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Toľko smetiakov máme v Starom 
Meste. Ako často sa vyprázdňujú 
a kto sa o ne stará?
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STOJISKO NIE JE 
SMETISKO
Unikátny projekt môže 
pomôcť vyriešiť čistotu 
zberných hniezd
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SPOJENÝ SO 
ŠTEFÁNIKOM
Čo má spoločné 
evanjelický Nový kostol  
s najväčším Slovákom?
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O kvety sa bude starať v rámci projektu Staré Mesto –  
Zelená pre zeleň

U nikátny projekt bratislav-
ského Starého Mesta Ze-
lená pre zeleň má prvého 

„veľkého hráča“. Hotel Carlton sa 
podujal počas piatich rokoch sta-
rať sa o kvetinovú výzdobu v par-
číku pred historickou budovou Slo-
venského národného divadla. 

Carlton ponúkol mestskej časti 
výsadbu trvaliek - jarných a jesen-
ných cibuliek - spolu s pravidelnou 
starostlivosťou a odburiňovaním 
kvetinových záhonov. Adoptovaná 
plocha má rozmery 42 krát 40 met-
rov štvorcových.

Úprava plochy a výsadba na 
pľace pred SND je už hotová. Cibuľ-
ky sú prikryté mulčovacou kôrou 
a – keďže ide o trvalky - čakajú na 
jar, aby sa predstavili v plnej pa-
ráde. O závlahu, trávnik a kríky 
krušpánu sa postará mestská časť. 

„Týmto spôsobom chceme dek-
larovať záujem o zeleň na verej-
ných priestranstvách. Záleží nám 
na tom, aby slúžili nám všetkým a 
lahodili nielen oku, ale skvalitnili 
životné prostredie v centre mesta,” 
zdôraznil generálny riaditeľ hotela 
Carlton Juraj Kostický.

„Ide o výnimočnú plochu v centre 
mesta, ktorá je hojne navštevova-
ná turistami a ktorá je obľúbeným 
miestom na fotografovanie. Verím, 
že sa takto ešte zvýši atraktívnosť 
územia,“ povedala starostka Staré-
ho Mesta Zuzana Aufrichtová. „Som 
rada, že spoločnosti pôsobiace na 
našom území sa nečinne neprizera-
jú, ale aktívne sa podieľajú na zve-
ľaďovaní Starého Mesta. Dúfam, že 
sa ku Carltonu pridajú aj ďalší, pro-
jekt Staré Mesto - Zelená pre zeleň je 
otvorený aj pre občanov, “ dodala. 

Adopcia zelene v zmysle projektu 
Staré Mesto – Zelená pre zeleň, nie je 
prvou spoluprácou mestskej časti 
s Carlton Property, s. r. o. Spoloč-
nosť už vlani pomohla s financova-
ním plotu okolo nového Detského 
ihriska Alexia neďaleko Reduty. 

Projekt mestskej časti Staré 
Mesto - Zelená pre zeleň je odpo-
veďou miestneho úradu na otázku 
ako skvalitniť, skrášliť a ozdraviť 
životné prostredie zeleňou na ve-
rejných priestranstvách v Starom 
Meste a zároveň umocniť pozitívny 
vzťah verejnosti a verejného sektora 
k verejnému priestoru. 

Projekt zahŕňa tri čiastkové 
programy - Adopcia zelene, Garant 
verejnej zelene a Staré Mesto ďakuje. 
Podrobné informácie a prihlaso-
vacie formuláre nájdete na oficiál-
nej stránke Starého Mesta.

STAROMESTSKÉ HRY 
SENIOROV
Kto sa stal majiteľom 
Pohára starostky?

strany 14 – 15
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Hotel Carlton si osvojil 
záhony pred SND
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Červeňova ulica 
dostane nový asfalt aj 

obrubníky

V záujme zveľadenia verejného 
priestoru miestnej komuni-

kácie Červeňova ulica plánuje Mest-
ská časť Bratislava-Staré Mesto v 
priebehu mesiaca október využiť 
prebiehajúce práce líniovej rekon-
štrukcie plynárenskej infraštruktú-
ry realizované na Červeňovej ulici 
spoločnosťou SPP-Distribúcia.

V súčinnosti a v spolupráci s SPP-D 
budeme opravovať asfaltový po-
vrch vozovky v celom šírkovom a 
dĺžkovom profile komunikácie, opra-
víme poškodené kamenné obrubní-
ky, lokálne opravíme chodníky a zre-
konštruujeme existujúci cestný spo-
maľovač s dôrazom na zabezpečenie 
funkčného odvodnenia komuniká-
cie. Vopred ďakujeme za trpezlivosť 
a rešpektovanie dočasného doprav-
ného značenia počas realizácie.

Obnovujeme 
vodorovné dopravné 

značenie

T echnické služby Starého Mesta 
(TSSM) od polovice septembra 

obnovujú na niektorých staromest-
ských uliciach vodorovné dopravné 
značenie. Značiť sa začalo 19. septem-
bra, obnova bude pokračovať až do 
16. októbra. 

„V dotknutej zóne sa obnovujú par-
kovacie miesta, tiene, v prípade, že 
sa tam nachádzajú aj priechody pre 
chodcov,” uviedla vedúca oddelenia 

dopravy Miestneho úradu Bratisla-
va-Staré Mesto Janka Mešťaníková. 
„TSSM rozmiestňujú dočasné doprav-
né značenie, aby upozornili obyvate-
ľov, kde budú prebiehať práce. Záro-
veň chceme Staromešťanov požiadať, 
aby v danom čase uvoľnili parkova-
cie miesta,” dodala Mešťaníková.

V októbri obnovujeme značenie v 
termínoch: štvrtok 3. 10. - Štetinova, 
Panenská, Konventná, streda 9. 10. - 
Podjavorinskej, Zochova, Svoradova,  
streda 16. 10. - Kozia, Škarniclova, 
Pilárikova.

OZ Stopa „sčitovala“ 
ľudí bez domova

O bčianske združenie STOPA Slo-
vensko, ktoré vracia ľudí bez 

domova späť do normálneho života, 
uskutočnilo 19. septembra plošný 
monitoring ľudí bez domova na 
území Starého Mesta. „Oficiálny ná-
zov akcie je Invisible Visibility Moni-

toring ľudí bez domova a jeho cieľom 
je čo najlepšie spoznať stav, počet a 
ciele ľudí bez domova v našej štvr-
ti,“ vysvetlil Pavol Sabela z OZ STOPA 
Slovensko. Výsledky monitoringu 
budú známe už onedlho, budeme vás 
o nich informovať v novembrových 
Staromestských novinách.

O smetné koše sa stará 
nová firma

Odseptembra zabezpečuje vy-
prázdňovanie smetných 

nádob v Starom Meste spoločnosť 
Technické služby Starého Mesta, a.s. 
Doteraz  realizovali službu spolu s fir-
mu AII Technické služby, s.r.o. 

TSSM, a. s. tak pribudlo do portfólia 
zhruba 410 nových smetných košov, 
takže chvíľu trvalo, kým zosynchroni-
zovali trasy a termíny. To bol aj dôvod, 
prečo ste v Starom Meste v septembri 
častejšie narazili na nevyprázdnený 
kôš. Situácia sa už normalizuje.

