. Samozrejme, čím 
viac graffiti do tej aplikácie zachytia, 
tým lepšie bude analyzovať.
Najúčinnejší spôsob, ako sa 
zbaviť graffiti, je vraj vytrvalo 
ho čistiť. Ale to asi nie je také 
jednoduché.

Je veľa rôznych druhov čistenia 
– od toho, že si kúpite v drogérii rie-
didlo a pokúsite sa to ním dať dole, 
cez otryskávacie systémy na základe 
granulátu podľa toho, aký máte po-
vrch, až po chemikálie, ktoré narušia 
farbu a potom sa odstránia silným 
prúdom vody.
Odstraňovanie je teda celá 
veda?

Skúsený odborník s tým nemá 
problém. Okamžite odhadne povrch, 
použitý sprej a následne spôsob od-
stránenia. Ba aj to, na koľko percent 

sa to podarí. Napríklad pri otryská-
vaní sú rôzne veľkosti a kvalita gra-
nulátov. Od orechových škrupín, cez 
piesok, sklo, kremík... Najmenej škod-
lívé sú orechové škrupiny, nepoškria-
bu ani sklo, ale tie sú zasa aj najmenej 
účinné. Spôsoby odstraňovania sa 
stále vyvíjajú.
A rovnako sa asi vyvíjajú aj 
nové spôsoby sprejovania na 
múry...

Pravdaže! Tak, ako my sa snažíme 
nájsť lepší spôsob na odstránenie 
graffiti, tak aj sprejeri sa snažia nájsť 
lepší spôsob na to, aby ich graffiti 
zostalo na stene trvale. Napríklad v 
posledných dvoch rokoch sa dostali 
do módy UV spreje, pri ktorých sa ob-
raz objaví až pôsobením svetla. Tieto 
graffiti sme sa snažili odstraňovať 
všetkým možným. Aj zmizli, ale keď 
čistená plocha uschla a zasvietlo na 
ňu slnko, znova sa objavili. Sprejer-
stvo je skrátka vzrušujúce.

Staré Mesto bez 
čarbaníc

P rojekt Staré Mesto bez nele-
gálnych graffiti chce tento 

negatívny jav eliminovať viace-
rými opatreniami. Prvým je in-
tenzívna spolupráca s mestskou 
a štátnou políciou, ktorá povedie 
k potrestaniu vandalov. Mestská 
časť už dnes priebežne kontroluje 
objekty, ktoré najviac zaujímajú 
sprejerov a svoje zistenia posky-
tuje policajným zložkám, ktoré ich 
vo zvýšenej miere monitorujú.

Druhým opatrením je postupné 
odstraňovanie graffiti z objektov 
vo vlastníctve alebo správe mest-
skej časti a z verejných priesto-
rov. Staré Mesto zároveň podá-
va pomocnú ruku vlastníkom a 
správcom poškodených budov. 
Tí môžu požiadať o odstránenie 
graffiti špecializovaných pracov-
níkov TSSM – za finančnú úhradu. 
Záujemcovia sa môžu „objednať“ 
na adrese info@tssm.sk. Budova, 
ktorá sa stane súčasťou progra-
mu, bude ošetrená antigrafitti ná-
terom a označená symbolom.
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Legálne plochy: Podľa 
odborníka by ich využívali len 

slušní sprejeri, ktorí chcú  
ukázať svoj talent.
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A čo sa teda dá robiť? Existuje 
nejaké riešenie?

Myslím si, že to bude rovnaký 
problém, ako pri separovaní odpa-
du. Aj tam musíme tých ľudí vycho-
vať odmalička, aby separovali a tých 
druhých, aby nesprejovali po stenách. 
Nevyriešili by to napríklad le-
gálne plochy? 

Áno, ale to je zasa len pre tých sluš-
ných. Ktorí aj namaľujú niečo pekné, 
ukážu talent. Ale tí, čo chcú iba niečo 
označkovať, pre tých to význam ne-
bude mať. A tí sú, myslím si, ten naj-
väčší problém.
Keď vás počúvam, mám pocit, 
že je to prakticky bezvýcho-
disková situácia. Že nevieme s 
tým robiť nič na žiadnej úrov-
ni. Respektíve – skúšame, no 
je to beh na veľmi dlhé trate....

Áno, je to beh na veľmi dlhé trate, 
bez ohľadu na to, ako veľmi sa bude-
me snažiť. Ale hovorí sa o psycholo-

gickom momente – že čím skôr to od-
stránime, tým skôr o to sprejeri stra-
tia záujem. Keď zistia, že na túto bu-
dovu, keď niečo namaľujem, na druhý 
deň to je preč, znova namaľujem, zas 
to zmizne, prestane ich to baviť. 
To ale znamená, že treba robiť 
osvetu aj medzi majiteľmi bu-
dov. Aby ich čistili.

Staré Mesto to už robí. Aj na magis-
trát už prišlo upozornenie, že žiadate 
hlavné mesto ako majiteľa budovy vy-
čistiť múry od graffiti. S odvolaním na 
zákon 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, podľa ktoré-
ho je vlastník nehnuteľnosti povinný 
udržiavať ju v dobrom stave. Toto je 
podľa mňa veľmi dobrý spôsob, že 
majiteľov na to upozorníme, priká-
žeme im napraviť to – ale podáme im 
tom odstraňovaní aj pomocnú ruku. 
Presne toto Staré Mesto pripravuje v 
projekte Staré Mesto bez nelegálnych 
graffiti. V tom projekte je to nasta-

vené tak, že nielenže graffiti odstrá-
nime, ale prostredníctvom TSSM sa 
budeme aj starať o to, aby nehnuteľ-
nosť ostala bez poškvrny. Od natretia 
antigraffiti náterom až po to, že keď 
nám oznámia znečistenie, behom nie-
koľkých dní ho odstránime.

Aj magistrát ponúka finančnú vý-
pomoc pri odstraňovaní graffiti – a to 
až do výšky 3000 eur. Ale podľa toho, 
koľko graffiti stále vidím, asi sa to 
stále nevyužíva dostatočne. 
Ako to robia v iných mestách? 

Brno napríklad už graffiti neod-
straňuje, radšej to premaľujú. Najmä 
v centre mesta, keď to, samozrejme, 
budova dovoľuje, sú vopred dohodnu-
tí s pamiatkovým úradom, akú farbu 
môžu použiť na pretretie, a keď sa 
niečo objaví, tak to premaľujú. Vychá-
dza im to ako najekonomickejšie aj 
najrýchlejšie riešenie.