Poslanci odsúhlasili vznik 
Námestia Nežnej revolúcie

Č asť Námestia SNP pred Starou trž-
nicou by mala byť premenovaná 
na Námestie Nežnej revolúcie. Na 

septembrovom zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva to schválili staromestskí poslan-
ci. Zároveň odmietli návrh poslanca Petra 
Osuského (OKS) nazvať priestor Námestím 
17. novembra. Rokovanie sprevádzala tiež 

diskusia o tom, či je vhodné umiestniť ná-
mestie práve na toto miesto, podľa niekto-
rých je totiž „nedôstojné“ kvôli akciám, ktoré 
sa tu konajú a na ktorých sa konzumuje alko-
hol. Návrh teraz ešte musia odobriť brati-
slavskí mestskí poslanci, kvôli dodržaniu 
zákonných lehôt bude predložený na októb-
rovom zasadnutí.

S dobrovoľníkmi sme skrášlili 
Staré Mesto

P očas Týždňa dobrovoľníctva (16. - 22. septembra) sa v 
Bratislave vo veľkom zveľaďovali verejné priestory. Staré 

Mesto nebolo výnimkou, naša Staromestská hliadka s kole-
gami z oddelenia životného prostredia - a predovšetkým, 
s partiou dobrovoľníkov - pracovali v Medickej záhrade, v 
parčíku na Medenej ulici a v jeho susedstve, a tiež na Gašta-
novej ulici. Odstránili burinu, vyzbierali smeti, upravili zeleň. 

Týždeň dobrovoľníctva v Bratislave už niekoľko rokov orga-
nizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Túto jeseň vďaka 
akcii pomohlo Starému Mestu 25 dobrovoľníkov. Celkovo sa 
do Týždňa dobrovoľníctva zapojilo 6846 ľudí, ktorí nezištne 
odpracovali neuveriteľných 14 513 hodín. Ďakujeme!

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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POZÝVAME na Čaj o piatej: Pondelky 
so starostkou v Café Propeller

Z aujíma vás dianie v Starom Mes-
te, máte otázky, nápady, pripo-

mienky? Každý prvý pondelok v 
mesiaci o 17.00 ich môžete prede-
batovať so starostkou Starého Mesta 
Zuzanou Aufrichtovou v Café Propel-

ler na Rázusovom nábreží. „Preberie-
me vaše návrhy na lepšie Staré Mesto. 
Pretože vy poznáte potreby svojho 
okolia najlepšie,“ pozýva starostka. 
Najbližšie stretnutie sa uskutoční 
7. októbra o 17.00. Tešíme sa na vás!

Mesto spustilo 
rekonštrukciu 
Pamätníka SNP

NaNámestí SNP sa začala prvá 
etapa rekonštrukcie Pa-

mätníka SNP. Zahŕňa výmenu dlažby 
na pamätníku a betonáž obrubní-
kov. V rámci prvej etapy majú byť tiež 
vyriešené všetky poruchy stavby 
pamätníka, naplánovaná je komplex-
ná obnova lavičiek a osadenie šty-
roch ochranných stĺpikov – tie majú 
zabrániť vjazdu vozidiel na dlažbu 
pamätníka. Projekt rekonštrukcie 
počíta aj so zreštaurovaním všet-
kých troch sôch a s obnovou zvislých 
obkladov. Na obnovu pamätníka bola 

schválená dotácia 150-tisíc eur, kto-
rá je vyčlenená z Ministerstva vnútra 
SR pre mesto Bratislava, so spoluú-
časťou 37 500 eur (20 percent z cel-
kovej ceny opravy) z prostriedkov 
organizácie Marianum. 

ZŠ Hlboká zmenila 
riaditeľku

Z ákladná škola na Hlbokej ulici 
má od 1. októbra novú riadi-

teľku. Mgr. Adriana Šišková má dl-
horočnú manažérsku prax vo vedení 
škôl, kde pôsobila či už na postoch zá-
stupkyne, alebo v posledných rokoch 
aj ako riaditeľka úspešnej staromest-
skej ZŠ Matky Alexie. 
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Žiakov na školách 
pribudlo

P očet žiakov staromestských zá-
kladných škôl stúpol. Zatiaľ čo 

v minulom školskom roku 2018/19 
navštevovalo „základky“ v Starom 
Meste 2 870 žiakov v 133 triedach, 
tento  rok na staromestské školy na-
stúpilo 2 998 žiakov do 139 tried.

Zber odpadov  
s obsahom

škodlivých látok

M agistrát v spolupráci s mest-
skou časťou-Bratislava Sta-

ré Mesto, OLO, a.s. a spoločnosti 
ARGUSS, s.r.o. pripravuje zber ko-
munálnych odpadov z domácností 
s obsahom škodlivých látok. V Sta-
rom Meste sa zber uskutoční v so-
botu 12. októbra od 10.30 o 12,30 
na rohu ulíc Kýčerského a Jozefa 
Kronera. Na mieste bude pristavené 
vozidlo, pri ktorom budú pracovníci 
spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať 
len od občanov – fyzických osôb ne-
podnikateľov tieto komunálne od-
pady: staré náterové hmoty, odpado-
vé rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, 
batérie a akumulátory, žiarivky a iný 
odpad obsahujúci ortuť, vyradené za-

Parkovisko oproti bývalému PKO 
spúšťa prevádzku

P arkovisko na Nábreží 
arm. generála L. Svobodu 

už bude čoskoro fungovať. V 
septembri boli zrealizované 
práce v súvislosti s montá-
žou parkovacieho systému 
(vybudovanie parkovacieho 
ostrovčeka), následne boli na-
montované prístupové rampy, 
prístupové terminály a platob-
ný terminál. Parkovisko bolo 
komplexne vyčistené a bolo na 
ňom zrealizované vodorovné 
dopravné značenie.

Parkovisko je plnoautoma-
tizované. Platí sa bezhotovost-
ne – kartou, alebo cez aplikáciu ParkDots. 
Vďaka tejto aplikácii si môžu záujemcovia 
parkovanie zarezervovať, keďže aplikácia 
bude skenovať počet voľných miest - zaplatiť 
sa teda dá už počas cesty na parkovisko. 

Parkovisko má 49 parkovacích miest. 
Ceny parkovného: krátkodobé parkova-
nie od 7.00 do 17.00 - 1 €/hod., od 17.00 do 

7.00 – 0,50 €/hod., dlhodobé parkovanie – 
celodenné od 7.00 do 17.00 – 8 €/10 hod., 
celonočné od 17.00 do 7.00 – 5 €/14 hod. 
Bonus pre Staromešťanov: zľava vo výške 
50% z hodinovej sadzby parkovného. Zľava 
sa uplatňuje na základe registrácie EČV vo-
zidla vedeného na Staromešťana v parkova-
com systéme.

FOTO: ĽUBOŠ JURÍČEK

Kontajnery na veľkoobjemový odpad v Starom Meste:  
Kde budú pristavené?