Zaujímavé je v tejto súvislosti vie-
denské metro. Oni nevypravia vlak 

skôr, kým nie je vyčistený od graffiti. 
Čiže v prípade, že sa niekto dostane v 
noci do depa a postrieka ho, ráno na-
stúpi smena, vagón umyje a až potom 
ho vypravia. A stáva sa aj to, že tým 
pádom metro mešká, a teda aj tí ľudia, 
ktorí ním cestujú. Viac si potom vší-
majú, či niekto neničí majetok mesta 
nelegálnym sprejerstvom.
Možno by stálo za uváženie 
iniciovať úpravu stavebného 
zákona, ktorá by určovala, že 
nové budovy – a týkalo by sa to 
aj úprav fasád - by museli byť 
opatrené antigrafiti náterom...

No aj ten treba obnovovať. Tie sú-
časné vydržia tak 5 rokov, ale pri kaž-
dom čistení sa tá aktívna vrstva sten-
čuje. Dajú sa vyčistiť možno 30-krát. 
Hoci aj v tomto ide technológia ďalej. 
Možno raz vymyslíme trvalý anti-
graffiti náter. Pravdaže, dokým zas tí 
druhí nevymyslia niečo proti tomu. A 
to vieme, že vymyslia.                 (maca)

Magistrát pomôže 
až tromi tisíckami

V roku 2016 zaviedlo hlavné 
mesto finančný príspevok na 

preplatenie nákladov spojených s 
odstraňovaním graffiti. Požiadať 
oň môžu požiadať fyzické osoby, 
ktoré majú trvalý pobyt na úze-
mí hlavného mesta a právnické 
osoby, ktorých zriaďovateľom nie 
je hlavné mesto. Príspevok môže 
byť udelený do maximálnej výšky 
3-tisíc eur. Financie je možné pou-
žiť nielen na samotné odstránenie 
graffiti, ale napríklad aj na anti-
graffiti náter. 

Vandalizmus či umenie?: Fanúšikovia a odporcovia 
graffiti sa v hodnotení nezhodnú.
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FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Staršia ako Real Madrid
Nemocnica Staré Mesto funguje na tom istom mieste už 155 rokov

B udovať ju začali v roku 1857, 
podľa projektu významného 
prešporského architekta 

Ignáca Feiglera, ml. (inšpiroval sa 
vraj Štátnou knižnicou v Mníchove), 
verejnosti ju sprístupnili po siedmich 
rokoch. V tom čase sa volala Krajin-
ská všeobecná nemocnica a bola nie-
len najmodernejšou, ale i najväčšou 
nemocnicou v celom Uhorsku.

Z pôvodných 259 lôžok postupne 
narástla kapacita ústavu až na osem-
sto a len v období rokov 1864 – 1899 
tu liečili takmer 138-tisíc pacientov. 
Do Prešporka priniesla inovatívne me-
dicínske postupy a metódy, pôsobili tu 
najlepší lekári v krajine.

Hoci dlhé roky majestátna budova 
Nemocnice Staré Mesto, ako jej vra-
víme dnes, dominovala Mickiewiczo-
vej ulici, dnes je pohľad na ňu smutný. 

Sústava budov – od roku 2014 je ná-
rodnou kultúrnou pamiatkou -, chátra. 
Paradoxne, v kontraste s vonkajším 
stavom, vnútri nemocnice, ktorá je sú-
časťou Univerzitnej nemocnice Brati-
slava, nájdete až prekvapivo výnimoč-
ný a funkčný organizmus. 

Novátorská a unikátna
„Už v prvých rokoch fungovania 

nemocnica získala prvenstvá v rôz-
nych odboroch medicíny. Ako prvá v 
Uhorsku zriadila röntgenologické pra-
covisko. Vynikala v odbore chirurgie 
(vrátane mozgovej), v ortopédii, v mo-
derných metódach liečby duševných 
chorôb, v gynekologicko-pôrodníckej 
praxi a v detskom lekárstve,“ vypo-
čítava námestník pre zdravotnú sta-
rostlivosť MUDr. Vladimír Kostka, 
MHA, MPH a so smiechom dodáva, že 
Nemocnica Staré Mesto je staršia ako 

legendárny Real Madrid. „Ten vznikol 
až v roku 1902,“ upresňuje. 

Röntgenológia – najmä intervenč-
ná rádiológia - je dodnes silnou strán-
kou nemocnice. „Naša Rádiologická 
klinika poskytuje vysoko kvalifikova-
nú zdravotnú starostlivosť na európ-
skej úrovni. Patrí pod ňu aj angiogra-
fické pracovisko. Ako jediné z celej 
UNB je zaradené medzi tzv. strokeové 
centrá, teda centrá, ktoré sa zaoberajú 
manažmentom a liečbou pacientov 
s náhlou cievnou mozgovou prího-
dou,“ prekvapuje Kostka.

Ďalšie unikáty? Napríklad Ústav le-
kárskej biológie, genetiky a klinickej 
genetiky s pracoviskom pre liečbu 
zriedkavých genetických chorôb. 
„Ako jediná nemocnica v Bratislave 
máme lôžkové oddelenie v odbore der-
matovenerológia či Oddelenie nukle-

árnej medicíny. Na Psychiatrickej kli-
nike sme tento rok ako jediní v Brati-
slave začali liečiť rezistentné formy 
depresie pomocou ketamínu,“ hovorí. 
Na I. internej klinike v spolupráci s I. 
chirurgickou klinikou implantujú kar-
diostimulátory už tridsať rokov. Čo 
do počtu implantácií patria medzi päť 
najväčších pracovísk na Slovensku.

Skutočnou zvláštnosťou je však I. 
neurologická klinika. Pracovisko, 
ktoré bolo aj vďaka snahe primára 
Juraja Štofka a profesora Turčániho 
zrekonštruované, je v ostrom kontras-
te so zvyškom nemocnice. Priestory 
kliniky sú ozajstným zážitkom. Mo-
derný interiér – z hľadiska estetického 
i vybavenia – nám môžu závidieť v ho-
ciktorej vyspelej nemocnici.