S taré Mesto aj túto jeseň bez-
platne zabezpečilo prista-

venie veľkokapacitných kontaj-
nerov na veľkorozmerný domový 
odpad (starý, najlepšie rozobratý 
drevený a čalúnený nábytok, kober-
ce, matrace a pod.).

Kontajnery sú určené pre obyva-
teľov - fyzické osoby. Neslúžia na 
zber starých pneumatík, elektrood-
padu, biologického odpadu, ani od-
padu s obsahom nebezpečných látok.

Pristavenie kontajnerov zabezpe-
čí spoločnosť A.I.I. Technické služby 
s.r.o. na jednotlivých stanovištiach 
v ranných hodinách (približne do 
10.00 hod.) podľa nižšie uvedené-
ho harmonogramu. Budú červené a 
označené logom mestskej časti Staré 
Mesto.

Kontajnery budú k dispozícii na 
stanovišti 24 hodín od pristavenia, 
potom budú odvezené. Pokiaľ v oso-
bitných prípadoch nedovolí aktuálna 
situácia zloženie kontajnera na vo-
pred vybrané miesto, je zložený na 
iné vhodné najbližšie miesto.

Dátumy a miesto pristavenia:
● 1. 10. - 2. 10. Poľská 2, Kubáni-

ho-Čerešňová, Partizánska – Lichar-

dova, Čajkovského-Leškova ● 3. 10. 
- 4. 10. Fraňa Kráľa 1 - Lermontovo-
va, Tvaroškova- Smetanova, Krížna 
– Záhradnícka, Laurinsk - Nedbalova 
● 8. 10. - 9. 10. Grosslingova 21-23, 
Vetvová – Jančova, Blumentálska 3, 
Vlčkova - Dohnalova ● 10. 10. - 11. 
10. Chorvátska 12, Bohúňova – Gaš-
tanová, Urbánkova 5, Rubinsteinova 
- Haydnova ● 15. 10. - 16.  10. Vyso-
ká – Obchodná, Grosslingova – Ka-
radžičova, Lazaretská – Cintorínska, 
Sokolská ● 17. 10. - 18. 10. Marti-
nengova 1, Západný rad – Gaštanová, 
Jakubovo nám., Šulekova 7 ● 22. 10. 

- 23. 10. Bartókova 4-6, Kuzmányho 
– Vlčkova, Belopotockého – Bjorn-
sonova, Gorazdova - Langsfeldova ● 
24. 10. - 25. 10. Révová - Na kopci, 
Svetlá – Tichá, Beskydská 2, Blumen-
tálska - Wilsonova ● 29. 10. - 30. 10. 
Krížna – Záhradnícka, Záhrebská 
– Tabaková, Poštová, Poľná - Sasin-
kova ● 5. 11. - 6. 11. Mudroňova – 
Broskyňová, Záhorácka, Dunajská 
62, Havlíčkova - Prokopa Veľkého ● 
7. 11. - 8. 11. Strakova, Lehockého/
Belopotockého vnútroblok, Matúšo-
va – Súbežná, Múzejná - Tobrucká ● 
12. 11. - 13. 11. Dobrovičova

FOTO: STARÉ MESTO

POZVÁNKA Jesenné Kmeťovanie

S tretnite sa v stredu 9. októbra v parku na Kmeťku so sta-
rostkou Starého Mesta, organizáciami z blumentál-

skej komunity, ale aj so svojimi susedmi! Čo všetko vás čaká?
16.00–17.00 Predstavenie projektov úpravy verejného 

priestoru v štvrti ● II. etapa rekonštrukcie Blumentálskej ● 
dokončenie námestia pri Novom Steine * priestor pred evanje-
lickým kostolom Legionárska

17.00–18.30 Predstavenie projektu a verejná diskusia: zlú-
čenie ZŠ a gymnázia na Vazovovej, diskutujú: Z. Aufrichtová, 
starostka Starého Mesta, Z. Munková, bývalá riaditeľka zdru-
ženej školy Gymnázium Jura Hronca a ZŠ Košická, zástupca BSK

Počas celého podujatia (16.00 – 19.00): Zber občianskych 
podnetov a pocitová mapa štvrte (Blumentálska partia) ● 
Atrakcie a hry pre deti ● Skákací hrad ● Detská burza ● Det-
ská dielnička so Staromestskou knižnicou ● Staromestský 
blumentálsky guláš

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Cena Richtára Jakuba: Pošlite nám návrh na ocenenie  
pre významných Staromešťanov 

M edzi Staromešťanmi nájdeme mnohé vý-
znamné osobnosti spoločenského a kul-

túrneho života. Doteraz im Staré Mesto prejavo-
valo úctu ďakovnými listami, alebo osobným uzna-
ním. Rozhodli sme sa po druhý raz v histórii udeliť 
ocenenie, ktorým by sme vzdali hold významným 
Staromešťanom patričným spôsobom.

Ocenenia budú udelené v troch kategóriách: 
Výročná cena Starého Mesta – Cena richtára Ja-
kuba; Čestné občianstvo mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto a Pamätný list starostky mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto.

Prvé ocenenie získal v roku 2014 vtedy 
92-ročný Miloš Bobocký, aktívny účastník SNP a 
neskôr majster Európy v basketbale z roku 1946.

Najvýznamnejším z ocenení je Výročná cena 
Starého Mesta – Cena richtára Jakuba. 

Pomenovaná je podľa prvého menom známeho 
mestského richtára Bratislavy, ktorý žil v 13. 
storočí. Získať ju môže fyzická aj právnická osoba, 
ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj 
mestskej časti. „Je určená tým, ktorí dosiahli vy-
nikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej 
činnosti, svojou prácou prispeli k rozvoju mest-

skej časti, alebo vynikajúco reprezentovali Staré 
Mesto,“ uviedla starostka mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Výročnú cenu udeľuje miestne zastupiteľstvo, 
návrh predkladá starostka mestskej časti. Návrh 
na ocenenie môže podať každý občan Sloven-
skej republiky, v jednom kalendárnom roku však 
môžu byť ocenené maximálne tri osoby.

Stačí, ak doručíte váš návrh mailom na starost-
ka@staremesto.sk; poštou: Miestny úrad MČ Bra-
tislava-Staré Mesto, Kancelária starostky, Vajan-
ského nábrežie 3, 814 21, Bratislava alebo priamo 
do podateľne úradu s charakteristikou osoby, 
odôvodnením predloženého návrhu a podpí-
saným súhlasom nominovaného s nomináciou 
- v prípade elektronického podania s naskenova-
ným súhlasom nominovaného. Návrhy pre tento 
ročník ocenenia môžete podávať až do 31. 10. 
2019.

Návrhy následne posúdi a odporučí výberová 
komisia, ktorú pre tento účel vymenuje starostka 
mestskej časti z radov poslancov miestneho zastu-
piteľstva, miestneho úradu a iných významných 
osobností. Návrh predloží starostka do miestneho 
zastupiteľstva tak, aby bolo ocenenie odovzdané 
do Vianoc 2019. 

Výročná cena mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto bude vydávaná vo forme listiny.

Verejnosť sa môže do rovnakého termínu zapo-
jiť aj do ocenenia Čestné občianstvo mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré je však určené 
len pre zahraničných občanov.

riadenia obsahujúce chlórfluorované 
uhľovodíky, vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia – elektro-
spotrebiče. POZOR! Rozpúšťadlá, 
oleje, pesticídy, farby, lepidlá musia 
byť uzavreté v pevných obaloch, z 
ktorých sa neuvoľňuje odpad. Jedna 
osoba môže odovzdať najviac 5 kg 
takýchto odpadov. 

Zber bioodpadu

Ajpočas tejto jesene bude pre-
biehať zber a odvoz biologic-

ky rozložiteľného odpadu – koná-
rov zo stromov a kríkov od obyvate-
ľov Starého Mesta. Záujemcovia o túto 
službu sa musia nahlásiť aspoň štyri 
dni vopred (do štvrtka) pred začiat-
kom tej trasy, na ktorej sa nachádza 
ich ulica. Nahlasovanie záujmu o zber 
bude realizované prostredníctvom 
formulára, ktorý nájdete na https://
www.staremesto.sk/sk/twigs/ 

Služba bude poskytovaná len pre 
vopred nahlásených záujemcov. 
Spätné dohlasovanie zberu odpadu z 
lokalít, ktoré už boli zbierané, z logis-
tických a zmluvných dôvodov nebude 
umožnené. Odpad v takýchto prípa-
doch nebude predmetom zberu a 
obyvatelia budú povinní ho z verejné-
ho priestranstva odstrániť.

Konáre treba pripraviť na prí-

stupnom mieste už v pondelok 
ráno daného týždňa. Z dôvodu, že 
službu poskytujeme bezplatne a 
pre celú mestskú časť, zaviedli sme 
množstevné obmedzenie max. 5m³ 
konárov na dom. Mestská časť si vy-
hradzuje právo odmietnuť vykonať 
túto bezplatnú službu, ak bude množ-
stvo odpadu väčšie. Odporúčame, aby 
obyvatelia susediacich domov neuk-
ladali konáre na jednu kopu.

V prípade ďalších otázok prosím 
kontaktujte Ing. Martina Čillika - 
02/59 246 333 alebo na e-mailovej 
adrese: martin.cillik@staremesto.sk

Presný harmonogram zberu náj-
dete na https://www.staremesto.
sk/sk/content/jesen-2019 

Dobrovoľní hasiči 
dostali zrepasovanú 

Tatru

S taromestskí dobrovoľní hasiči 
dostali kompletne zrepasované 

hasičské auto Tatra 815 CAS 32. 
Vozidlo, vyrobené v roku 1987, prešlo 
generálnou opravou. Bola vykonaná v 
rámci grantového projektu Minis-
terstva vnútra SR na obnovu zása-
hových vozidiel značky Tatra, staro-
mestských hasičov nestála ani euro. 
„Je to pre nás veľký posun,“ uviedla 

veliteľka DHZO BA-Staré Mesto Jana 
Dobrovičová. „Odteraz si totiž doká-
žeme poradiť aj s vážnejšími po-
žiarmi a budeme môcť pri rôznych 
príležitostiach dodať veľký objem 
vody. Doposiaľ sme na to neboli vyba-
vení,“ upresnila. Vynovené auto poj-
me až deväťtisíc litrov vody.

Rezidenti v Starom 
Meste nájdu parkovacie 

miesta ľahšie

P re zvýhodnenie obyvateľov 
bývajúcich v zóne, v ktorej sa 

o parkovanie stará spoločnosť BPS 
PARK, a. s., sa vedenie bratislavské-
ho Starého Mesta zasadilo o zmeny 
podmienok. Staromestskí poslanci 
schválili na septembrovom zastu-
piteľstve dodatok k zmluve, ktorý 
vyrokovala starostka Zuzana Auf-

richtová. Dodatok predstavuje súbor 
opatrení v prospech rezidentov.

Prvá dôležitá zmena sa týka ceny 
rezidenčných parkovacích kariet 
BPS PARK, a. s., ktorá bude nižšia 
ako doposiaľ. Namiesto 60 eur bude 
ročné parkovanie pre jedno auto stáť 
39 eur. Mení sa aj doba spoplatne-
ného krátkodobého (hodinového) 
parkovania. Doteraz bolo spoplat-
ňované počas pracovných dní od 8.00 
do 16.00, odteraz sa za parkovanie 
bude platiť až do 18.00. „Opatrenie 
by malo viesť k uľahčeniu parkovania 
v mieste bydliska, keďže sa dá očaká-
vať, že po zavedení zmien sa po 16.00 
začnú obsadené parkovacie miesta 
uvoľňovať pre rezidentov,“ uviedla 
starostka. Návštevníkov mestskej 
časti bude podľa nej predĺženie spo-
platneného parkovania motivovať k 
skoršiemu opusteniu zóny.

Poslednou z dôležitých zmien, 
ktorá vyplynula z rokovaní medzi 
vedením Starého Mesta a BPS PARK, 
a. s., je vyhradenie 10% parkova-
cích miest, ktoré budú medzi 17:00 
a 24:00 hodinou určené len pre dr-
žiteľov rezidenčných parkovacích 
kariet od BPS. S predĺžením spoplat-
neného parkovania pre nerezidentov 
nárast vyhradených parkovacích 
miest zvýši komfort pri večernom a 
nočnom parkovaní obyvateľov.

FOTO: STARÉ MESTO

ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV
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„Keď tie miesta esteticky pozdvihneme, ľudia tam prestanú robiť skládky,“ hovorí 
Martin Čillik z oddelenia životného prostredia o projekte na obnovu zberných hniezd 

S meti sú problémom každej sa-
mosprávy. A každá sľubuje, že 
s nimi zatočí. Lenže nie je to 

také jednoduché. Obzvlášť v Starom 
Meste. Premelie sa tu najviac ľudí a 
nech je smetiakov v mesto koľkokoľ-
vek, vždy sú niektoré preplnené. Ešte 
horšie to býva na stojiskách triedené-
ho odpadu. Nepomáhajú všeobecne 
záväzné nariadenia, ani zákony, nie-
ktorí ľudia si ich vytrvalo mýlia so 
smetiskom. Dá sa s tým niečo robiť? 
MARTIN ČILLIK z oddelenia život-
ného prostredia, správnych konaní a 
verejného poriadku Miestneho úradu 
v Starom Meste sa chce o to pokúsiť.
Čo sú to vlastne tie zberné 
hniezda?

Ide o kontajnerové stojiská na zber 
odpadov tzv. separovaných zložiek. 
Teda na sklo, papier a plasty. Umiest-
ňujú sa tam, kde obyvatelia nemajú 
možnosť iného spôsobu separovania 
odpadu, napríklad tam, kde je veľa ro-
dinných domov. Konkrétne v Starom 
Meste je takýchto zberných hniezd  
tridsaťštyri. 