Prvé bolo „CHáčko“
Ako prvý bol vybudovaný pavilón 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Nemocnica Staré Mesto: Kedysi bola 
dominantou Mickiewiczovej ulice, dnes 
je pohľad na ňu skôr smutný.
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CH. Bývali tu kancelárie aj byty ria-
diteľa a správcu, prijímacia kance-
lária,  vyšetrovňa, izby pre duševne 
chorých, izby chirurgického oddelenia, 
neskôr internej kliniky či nemocničná 
kaplnka. „Cháčko“ postupne obklopili 
ďalšie budovy. V rokoch 1900 až 1920 
pribudli pavilóny A, F, G, H, K a pro-
sektúra J, medzi vojnami dostavali vo 
funkcionalistickom duchu pavilóny C, 
D, E a budovou vrátnice. V nemocnici 
nájdete aj protiatómové kryty, dnes 
sú však už nefunkčné.

Štátna nemocnica stála aj pri 
zrode Lekárskej fakulty UK, ktorá 
vznikla najmä vďaka nezištnej podpo-
re profesora internej medicíny MUDr. 
Kristiána Hynka a ďalších českých le-
károv. Tzv. Hynkova skupina napísala 
Memorandum o bratislavskej fakulte 
lekárskej, kde sa snažila zdôvodniť 

potrebu okamžitého začatia činnosti 
Lekárskej fakulty UK už v roku 1919.

Začiatkom roka 1939 mala ne-
mocnica 14 kliník a 5 filiálok v rám-
ci Bratislavy, plus Ústav pre duševne 
chorých v Pezinku. Kliniky sa však 
postupne presúvali a v roku 2005 sa 
bratislavské nemocnice spojili do UNB.

Legendy medicíny
Nemocnica Staré Mesto slúžila – a 

dodnes slúži – ako výučbové centrum 
pre mladých medikov. „Položila zá-
klady pre rozvoj slovenskej lekárskej 
vedy. V roku 1919 sa stala výučbo-
vou bázou LFUK a umožnila získať 
vzdelanie slovenským lekárom v 
slovenskom jazyku – dovtedy mohli 
študovať len v zahraničí,“ pripomína 
Vladimír Kostka. „Po roku 1918 na 
pôde nemocnice vyrástla pod vedením 
významných českých lekárov prvá 

generácia slovenských lekárskych ka-
pacít špecializovaných na jednotlivé 
lekárske disciplíny, ktoré uplatňovali 
ďalej v širokom rozsahu jednako v pra-
xi ako vedúci kliník, jednako vo vedec-
kej činnosti a od roku 1919 vo výučbe 
na Lekárskej fakulte UK.“

Nemocnica Staré Mesto vychovala 
generácie uznávaných lekárov, ktorí 
šírili jej dobré meno doma aj v zahra-
ničí. Mená profesorov a vedúcich pra-
covísk ako Kristián Hynek, zakladateľ 
slovenskej chirurgickej školy Stanislav 
Kostlivý či Ladislav Dérer, podľa kto-
rého je pomenovaná nemocnica na 
Kramároch, k nej neodmysliteľne pat-
ria. „Trend výchovy vysoko kvalifiko-
vaných a uznávaných odborníkov trvá 
prakticky dodnes. Z Nemocnice Staré 
Mesto pochádzajú aj súčasní pred-
nostovia, zástupcovia prednostov 

a primári, ktorí pôsobia v iných bra-
tislavských nemocniciach. Napríklad 
profesori Juraj Payer, Štefan Durdík, 
Svetozár Haruštiak, docenti Marián 
Vician, Pavol Kučera. Aj množstvo de-
kanov Lekárskej fakulty UK či rek-
torov UK vyšlo práve z našej nemoc-
nice - profesori Jozef Buchvald, Ivan 
Ďuriš či Pavel Traubner a Peter Labaš,“ 
pripomína Kostka.

Lepšie časy?
Paradoxne, napriek jej očividnému 

významu pre zdravotnú starostlivosť, 
už roky je budúcnosť Nemocnice Staré 
Mesto neistá. Náznakom zlepšenia sú 
však investície do rekonštrukcie. V 
pavilóne CH aktuálne prebieha obnova 
priestorov pre CT, v pavilóne H sa zasa 
rekonštruuje a zatepľuje strecha. Žeby 
sa predsa len blýskalo na lepšie časy?

                                                           (maca)

Pacienti nás stále potrebujú

P rečo je dôležité, aby Nemocnica Staré Mesto (NSM) 
nezanikla a čo sú jej najväčšie problémy? Spýtali sme 

sa námestníka pre zdravotnú starostlivosť MUDr. VLADI-
MÍRA KOSTKU, MHA, MPH. 
Veľa sa hovorilo, že by NSM mala zaniknúť.

O zániku nemocnice sa hovorí, odkedy sa začali budovať 
Rázsochy. Tým bolo aj najčastejšie dôvodené, prečo sa do 
Nemocnice Staré Mesto neinvestovali finančné prostried-
ky ako do ostatných nemocníc. V mojej kancelárii je stále 
maketa nemocnice na Rázsochách. Domnievam sa, že je 
zrejmé, ktorú nemocnicu mali Rázsochy nahradiť.
Situácia okolo nemocničného areálu na Rázso-
chách je stále otvorená.

Debata o tom, kto sa bude do novej nemocnice, ktorú 
stále nemáme, presúvať, nemala podľa môjho názoru ani 
nastať. Pre mňa je udivujúce, že často aj ľudia, ktorí vzišli 
z našej nemocnice, rýchlo zabudli, odkiaľ pochádzajú a 
dokážu sa veľmi rýchlo postaviť na „druhú” stranu a vy-
stupovať proti svojej pôvodnej nemocnici. Prezentujú tým 
neúctu k histórii a k tradíciám. Tradícia znamená základný 
prejav historického charakteru ľudskej existencie. Je to sú-
hrn zvykov, pravidiel a názorov zdedený a odovzdávaný z 
generácie na generáciu.

V našej nemocnici sa pritom zvyky a pravidlá vrátane 
diagnostických a terapeutických postupov odovzdávajú z 
generácie na generáciu, s prihliadnutím na nové poznatky 
už takmer 155 rokov. Nenapadá ma jediné miesto v Brati-
slave, kde by sa tá istá činnosť vykonávala 155 rokov. Viac 
ako 100 rokov funguje snáď len SND, ktoré zhodou okol-
ností postavil ten istý staviteľ ako našu nemocnicu.
Je „výkon“ nemocnice stále dostačujúci?

Za ostatné roky bola rôznymi „reformátormi” Nemocni-
ca Staré Mesto roztrieštená a rozobratá, následne zlúčená 
s ostatnými nemocnicami. Časť jej pracovísk sa presunula 
do iných nemocníc, no napriek tomu sa tu stále poskytuje 
kvalifikovaná zdravotná starostlivosť, prebieha tu v roz-
hodujúcej miere výučba študentov medicíny aj postgradu-
álne vzdelávanie. Teda lekári tu môžu získavať atestácie.

Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, najmä neodklad-
nej, urgentnej, v oblasti  rýchlej zdravotnej pomoci, laicky 

povedané sanitiek, ktoré privezú pacienta do nemocnice, 
podľa údajov z operačného strediska sme mali v prepočte 
na počet lôžok najvyšší počet týchto sanitiek a v absolút-
nych číslach porovnateľný s väčšími nemocnicami, ktoré 
majú na rozdiel od nás vybudované urgentné príjmy.

Za ostatné roky sme v našej nemocnici v rámci ambu-
lantnej zdravotnej starostlivosti vykonali cca  140-tisíc 
vyšetrení ročne, v rámci urgentu vyšetríme a ošetríme cca 
15-tisíc pacientov a vykonáme v priemere 10-tisíc hospi-
talizácii ročne. 

Preto odpoveď na otázku, či by mala nemocnica zanik-
núť, bude taká, že túto otázku bez ponuky náhradného 
riešenia, myslím tým novú eurokompatibilnú nemocnicu, 
mohol nastoliť len niekto, kto nemá dostatočný prehľad o 
situácii v zdravotníctve v Bratislave.
Ktoré sú podľa vás najväčšie problémy Ne-
mocnice Staré Mesto?

Chýbajúce lôžkové anesteziologicko-resuscitačné odde-
lenie, chýbajúce centrálne prijímacie oddelenie, nedosta-
tok personálu a nedostatok finančných prostriedkov.
Zmenilo sa niečo za posledné roky?

Za ostatných päť rokov sa rekonštruovala strecha na 
budove chirurgie - pavilón A, vykonala sa výmena kotla na 
ohrev teplej vody a výrobu pary. V roku 2018 sa vymenili 
v nemocnici všetky postele a vymenila sa väčšina výpoč-
tovej techniky.
Plánuje sa do budúcnosti väčšia obnova?

Investície, ako aj prípadná obnova nemocnice, sú vždy 
závislé od aktuálnej zdravotnej politiky a od dostupných 
finančných prostriedkov. Momentálne prebiehajú rekon-
štrukcie na I. internej klinike, kde boli vykonané úpravy 
na Metabolickej jednotke a rekonštruuje sa Koronárna 
jednotka. V pavilóne CH sa obnovujú priestory, kde bude 
vytvorené nové CT pracovisko. Opravuje sa strecha na pa-
vilóne H. Vymenilo sa vyše 150 okien, ďalšie sú v pláne,.
Plánuje sa aj oprava výťahov a rekonštrukcia Psychiatric-
kej kliniky, ktorá je najväčšia v Bratislave. Finančné pro-
striedky čerpáme najmä z kapitálových zdrojov MZSR a v 
súčasnosti prebiehajú opravy, na ktoré vyčlenil finančné 
prostriedky premiér zo svojej rezervy.

Nemocnica  
Staré Mesto

295 lôžok ● 5 lôžkových kliník ● 
I. interná klinika LF UK a UNB ● 
I. neurologická klinika LF UK a 
UNB ● Psychiatrická klinika LF 
UK a UNB ● I. chirurgická klinika 
LF UK a UNB ● Dermatovenero-
logická klinika LF UK a UNB ● 11 
nelôžkových pracovísk ● Klinika 
telovýchovného lekárstva ● Rá-
diologická klinika LFUK ● SZU a 
UNB ● Ústav lekárskej biológie ● 
genetiky a klinickej genetiky LF 
UK a UNB ● Ústav patologickej 
anatómie LF UK a UNB ● Mikro-
biologický ústav LF UK a UNB ● 
Fyziatricko-rehabilitačné odde-
lenie ● Krvná banka ● Oddele-
nie anestéziológie a intenzívnej 
medicíny ● Oddelenie klinickej 
imunológie a alergológie ● Ne-
mocničná lekáreň ● Oddelenie 
liečebnej výživy a stravovania

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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365 dní
„Ukončiť fyzické bezdomovectvo nie je komplikované. Oveľa ťažšie je ukončiť 

bezdomovectvo v hlave,“ hovorí Pavol Sabela z OZ STOPA Slovensko

H ovoria tomu Koncept 365. 
Na začiatku stojí často 
zúfalý ľudský jedinec bez 

domova, na jeho konci plnohodnot-
ný človek, ktorý sa dokáže postarať 
sám o seba. STOPA Slovensko je je-
dinečným združením, ktoré pomáha 
bezdomovcom vrátiť sa späť do 
spoločnosti a nadobudnúť stratenú 
dôstojnosť. Supluje tak to, čo by mal 
normálne robiť štát. Úspešne. Za šty-
ri roky vďaka jeho projektom opustilo 
ulicu štyridsať ľudí.

Ľudia ako my
Klientov o. z. STOPA Slovensko ste 

mohli nedávno vidieť v Medickej zá-
hrade. Vďaka nim sú zdevastované 
lavičky opäť biele. „Pracovnú terapiu 
sme postavili najmä na revitalizač-
ných prácach. Nerobíme ,prácu pre 
prácu ,́ ale vždy niečo, kde klienti 
za sebou vidia výsledok, môžu niečo 
skrášliť a byť za to pochválení,“ vy-
svetľuje Martina Pisárová, podpred-
sedníčka STOPA Slovensko.

Pomáhajú zveľaďovať mestské 
štvrte, zanedbané vnútrobloky, 
starajú sa o záhradky v domoch se-
niorov či v materskej škole. Práca vo 
vonkajšom prostredí je pre ľudí bez 
domova super, lebo je to ich prostre-
die. Necítia sa zavretí, „scvaknutí“. Na 
jeseň a v zime repasujú starý nábytok, 
ktorý ponúknu napríklad do kaviarní.

 „Mnohí často ani nevedia, že im po-
máhajú bezdomovci. O to viac sú pre-
kvapení, keď to zistia. Keď pochopia, 
že aj ľudia bez domova sú rôzni, že 
to nie je len o tom, čo vidíme na uli-
ci. Takto sa vlastne snažíme scitlivo-
vať spoločnosť - aby sa na ľudí bez do-
mova pozerala inak,“ hovorí Martina.