Povinnosť vytvárať ich vyplýva 
obci zo Zákona o odpadoch - volá sa to 
„štandardy zberu“. V tomto prípade 
však nie je obcou Staré Mesto, ale ma-
gistrát. Čiže celá táto agenda vznikla 
z povinnosti hlavného mesta, ktoré 
má zabezpečiť v rámci štandardov 
zberu obyvateľom prístup k triedeniu 
alebo zberu separovaného odpadu. 
A my, teda Staré Mesto, v tom celom 
fungujeme ako akýsi správcovia ale-
bo údržbári. 
Čiže naša úloha je aká – čistiť 
zberné hniezda, aby sa tam 
nekopili smeti?

Nie, hlavné mesto má zmluvu s OLO 
a OLO dočisťuje zberné hniezda. My 
ich vlastne len upozorňujeme, keď je 
zberné hniezdo znečistené. 
Viem, že na niektoré sa musia 
vracať každú chvíľu...

Žiaľ, áno. Máme vytipovaných ta-
kých šesť až osem miest, ktoré sú 
problematické. Problematické zna-
mená, že musíme pravidelne žiadať 
OLO, aby ich dočistili, lebo v okolí 
kontajnerov sa nachádza niečo, čo 

tam buď nemá vôbec čo robiť – či to je 
starý nábytok, vrecia s komunálnym 
odpadom, pneumatiky, sanita – ale-
bo že v okolí zberného hniezda síce 
sú kartóny, vrecia s plastom, ale sú 
mimo kontajnerov. Či už sú koše plné, 
alebo nie. 
Prečo je to problém, keď sa to 
dá tak ľahko dočistiť?

Najmä preto, lebo ľuďom prekáža, 
keď majú v okolí domov neporiadok. 
Čo je však pochopiteľné.
Ktoré sú teda tie problémové 
zberné hniezda? 

Na Gaštanovej, čo je o to horšie, že 
je to hneď pri základnej škole. Potom 
Nad lomom a na Búdkovej, pri otočis-
ku trolejbusov. Občas riešime stojiská 
Timravina, Žižkova – Kráľovské údo-
lie a ešte aj na Palisádach pri detskom 
ihrisku Slubekova záhrada.
Rozmýšľali ste, prečo práve 
tieto miesta sú také kritické?

Vo väčšine prípadov sú to miesta, 
ktoré sú nejakým spôsobom anonym-
né. Nie sú v bezprostrednej blízkos-
ti domov, sú v lokalitách, kde nie je 

žiadny „dozor“.  Ani len taký, že ľudia 
pozerajú z okna, kto im hádže smeti 
pred dom. Našťastie, drvivá väčšina 
zberných hniezd v Starom Meste je 
pod dohľadom obyvateľov, ľudia si 
nedovolia zastaviť tam autom a vy-
hodiť staré kreslo. Ďalším faktorom 
je dostupnosť. Čím lepšia dostupnosť 
autom, čím väčší priestor na ma-
névrovanie, tým väčšia šanca, že tam 
niekto zastane a vyhodí veľký odpad, 
ktorý tam nemá čo hľadať.
Pridávate nové stojiská triede-
ného odpadu? Alebo je prob-
lém zriadiť ich?

Za posledné obdobie sa ich počet 
ustálil. A áno, zriadiť nové stojisko je 
problém, lebo je komplikované nájsť 
miesto, ktoré vyhovuje všetkým po-
žiadavkám. OLO vyžaduje, aby boli 
dostupné zberovou technikou, rovné, 
vyasfaltované. Z pohľadu dopravy 
nemôže byť umiestnené tak, aby blo-
kovalo výhľad a musí stáť na pozem-
ku, ktorý patrí Starému Mestu alebo 
magistrátu. Keď to takto spočítame 
všetko dokopy, tých vhodných miest 

Stojisko nie je smetisko

Problémové: Zberné miesto na Gaštanovej patrí k tým 
problémovým. O jeho dočistenie musí mestská časť žiadať 
OLO takmer každý týždeň. Mohlo by vyzerať inak? 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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naozaj nie je veľa. A to to riešime ešte 
len technicky, bez obyvateľov...
Ktorí sa asi napokon postavia 
proti tomu, aby tam stojisko 
stálo, lebo nechcú mať pod ok-
nami neporiadok. Čo v takom 
prípade robíte?

Presúvame. Naposledy v septembri 
Nad lomom. Boli tam dlhodobo prob-
lémy so znečisťovaním okolia.
Už sa ľudia nesťažujú? 

Zatiaľ nie. Ale zažili sme aj to, že 
keď sme premiestňovali kontajnery, 
vybehli na nás s krikom, že ich tam 
nechcú. 
Čo im prekáža najviac? Že sa 
znečisťuje okolie alebo už z 
princípu, že ide o smeti?

Obávajú sa, že tam bude neporia-
dok, smrad a špina, Čo sa môže stať, 
a je pochopiteľné, že nechcú mať pri 
dome smetisko. No a potom im veľa-
krát prekáža, že im kontajnery bloku-
jú parkovanie. Bežne sa stane, že nám 
ich presunú. 
Mnohí sú presvedčení, že by 
sa problém so 
znečisťovaním 
stojísk triede-
ného odpadu 
vyriešil umiest-
nením kamier. 

N a i n š t a l o v a ť 
kameru, pripojiť 
ju na pult stáleho 
m o n i t o r o v a n i a 
mestskej polície si 
vyžaduje projekt, 
peniaze navyše a v konečnom dôsled-
ku opäť je otázne, nakoľko to bude 
fungovať. Nehovoriac o tom, že by to 
bolo presúvanie zodpovednosti na 
mestskú políciu. Navyše, je tu GDPR, 
takže je to všetko ešte problematic-
kejšie, lebo podľa zákona treba na 
každej tabuli uviesť, kto tie záznamy 
zaznamenáva, za akých podmienok, 
ako dlho budú uchované a kde, a do 
toho sa nikomu nechce ísť. 
Takže nezostáva, než to ne-
chať tak?!

To určite nie! Aktuálne pracujeme 
na projekte, ktorý by mohol niečo 
zmeniť. Ide o využitie behaviorálnej 
ekonomiky v podmienkach odpado-
vého hospodárstva. Spolupracujeme 
na ňom s Inštitútom environmentál-
nej politiky Ministerstva životného 
prostredia SR a s OLO, a.s. 
V čom spočíva? 

Existujú štúdie ako ľudia konajú, na 
základe čoho sa rozhodujú v bežných 
situáciách – trebárs pri nakupovaní. 
Tie štúdie ukazujú, že ľudia sa neroz-

hodujú vždy racionálne, ale ovplyv-
ňujú ich faktory, ktoré si ani neuve-
domujú. Skúmaním sa dá zistiť, ako to 
nevedomé správanie usmerniť. V tom 
spočíva podstata behaviorálnych in-
tervencií. Využíva sa to napríklad pri 
zostavovaní interiéru hypermarke-
tov, ale tieto poznatky sa dajú uplat-
niť aj v mnohých iných sférach. Často 
sú to nenápadné finty - stačí zmeniť 
farbu, prostredie, jeho vzhľad – je 
to vlastne akási manipulácia, ktorá 
umožní dosiahnuť želaný efekt. 
Ako sa to dá uplatniť pri kon-
tajneroch?

Tak, že sa tie zberné hniezda neja-
kým spôsobom upravia. Že to nebudú 
len rozložené smetiaky, ale spojíme 
ich s príbehom, ktorý to miesto pri-
blíži z iného pohľadu. Umiestnime 
tam napríklad tabuľku, na ktorú na-
píšeme: Máme tu základnú školu, zá-
leží nám na tom, aby naše prostredie 
bolo čisté. Alebo: Je tu materská škola, 
chceme, aby tu bolo pekne. Zosobní-
me to stojisko, už nebude anonym-

né. Napíšeme tam 
niečo také, aby sa 
ľudia zamysleli - že 
tu nie je smetisko, 
ale škôlka, škola, 
chodia tadiaľto 
denne stovky detí 
a keď vidia ten ne-
poriadok, zostane 
im v hlavách, že je 
to normálne. A to 
predsa nechceme.

Ďalšou intervenciou je, keď ľudom, 
ktorí tadiaľ chodia, poskytneme ne-
jakú informáciu, o ktorej možno ne-
vedeli. Alebo vedeli, ale nikto im ju 
nedal pred oči. Napríklad na asfalt 
nasprejujeme ikonu nábytku a vedľa 
text: Máte starý nábytok? Odvezie 
vám ho OLO taxi – a telefónne číslo. 
Aby ľudia, keď tam prídu niečo vyho-
diť, si uvedomili, že sa to dá robiť aj 
inak, nielen hodiť k smetiakom. 

V neposlednom rade chceme 
skrášliť okolie. Umiestniť kochlíky s 
kvetmi, zeleň, ostrihať kríky... Skrát-
ka, esteticky to miesto pozdvihneme. 
Verím, že to môže pomôcť. 
Kedy chcete začať s realizá-
ciou tohto projektu?

Záleží na tom, ako sa dohodneme s 
OLO, ale predpokladám, že v druhej 
polovici októbra by už vylepšenia 
mohli byť zrealizované.
Už takýto projekt na Sloven-
sku niekto vyskúšal?

Zatiaľ nie. Je to unikát!
                                                        (maca)

Sezónne zbery v Starom Meste

C entrálna mestská časť poskytuje občanom viaceré služby v oblasti trie-
deného zberu odpadu. V mnohých prípadoch nadštandardne,  so záme-

rom nielen si splniť zákonnú povinnosť, ale naozaj pomôcť obyvateľom.
Počas roka organizuje MČ Bratislava-Staré Mesto niekoľko sezónnych 

zberov: 
● Zber veľkoobjemového odpadu (nábytok, koberce, matrace...) do veľ-
kokapacitných kontajnerov. „Organizujeme ho dvakrát do roka – na jar a na 
jeseň. Tento rok umiestnime celkom 130 kontajnerov. Je to nadštandard, 
ale nepopieram, že aj pre nás to má výhody – odpad, ktorý tam ľudia dajú, 
neskončí pri zberných hniezdach, na nelegálnych skládkach,“ vysvetľuje 
Martin Čillik z oddelenia životného prostredia staromestského úradu. Ako 
dodáva, problém je, ak sa do kontajnerov odkladá odpad, ktorý tam ne-
patrí. „Elektroodpad, pneumatiky, stavebný odpad, biologicky rozložiteľný 
odpad, nebezpečné odpady, chemikálie... Raz sme tam mali dokonca azbest.“
● Zber biologicky rozložiteľného odpadu - jarný a jesenný. „Obyvatelia 
môžu vyložiť odrezané kríky, stromy, konáre pred vchod a auto potom 
odpad zbiera podľa dohodnutého harmonogramu. Následne sa spracuje v 
kompostárni,“ približuje Čillik. 

Kedysi sa bioodpad pre záujemcov na počkanie štiepkoval, no „bolo to 
časovo náročné. A teraz by to už bolo nezvládnuteľné, keďže z roka na rok 
záujem o odvoz takéhoto odpadu rastie,“ vysvetľuje Čillik. 
● Zber elektroodpadu (chladničky, práčky, sporáky, televízory, obrazovky, 
ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, lampy...) - pre-
bieha dvakrát do roka, na jar a na jeseň, naposledy 28. septembra.
● Zber nebezpečného odpadu a odpadu s obsahom škodlivín (staré náte-
rové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie, akumulá-
tory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce 
chlórfluorované uhľovodíky...) - na jar a na jeseň, najbližšie 12. októbra od 
10.30-12.30 na rohu ulíc Kýčerského a J. Kronera

Smetiaky budú pod dohľadom aj online

V Starom Meste je 570 smetiakov, o ktorých vyprázdňovanie sa od 
začiatku septembra stará spoločnosť TSSM. „Máme asi päť druhov 

smetných košov. Napríklad v parkoch sú koše, ktoré majú tvar schválený 
pamiatkovým úradom, v meste zas také, ktoré sú odolné aj voči vandalom. 
Okrem toho máme zhruba 120 zásobníkov na vrecká na psie exkremen-
ty,“ vypočítava Martin Čillik z oddelenia životného prostredia Miestneho 
úradu Bratislava-Staré Mesto. 

Frekvencia vysýpania košov je nastavovaná na základe skúseností a po-
zorovania. „Niekde stačí vyprázdniť nádobu raz za týždeň, no v centre ich 
počas sezóny vysýpame trikrát denne. Je to živé, stále sa to mení. Neprej-
de týždeň, aby som sa nedohodol na inej frekvencii pre  nejakú ulicu alebo 
kôš,“ vysvetľuje Čillik. Priznáva, že problémy s vysýpaním košov v ostat-
nom čase boli spôsobené výmenou firmy, ktorá túto činnosť zabezpečuje. 
„Chvíľu trvalo, kým sa zorientovali, zosynchronizovali trasy, termíny... 
No zlepšuje sa to, TSSM sa veľmi snažia dať to do poriadku, je to pre nich  
priorita,“ hovorí.

Aby vyšlo v ústrety občanom a umožnilo im lepšie kontrolovať čistotu, 
Staré Mesto v najbližšom čase pripravuje unikátnu novinku – monitoro-
vanie smetných nádob prostredníctvom GISplanu na oficiálnej interne-
tovej stránke mestskej časti.

„Aktuálne prebieha monitorovanie košov pre zaznamenanie do GISplanu. 
Bude zmonitorovaný každý jeden kôš, bude odfotený, bude mať svoju GPS 
polohu aj street view spolu s informáciou o harmonograme vysýpania. 
Čiže, keď budete stáť pri koši, napríklad v utorok a bude preplnený, skontro-
lujete ho cez aplikáciu a keď zistíte, že mal byť vysypaný, skontaktujete nás. 
My vám promptne vieme odpovedať, či sa naň zabudlo, alebo či len zatiaľ ne-
bol na trase a vysypú ho neskôr počas dňa. Takto budeme mať v tom prehľad 
my, aj obyvatelia,“ vysvetľuje Čillik. 