STOPA Slovensko zároveň vytvá-
ra sieť férových zamestnávateľov, 
ktorí pomáhajú zamestnať klientov 
po ročnom „reštarte“. „Vedia, s kým 
robíme a poznajú kvalitu našej práce. 
A musím povedať, že dopyt je často 
väčší ako je ponuka,“ teší sa Martina. 
Dve klientky napríklad dnes pracujú 
ako opatrovateľky v seniorcentre. 
Učia ich fungovať samých za seba

Koncept 365 však nie je len o práci. 
Je to komplexný proces, ktorý trvá 
rok. Potenciálnych klientov vyhľadá-
vajú na uliciach i v centrách pre ľudí 

bez domova a vyberajú výlučne tých, 
ktorí naozaj chcú zmeniť spôsob 
života. Dobrým „sitom“ je presný 
termín schôdzky. „Keď si niekto dá 
tú námahu, že dokáže prísť v čase, na 
ktorom sa dohodneme, už to je prvý 
signál, že nechce ostať na ulici,“ pre-
zrádza Martinin kolega, štatutár ob-
čianskeho združenia, Pavol Sabela.

Klientov učia chodiť do práce, 
šetriť si... „Za prácu sú odmeňovaní, 
no istú časť peniažkov nedostávajú 
na ruku, ale musia si ich odkladať. Na 
konci tohto procesu majú tak ušet-
renú celkom slušnú sumu na to, aby 
vedeli vykryť prvý nájom a prežiť 
do prvej výplaty. Učíme ich skrátka 
rozmýšľať a fungovať samých za 
seba,“ vysvetľuje Martina.“

Pri vyhľadávaní im pomáhajú aj 
aktuálni klienti. „Ľudia bez domova 
ich viac akceptujú. Sú našimi očami. 
O tom, že sa niekto nový objaví na 
ulici, sa dozvedia rýchlejšie ako 
my. Poznajú sa a keď niekto pribudne, 
vedia to hneď,“ objasňuje Sabela.

Hoci klientov nevodia za ručičku, 
s ľuďmi, ktorých vrátia do života, 
kontakt neprerušia. Ak to potrebujú, 
môžu sa s nimi stretnúť v rámci po-
stintegračného poradenstva. „To 

už neprebieha na úrovni bezdomo-
veckého centra. Stretneme sa v mes-
te na káve a rozprávame sa - už ako 
rovnocenní partneri -, o ich aktuál-
nych problémoch. Bezdomovectvo ich 
často ovplyvňuje ako trauma z mi-
nulosti. Tak to rozoberáme a ukonču-
jeme – my tomu hovoríme ,mentálne 
bezdomovectvo .́ Lebo ukončiť to fy-
zické nie je komplikované, dá sa s tým 
robiť, no ukončiť to v hlave je ťažšie.“

Mestá bezdomovcov
Aktuálne je podľa STOPA Sloven-

sko v Bratislave bez domova možno 
aj 5 000 ľudí, v Starom Meste podľa 
vlaňajších štatistík 143. Presnejšie 
čísla budú mať čoskoro. 19. septem-
bra robia už druhé veľké „sčítanie 
bezdomovcov“. „No už teraz vieme, že 
tento rok vznikli nové bezdomovecké 
štvrte priamo v Starom Meste. Tí sto 
päťdesiati sú takí, čo tu aj spia. Ale po-
tom tu máme stovky ľudí, ktorí sem 
prichádzajú od hraníc Petržalky, Kar-
lovky, Nového Mesta... My sme špon-
gia, kde sa točí kapitál. Takže ak sa 
nezačne problém riešiť niekde tam, 
nastane kolaps,“ varuje Pavol Sabela.

Situácia sa podľa neho mení. „Tí 
ľudia sa prestali skrývať. Spia pod 
výkladmi, na lavičkách. Aj preto, že 

nemajú kam ísť, tie skryté miesta sú 
obsadené. Vytvorila sa silná zóna 
pod mostom Apollo. Tam je doslova 
stanové mesto,“ hovorí Sabela.

Tento problém však občianske 
združenia nevyriešia. „Musí sa vy-
riešiť ešte tam, odkiaľ bezdomovci 
pochádzajú. Každý deň sem vlakom 
prídu ľudia, ktorí si myslia, že v Bra-
tislave si nájdu prácu. Lenže deň za 
dňom sa prepadajú a ostávajú na uli-
ciach, lebo sa hanbia vrátiť.“ Sabela 
zároveň upozorňuje, že kým budeme 
ľuďom bez domova dávať drobné, ne-
budú mať motiváciu z ulice sa dostať. 

Byť zbytočný
Spôsob, akým STOPA Slovensko 

pracuje s touto znevýhodnenou soci-
álnou skupinou, je v našich končinách 
ojedinelý. Najbližšie nájdete rovnaký 
koncept fungovania v Edinburghu. 
Tamojšie združenie bolo, napokon, aj 
ich inšpiráciou. A aká je ich vízia do 
budúcnosti? „Ukončiť bezdomovec-
tvo!“ odpovedá Pavol Sabela. „Mojím 
cieľom je byť v tejto sfére zbytočný.“

                                                        (maca)
OZ STOPA Slovensko, Pražská 33, 
Bratislava, integračné 
centrum: +421 948 364 067
streetwork: +421 948 389 748
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Desivé čísla: 
V Bratislave 
žije dnes 
možno až 
päťtisíc ľudí 
bez domova.
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Ani omylom. Charlie 
Donlea, Ikar 2019

R ežisérka Sidney Ryanová odštarto-
vala najsledovanejší dokumentár-

ny seriál v histórii. Hľadá v ňom odpo-
veď na jedinú otázku: zavraždila pred 
desiatimi rokmi Grace Seboldová svojho 
priateľa, alebo je len obeťou nedôsled-
ného policajného vyšetrovania? Reži-
sérka postupne odhaľuje prekvapujúce 
dôkazy, naráža na mnohé nezrovna-
losti. Pod nátlakom verejnosti polícia 
prípad opätovne otvorí, no keď sa se-
riál blíži do finále, Sidney dostane list, 
ktorý tvrdí, že všetko je celkom inak. 
Naozaj pomohla na slobodu vrahyni?

Orgovánové dievčatá. Martha 
Hallová Kellyová, Ikar 2019

N ewyorská organizátorka spoločenských 
podujatí Caroline má plné ruky práce na 

francúzskom konzuláte a na obzore sa črtá nový 
ľúbostný vzťah. Jej svet sa úplne zmení, keď Hit-
lerove vojská v septembri 1939 vtrhnú do Poľska 
a brúsia si zuby na Francúzsko. Kaša, poľská tí-
nedžerka, pochopí, že jej bezstarostná mladosť 
končí. Odvážne prijme úlohu posla v poľskom 
podzemnom odboji. No jediný nesprávny krok 
môže mať zničujúce následky pre celú rodinu. 