Projekt by mohol byť pre verejnosť spustený do konca tohto roka. 
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Spojený so Štefánikom
Na hranici Starého a Nového Mesta stojí ukrytá za urastenými stromami netradičná 

stavba. Evanjelický Nový kostol postavili takmer pred deväťdesiatimi rokmi

O evanjelickom Novom kos-
tole na Legionárskej ulici 
koluje legenda, že ho ar-

chitekt naplánoval tak, aby z veže bolo 
vidieť na Kostol nanebovzatia Panny 
Márie, známy ako Blumentálsky. Nie 
je to pravda. V skutočnosti mal totiž 
Nový kostol stáť celkom inde a pľac 
na Legionárskej ziskali bratislavskí 
evanjelici na poslednú chvíľu, dokonca 
až po tom, ako na pôvodnom mieste 
posvätili základný kameň. 

Sokel ako Štefánikova mohyla
Zaujímavú stavbu pokrytú červený-

mi kabrincami s excentricky umiest-

nenou vežou dnes od Legionárskej 
takmer nevidno, keďže od cesty ju 
zakrývajú urastené stromy v pri-
ľahlom parku. Na jednej strane to po-
skytuje príjemné súkromie, na druhej 
strane je škoda, že neznalý návštevník 
– aj Bratislavčan - objaví tento archi-
tektonický skvost iba náhodou.

Naozaj sa oplatí vybrať sa k nemu aj 
pešo a poobzerať si ho zblízka. Červe-
ný vršok hrdo sedí na svetlom sokli z 
travertínu. Inak z toho istého, z kto-
rého je postavená aj Štefánikova 
mohyla na Bradle. Interiér kostola je 
strohý, v súlade s evanjelickou vierou, 

no príjemný. Dominuje mu kazateľ-
nicový oltár. Obklady a zariadenie sú 
zo žltkasto-okrového travertínu, tzv. 
levického zlatého ónyxu. Travertí-
nové bloky majú hore kríž s reliéfom 
Poslednej večere od Leonarda da 
Vinciho. 

Svetlo privádzajú dovnútra obrov-
ské okná. Veľké okno na prednej fasá-
de, typický prvok Harmincových sta-
vieb, malo byť pôvodne ozdobené vit-
rážou. Pre nedostatok financií – kos-
tol stavali v čase hospodárskej krízy 
– sa zámer neuskutočnil. Až dodatočne 
pribudli v kostole vitráže od Vlada 

Droppu zobrazujúce starozmluvných 
prorokov, evanjelistov a apoštolov.

Komunisti boli proti
Funkcionalistický kostol navrhol 

rodák zo slovenskej enklávy v srbskej 
Báčskej župe Milan Michal Harminc. 
V čase, keď evanjelický cirkevný zbor 
vyhlásil súťaž na nový kostol, mal už 
šesťdesiat rokov a bola to jeho prvá 
funkcionalistická stavba – dovtedy 
sa prikláňal k historizmu.

Mimochodom, projekt pripravoval 
pre celkom inú lokalitu. V roku 1928 sa 
totiž evanjelickému cirkevnému zboru 
podarilo od mesta získať za výhodnú 

Výstavba: Realizovala ju firma Hlavaj-Palkovič-Uličný, ktorá 
vyhrala výberové konanie spomedzi jedenástich spoločností.

Bez vitráže: 
Obrovské okno 
malo byť pôvodne 
zdobené, na vitráž 
však neboli peniaze, 
kostol stavali v čase 
hospodárskej krízy.

Veľké okná: 
Privádzajú do 
interiéru svetlo.

Ukrytá: Škoda, že 
zaujímavú stavbu 
ukrývajú stromy.

FOTO: ARCHÍV CIRKEVNÉHO ZBORU ECAV FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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S okolím kostola majú veľké plány
Z óna Blumentálska - Kmeťovo námestie - Bernoláko-

va prešla v posledných rokoch významnými zmena-
mi. Vyrástol tu komplex Stein 2, Kmeťovo námestie i časť 
Blumentálskej ulice prešli revitalizáciou. Prispieť chce aj 
Cirkevný zbor ECAV. Evanjelický Nový kostol chce viac 
prepojiť s námestím, vybudovať tu park i malú vodnú plo-
chu. O plánoch sme sa zhovárali so zástupcom zborového 
dozorcu Cirkevného zboru ECAV MARTINOM KOVÁČOM.
Prečo ste sa rozhodli zmeniť okolie kostola 
práve teraz? Alebo ide o dlhodobejší zámer?

Ak je architektúra určitým vyjadrením kultúry národa, 
verejné priestranstvá sú vyjadrením stavu a hodnôt ko-
munity, obce či mesta. Takto môžeme chápať aj náš zámer 
zveľadiť priestor a plochy okolo nášho evanjelického kos-
tola. Považujeme to za veľmi dôležité. Celé desaťročia bol 
náš kostol prikrčený pri pivovare. Z Legionárskej ulice si 
ho ťažko všimnete, je zakrytý rýchlorastúcimi stromami. 
Hlavný vstup do kostola je z opačnej strany, od Bernoláko-
vej ulice. To bol však aj pôvodný zámer architekta kostola, 
ktorým bol M. M. Harminc. Rátal totiž s tým, že nástup a 
verejné priestranstvo bude dotvorené v smere ku Blumen-
tálu. V dnešnej mierke smerom ku Kmeťovmu námestiu. 
Pozemky v okolí kostola vlastní hlavné mesto. 
Už roky navrhujete zámenu. 

Dnes, keď už pivovar na mieste pripomína len obnovená 
budova Spilky, verejnému priestranstvu medzi naším kos-
tolom a Kmeťovým námestím veľmi prospeje, ak hlavné 
mesto podporí náš návrh na vzájomnú zámenu niektorých 
pozemkov. Hneď na začiatku Račianskej ulice, od Račian-
skeho mýta začínajúc, totiž má náš cirkevný zbor pozemky, 
ktoré ponúka hlavnému mestu. Je to viac ako hektár úze-
mia. Susedná mestská časť, Nové Mesto, rada zastreší re-
vitalizáciu tohto verejného priestranstva. Naopak v rámci 
zámeny požadujeme od hlavného mesta pozemok, ktorý 
je v bezprostrednom okolí nášho kostola na Legionárskej 
ulici, ale aj v okolí kostola partnerského cirkevného zboru 
v Dúbravke. Všetky tieto plochy zostanú verejné dostupné 
a budú revitalizované. Usporiada sa tak aj správa a údržba 
týchto plôch. Túto zámenu pozemkov sme mestu navrhli 
už pred šestnástimi rokmi. Pred šiestimi rokmi sme náš 
zámer oprášili a v detailoch spresnili. 
Čo by ste chceli v okolí kostola zrealizovať?

V roku 2013 sme začali s opravami kostola. Boli vyme-
nené okná a opravená časť fasády, postupne sme opravili 
drevené lavice, časť veže kostola. Čaká nás ešte výmena 
elektroinštalácie a osvetlenia, maľovanie interiéru a opra-
va podlahy. Potrebujeme tiež preriešiť obklad veže a prie-
čelia kostola, pretože odpadáva. Zmeny však pripravujeme 
aj v okolí kostola, kde by sme chceli pristúpiť k výmene 
zdravotne poškodených stromov (brestovec západný) v 
predzáhradkách kostola za vhodnejšie. Predbežne uvažu-
jeme o okrasných hruškách so stĺpovitou korunou. A chceli 
by sme konečne upraviť plochu pred vstupom do kostola. 
Myslíte na prepojenie s Kmeťovým námestím?