Nemka Hertu berie inzerát hľadajúci lekára do štátnej služby ako možnosť 
úniku z bezútešného života. Netuší, že sa ocitne v pasci nacistických tajných 
operácií. Životy troch žien sa nečakane pretnú. Ich príbehy trojice žien pre-
kračujú kontinenty – z New Yorku do Paríža, Nemecka a Poľska.

Problémy malého 
Mikuláša. René 
Goscinny, Jean-Jacques 
Sempé, Slovart 2019, 
pre deti od 5 rokov

M ikuláš je super chlapča a má naj-
lepších rodičov na svete i fan-

tastických kamošov. Každý deň doma 
či v škole prináša nejaký zaujímavý 
zážitok. Ako to dopadne, keď v škole 
praskne potrubie a ich triedu zatopí 
voda? Náramne vtipne vyrozprávaný 
príbeh určite pobaví malých aj väč-
ších školákov.

Záhada v škole. Martin 
Widmark, Verbárium 2019, 
pre deti v čitateľskom veku

A utor si právom vyslúžil prezývku 
„Agatha Christie pre deti“. Lotorkovo 

z ničoho nič zaplavia falošné bankovky a na 
školskom kopírovacom prístroji ktosi potaj-
me vyrobí tisícky kópií. Môže medzi tým byť 
nejaký súvis? Pred detektívmi Lassem a Ma-
jou stojí ďalší mimoriadne zaujímavý prípad. 

Čo sa deje v škole. 
Štepánka Sekaninová, 
B4U 2019, pre deti od 3 
rokov

A ko vyzerá všedný deň v škole? Malí 
chemici robia pokusy a ich nezbední 

spolužiaci v lavici šermujú pravítkami. 
A v zborovni? Učitelia sa tam pripravujú 
na ďalšiu hodinu. Obrázky bohato ilu-
strovaného leporela rozprávajú príbehy 
všedného dňa v škole, podnecujú v ma-

lom čitateľovi predstavivosť a rozvíjajú jeho slovnú zásobu. 

Láska s farbou 
pomaranča. Andrea 
Boldišová, Elist 2019

N arodenie dcérky Janky dalo živo-
tu úspešnej lektorky Niki nový 

zmysel a spolu s partnerom Ľubošom 
vytvorili šťastnú rodinu. Všetko sa 
zmení vo chvíli, keď sa u Janky prejaví 
vrodené ochorenie a na povrch vyplá-
va pravda, ktorá mala zostať navždy 
nepoznaná. Jankina choroba spustí re-
ťaz dramatických udalostí v životoch 
dvoch rodín. Ako sa hlavní protagonis-
ti príbehu vyrovnajú s pravdou? Kto z 
nich prejaví ľudskú veľkosť a kto, naopak, pred problémami utečie? Kniha 
je voľným pokračovaním románu Okno do duše.

Maľované čítanie. Opice 
nezbednice a iné príbehy. 
Eva Dienerová, Alžbeta 
Kováčová, Ikar – Stonožka, 
pre deti od 6 do 7 rokov.

K nižka voľne nadväzuje na úspeš-
né Maľované čítanie Mravček Zve-

davček a iné príbehy. Veselé príbehy 
o dvoch opiciach, ktoré narobili neplechu 
v zoologickej záhrade, o bojazlivej koryt-
načke, či o neposlušnom zajačikovi, sú ur-
čené na prvé čítanie. Milé a aktuálne tex-

ty, popretkávané veľkým množstvom obrázkov, majú vždy dobrý koniec 
a pomáhajú deťom rozvíjať schopnosť čítania s porozumením.

Po prázdninách a dovolenkách nás všetkých čakajú opäť povinnosti. 
Voľných chvíľ bude síce menej, no určite si nájdete čas na knihu. 

Vyberte si z najnovšej ponuky kníh Staromestskej knižnice.

Čo čítať? Legendárneho nezbedníka  
Mikuláša, aj Agathu Christie pre deti
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Hudba pre všetkých

H udba pre všetkých: Symptóm 
dieťa je inkluzívny divadelný 

koncert pre ľudí so špeciálnymi po-
trebami, ich rodinných príslušníkov 
a priateľov. Koncert je inšpirovaný 
detskými skladbami známych sklada-
teľov Schumanna, Brahmsa, Stravin-
ského, Musorgského a Ľadova. O Hud-
be pre všetkých sme sa rozprávali s 
organizátorkami koncertu LINDOU 
FINTOROVOU a RADANOU HVO-
RECKOU. 
Ako vznikla myšlienka koncer-
tu?

L. F.: Začiatkom roka som na kon-
certe v Slovenskom rozhlase sedela 
vedľa chlapca so špeciálnymi potre-
bami. Samka a jeho mamu Michaelu 
som si pamätala zo SND a z filhar-
mónie. Michaela mi rozprávala, aké 
ťažké je pre ňu navštevovať koncerty 
vážnej hudby, ktoré má Samko veľ-
mi rád. Ich príbeh je smutný, no úpl-
ne bežný. Inklúzia je v spoločnosti v 
plienkach a práve ľudia, ktorým by 
hudba mala pomáhať, majú problém 
sa na koncerty dostať. Ich prejavy a 
reakcia na hudbu je iná, preto naráža-
jú na nepochopenie a väčšina rodín to 
po zlých skúsenostiach vzdá. 

Zážitky Samkovej mamy ma tak 
zaujali, že som začala premýšľať nad 
podujatím, ktoré by upozornilo na to, 
že každý má právo prísť na koncert a 
prežiť si svoj vlastný hudobný záži-
tok. Chce to len trocha tolerancie voči 
ostatným. 
Ako ste koncipovali program? 

L. F: Oslovili sme Petra Mazalana, 
slovenského barytóna a scénografa, 
ktorý dlhodobo robí zaujímavé scé-
nické koncertné projekty. Spolu so 
sopranistkou Evou Šuškovou a klavi-

ristom Petrom Pažickým v roku 2017 
pripravili koncert Symptón dieťa, 
ktorý v rovnakej podobe odohrajú 20. 
septembra o 16:00 v Pistoriho paláci. 
Tento komorný koncert v obrazoch 
vychádza z klavírnych kompozícií 
Roberta Schumanna Kinderszenen. 
Sám ich opísal ako „spätné odzrkad-
lenie už dospelého – pre dospelých“. 
Na koncerte odznejú piesne Brahmsa, 
Schumanna, Musorgského, Stravin-
ského a Ľadova.
Pre koho je koncert určený?

R. H.: Koncert je určený naozaj 
všetkým. Je našou úprimnou snahou 
o inklúziu v hľadisku. Aby sa majo-
rita stretla s menšinami. Samozrej-
me, hlavnou myšlienkou je dostať 
na koncert aj ľudí, ktorí si myslia, že 
by na klasických koncertoch mohli 
„vyrušovať“. Ľudí s poruchou autis-
tického spectra, s neurotickými či 
mentálnymi poruchami. Tiež ľudí so 
skúsenosťou s psychickým ochore-
ním, neurózami, tikmi. Mrzí nás, že 
sa tieto dve skupiny u nás stretáva-
jú tak zriedka, ozaj výnimočne. Vo 
vyspelých krajinách je celkom bež-
né, že najrôznejší ľudia žijú spolu,  
nie popri sebe.

Za podporu srdečne ďakujeme  
Nadácii Orange

Zaniknutá dominanta Bratislavy
od 22. septembra, Rybné námestie

Od asanácie 
n e o l o -

gickej synagógy na 
Rybnom námestí, 
ako aj veľkej čas-
ti bratislavského 
podhradia uply-
nie tento rok pol 
storočia. Túto 
bratislavskú domi-
nantu pripomenie 
jedinečná výstava, 
priamo na mieste, 
kde kedysi syna-
góga stávala. Vý-
stava atraktívnym 
mult imediálnym 
spôsobom priblí-
ži návštevníkom 
históriu výstav-
by tejto budovy. 
Jej súčasťou budú aj doteraz nepublikované fotografie, ako aj unikátny 
projekt virtuálnej rekonštrukcie synagógy, časti Rybného námestia a 
Vydrice, počas ktorej sa budú môcť diváci „prechádzať“ asanovanou sy-
nagógou a priľahlými ulicami.

Súčasťou výstavy je aj čiastočná obnova časti podchodu pod Mostom 
SNP, ktorá kedysi tvorila časť Vydrice a spájala Židovskú ulicu a Rybné ná-
mestie. Kľúčovou súčasťou revitalizácie bude pomocou modernej audiovi-
zuálnej projekcie pripomenúť si mená vyše 10-tisíc občanov Bratislavy, 
ktorí sa stali obeťami holokaustu.

Kadir van Lohuizen: Wasteland
2. 9. – 4. 10. Vajanského nábrežie

Vo fotografickom súbore Wasteland holandský dokumentárny foto-
graf Kadir van Lohuizen odhaľuje, ako šesť veľkomiest sveta 

– Jakarta, Tokio, Lagos, New York, Sao Paulo a Amsterdam – hospodári, 
respektíve nehospodári, so svojím odpadom. A upozorňuje na to, že 
ak sa svet nezačne zamýšľať nad znižovaním odpadu a bude k nemu pri-
stupovať ako k zdroju, ďalšie generácie sa utopia vo vlastných odpad-
koch. Výstavu, ktorá sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Matúša 
Valla a starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej, pripravila Nadácia  
Slovak Press Photo.
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Hudba  
pre všetkých: 

Symptóm dieťa

KEDY: 20. septembra o 
16:00 v Pistoriho paláci.
ÚČINKUJÚ: Eva Šušková 
a Peter Mazalan (spev), 
Peter Pažický (klavír)

Linda Fintorová 
(vľavo) a Radana 
Hvorecká: „Chce to 
len trochu tolerancie 
voči ostatným,“ 
hovoria organizátorky 
unikátneho koncertu 
Hudba pre všetkých.
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Staromestské športové hry 
o Pohár starostky

Po tom, ako sme ich v máji pre vytrvalé 
dažde a nízke teploty museli zrušiť, vy-
brali sme pre športové zápolenia seniorov 

nový termín. Veríme, že tentoraz nás počasie nezaskočí.
Mestská časť Bratislava Staré Mesto pozýva všetkých 

aktívnych seniorov Starého Mesta na Staromestské 
športové hry o Pohár starostky Starého Mesta.

Hry sa uskutočnia 25. septembra 2019 v horárni 
Horský park. V prípade nepriaznivého počasia vás bu-
deme včas informovať o zrušení SŠH a upresníme ná-
hradný termín.

Registrácia súťažiacich sa začína o 9.00 h. Jednot-
livci budú súťažiť v hode granátom, hode do džunky, 

hode do basketbalového koša v hode krúžkom na kolíky 
a v šípkach. Trojčlenné družstvá (vytvoria sa pri regis-
trácii) zasa v kope do bránky, malom behu s prekážka-
mi a v hode na cieľ. Cenu - POHÁR STAROSTKY - získa 
súťažiaci po sčítaní bodov za jednotlivcov i družstvá. 
Harmonogram dňa: 1. Registrácia (o 9,00 hod.), 2. Súťaž 
jednotlivcov, 3. Občerstvenie, 4. Súťaž družstiev, 5. Obed, 
6. Vyhodnotenie.

Na hry sa môžete prihlásiť do 20. 9. 2019. Pozor - 
počet účastníkov je obmedzený! Pre podrobnejšie in-
formácie píšte na mailovú adresu eva.kostalova@sta-
remesto.sk, získate ich aj na telefónnych číslach 0911 
238711 a 02/54777366.

Rodičom prváčikov 
pomôžeme s účtom 

za pomôcky

V roku 2018 Staré Mesto za-
viedlo príspevok pri nástu-

pe dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku. Príspevok vo výške 
50 eur na dieťa dostane zákon-
ný zástupca s trvalým pobytom 
v mestskej časti. K žiadosti, kto-
rú musí potvrdiť škola, je po-
trebné doložiť k nahliadnutiu rod-
ný list dieťaťa, v prípade zverenia 
dieťaťa do starostlivosti rozhod-
nutie súdu a účtovné doklady pre-
ukazujúce nákup školských po-
trieb 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

Mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto už niekoľko rokov 

zabezpečuje stravovanie pre dô-
chodcov v ôsmich stravovacích 
zariadeniach. Príspevok mest-
skej časti Bratislava–Staré Mesto 
na stravovanie dôchodcov  je 
1,00 € alebo 2,00 € na 1 osobu 
a 1 stravný lístok, podľa výšky 
dôchodku v zmysle Dodatku č. 1 
Zásad o poskytovaní finančného 
príspevku na zabezpečovanie spo-
ločného stravovania.

Pri kúpe stravných lístkov je po-
trebné vyplniť Žiadosť o poskyt-
nutie príspevku na stravovanie 
dôchodcov a predložiť k nahliad-

nutiu aktuálne rozhodnutie o dô-
chodku (výmer).

Dôchodca si môže kúpiť strav-
né lístky aj v plnej cene bez prí-
spevku mestskej časti. Stravné 
lístky sa predávajú LEN na pra-
covné dni. Do jedálne MILOSRDNÍ 
BRATIA a MAMUT PUB je možné 
zakúpiť stravné lístky aj na víken-
dy, 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
GAST TOM, s.r.o., školská jedáleň 4,00 € 3,00 € 2,00 €
na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2
MAMUT PUB OLD TOWN SERVICE,  4,20 € 3,20 € 2,20 €
Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej
Jedáleň MINI MAXI, Krížna 12 4,20 € 3,30 € 2,20 €
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

Stravné lístky na ZŠ DUBOVÁ sa predávajú len v  stanovenom termíne v Staromestskom centre 
kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
Platné od 01.08.2019
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
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Aktivity pre seniorov

Pozývame vás na výlet: 
TRENČÍN

P oďte s nami do starobylého mesta Matúša Čáka. Čo 
vás čaká? Prehliadka mesta so sprievodcom, návšteva 

Trenčianskeho hradu a známeho pútnického miesta Skalka 
pri Trenčíne.

Odchod autobusu: 7.30 od Domu Quo Vadis, Hurbanovo 
námestie 1. Návrat do Bratislavy: vo večerných hodinách. 
Poplatok za výlet: 5 €. 
Prihlasovanie: osobne (v prípade manželského páru stačí 
prítomnosť jedného z manželov) dňa 17. 9., 10.00 - 12.00 
v Zichyho paláci, Ventúrska 9.

KONTAKT: MGR. ANDREA ŠOTNÍKOVÁ, TEL.: 02/592 46 391, andrea.sotnikova@staremesto.sk
KONTAKT: ZUZANA FORMÁNKOVÁ, TEL.: 02/592 46 288, zuzana.formankova@staremesto.sk

FOTO: ARCHÍV

Máte štyri či viac detí?  
Prispejeme vám na ich voľný čas

M estská časť Bratislava-Staré Mesto 
umožňuje staromestským rodinám 

so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi po-
žiadať si o finančný príspevok. Požiadať 
oň musí zákonný zástupca detí, ktorý sa o ne 
stará a má trvalý pobyt v Starom Meste.  

Príspevok možno poskytnúť na preplate-
nie nákladov spojených s návštevou základ-
nej umeleckej školy, jazykového vzdelávania, 
záujmovej činnosti v centrách voľného času, 
či náklady jazykového vzdelávania v mater-
skej škole a taktiež na preplatenie účasti na 
výlete, v škole v prírode a pod. 

Príspevok je možné rodine 
poskytnúť jedenkrát v ka-

lendárnom roku a to maximálne do výšky 
100 eur na dieťa.

K žiadosti je potrebné doložiť k nahliad-
nutiu kópiu rodných listov detí a origi-
nál účtovných dokladov. Na poskytnutie 
finančného príspevku nie je právny nárok. 
Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 

15. októbra 2019. Tlačivá 
nájdete na webovej stránke  
www.staremesto.sk

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

Pozývame vás na výlet: 
OLOMOUC

H anácka metropola, to nie sú iba olomoucké syrečky. Po-
zrite si s nami historické skvosty Olomouca, Horné a Dol-

né námestie, Katedrálu sv. Václava, nádhernú Olomouckú rad-
nicu či Svatý Kopeček.

Odchod autobusu: 7.00 od Domu Quo Vadis, Hurbanovo ná-
mestie 1, Návrat do Bratislavy: vo večerných hodinách.
Poplatok za výlet: 10 €. 
Prihlasovanie: osobne dňa 18. 9., 10.00 - 12.00 v Zichyho pa-
láci, Ventúrska 9.

FOTO: WIKIPEDIA

TÉMY PREDNÁŠOK
Denné centrum Heydukova 25 
10. 9. – 14.00 – TVORIVÉ 
DIELNE (Ing. Vlasta Lazová)
17. 9. – 14.00 – AKO SA 
NESTAŤ OBEŤOU TRESTNÝCH 
ČINOV (Štefan Krištof, MV SR)
24. 9. – 13.30 – PREVENCIA 
OSTEOPORÓZY AKO OCHORENIA 
3. TISÍCROČIA (Mgr.  Katarína 
Blažová, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava)  

Denné centrum, Heydukova 25, Bratislava-Staré Mesto
Pondelok 14:00 – 16:30 Klubová činnosť
Utorok 10:00 – 11:00 Koordinačné cvičenia (Ing. Silvia Valovičová)
 14:00 – 16:00 Prednášky a tvorivé dielne
Streda 9:00 – 10:30 Ruský jazyk
 11:00 – 12:30 Francúzsky jazyk (PaeDr. Ľubomíra Matejčeková)
 14:30 – 15:30 Muzikoterapia (doc. PhDr. Zuzana Vitálová, CSc.)
Štvrtok 9:30 – 11:00 Anglický jazyk (Mgr. Zuzana Bellová)
 14:00 – 15:00 Tréning pamäti (Ing. Silvia Valovičová)
Piatok 9:30 – 11:00 Nemecký jazyk (doc. PhDr. Darina Pallová, CSc.);
Centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, Bratislava-Staré Mesto
Utorok 9:30 – 10:30 Zdravý chrbát (veľká telocvičňa, Mgr. Mária Bakošová), 
 ZAČÍNAME: 17. 9. o 9:30
Štvrtok 9:30 – 10:30 Zdravý chrbát (veľká telocvičňa, Mgr. Mária Bakošová)
 10:00 – 11:00 Pilates + Cvičenia na stoličkách 
 (veľká telocvičňa, JUDr. Tatiana Stanová), ZAČÍNAME: 12. 9. o 10:00

ZAČIATOK KURZOV
Denné centrum Heydukova 25 

Klub dôchodcov pondelok 2.9. 14.00
Muzikoterapia streda 4. 9. 14:30
Koordinačné cvičenia utorok 10.9. 14:00
Tvorivé dielne utorok 10.9. 14:00
Ruský jazyk streda 11. 9.  9:00
Francúzsky jazyk streda 11. 9. 11:00
Anglický jazyk štvrtok 12. 9.  9:30
Tréning pamäti štvrtok 12. 9.  14:00
Nemecký jazyk piatok 13. 9. 9:30

Odchod 26. 9. o 7.30 h

Odchod 3. 10. o 7.00 h
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