Plánom je dokončiť promenádu, ktorá prepojí Kmeťovo 
námestie, nový park pri komplexe Stein2 až s predpolím 
kostola. Pred kostolom by sme radi vymenili trávnik, ale 
založili ho o čosi nižšie, aby sme posilnili bezbariérovosť 
susediacich plôch. Doplníme pred kostol aj dva dominant-
né stromy, solitéry. Naším zámerom je tiež vyhotoviť bez-
bariérovú rampu k bočnému vchodu kostola, doplniť do 

týchto priestorov lavičky a obnoviť osvetlenie. Chceme 
uplatniť aj prvky zelenej infraštruktúry, preto uvažujeme 
o vsakovaní dažďovej vody zo strechy kostola a susedného 
zborového domu či ich čiastočnej akumulácii a využití. 
Budova kostola je dosť skrytá. Pomôže vám 
tento projekt zviditeľniť ju?

Navrhované úpravy umožnia vyniknúť architektúre, ale 
aj ozdravia zeleň, posilnia bezbariérovosť v území a pešie 
priečne a diagonálne vzájomné prepojenia Bernolákovej a 
Legionárskej ulice, cez upravené verejné priestranstvá a 
nový park pri komplexe Stein2. Priestor bude komfortný 
aj pre cyklistov, či rodiny s deťmi. Okolie kostola by malo 
skôr charakter pešej zóny.  
Čo si od zviditeľnenia stavby sľubujete?

Jednoznačne vznikne kvalitný verejný priestor, tiež sa 
stabilizuje režim správy jednotlivých plôch v okolí kosto-
la. Napriek tomu, že plochy okolo kostola patria hlavnému 
mestu, tak starostlivosť o tieto plochy desaťročia spočíva-
la na našich pleciach. Ale to je aj podstata nášho návrhu na 
zámenu pozemkov. Architektonický a urbanistický zámer 
verejného priestoru architekta M. M. Harminca medzi kos-
tolom a Kmeťovým námestím sa tak po viac ako 85 rokoch 
postupne premieňa na skutočnosť. 
Zapojíte sa otvorením priestoru do aktivít zóny 
Kmeťovo námestie - Blumentálska? 

Už sa zapájame. Okolité ulice a priestranstvá dobre 
poznáme a aktívne využívame, keď organizujeme aktivi-
ty pre deti a mládež, napríklad v rámci denných táborov. 
Zapájame sa aj do dobrovoľníckych aktivít v okolí. Jesen-
ného Kmeťovania sa zúčastňujeme od prvého ročníka - a 
veľmi radi. V septembri sme urobili po bohoslužbách ak-
ciu Dobrí susedia. Občerstvenie, ktoré máme zvyčajne po 
kostole, sme obohatili o grilovačku s pozvaním susedov z 
komplexu Stein2. Bolo to veľmi milé, dali sme na pár hodín 
zopár stolov a stoličiek na uličku medzi kostol a náš zboro-
vý dom a vzájomné rozhovory a stretnutia boli o poznanie 
inšpiratívnejšie. Kto chcel, mohol navštíviť aj vežu kostola, 
z ktorej je úžasný výhľad na okolie. Prišla aj pani starostka 
Aufrichtová, čomu sme sa veľmi tešili. Naša snaha o revi-
talizáciu verejných priestranstiev je jednoznačne spojená 
s komunitnou spoluprácou a dobrými vzťahmi so susedmi. 
Kedy začnete realizovať svoj zámer, ak sa zá-
mena pozemkov schváli?

V prípade, že bude odsúhlasená zámena pozemkov, ne-
budeme nič odkladať, hneď po spracovaní potrebnej pro-
jektovej dokumentácie a vybavení potrebných súhlasov 
chceme pristúpiť k realizácii. Realizáciu prác predpokla-
dáme v horizonte jedného až dvoch rokov. Sme presvedče-
ní o tom, že navrhujeme a presadzujeme správnu vec. Po-
môže sa verejným priestranstvám na takmer 2 hektároch 
územia v meste, v troch mestských častiach.             (maca)
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cenu pozemok na Tehelnom poli. 
Ako píše historik a archivár Martin 
Miti Kováč, „mestské zastupiteľstvo 
odhlasovalo pre slovenský evanjelický 
zbor zhruba 2000 štvorcových siah na 
nároží Vajnorskej a Škultétyho za 
kúpnu cenu 5 Kčs. Jediný kto nehla-
soval za, boli komunisti...“

Zámena kvôli bytovke
V júni 1930, v rámci osláv 400. výro-

čia Augsburského vyznania, poklepali 
a posvätili na Tehelnom základný ka-
meň, no ešte ani o päť mesiacov sa nič 
nedialo. Na mieste, kde mal stáť nový 
kostol, sa totiž nachádzala bytovka, 
v ktorej bývalo trinásť rodín. Mesto 
sľúbilo, že ich presťahuje do novosta-
vieb na Miletičovej, no záväzok nespl-
nilo.

Napokon z radnice vyšiel návrh 
vymeniť dotyčný pozemok za poze-
mok na Legionárskej ulici. Bol síce 
menší, ale mal výhodnejšiu polohu a 
bol tu menší ruch. Okrem toho sa ráta-
lo s odstránením pivovaru v susedstve 
a mesto plánovalo vytvoriť pred kos-
tolom nový park. 

200-tisíc tehál
Stavať sa začalo 5. septembra 1932. 

Stavba prebiehala pod starostlivým 
drobnohľadom zborových funkcio-
nárov. Používal sa len taký materiál, 
ktorý stavbyvedúci a inšpekčný or-
gán cirkvi uznal za vhodný. Staveb-
ná spoločnosť – verejnú súťaž vyhrala 
spomedzi jedenástich prihlásených 
firma Hlavaj, Palkovič, Uličný - za-
mestnávala priemerne šesťdesiat až 
sedemdesiat ľudí, evanjelikov.

Travertín, ktorý sa používal, pochá-
dzal zo Spišských Vlachov, bolo ho tre-
ba štrnásť vagónov. Okrem toho sa na 
stavbu spotrebovalo asi 200-tisíc te-
hál, 285-tisíc kilogramov cementu a 
65-tisíc kusov kabrincov. Na lešenie 
a šalovanie sa použilo desať vagónov 
dreva. Nový kostol konečne vysvätili 
19. novembra 1933, vlani oslávil 85. 
výročie. 

Nedávno vyrástol v susedstve kos-
tola, na mieste bývalého pivovaru 
Stein, obytno-administratívny kom-
plex Stein 2. Jeho architekt Ivan Ku-
bin zrealizoval aj citlivé prepojenie 
Kmeťovho námestia s Novým kos-
tolom. Tak, ako to plánoval Harminc 
pred vyše osemdesiatimi rokmi.

Cirkevný zbor má s priestorom v 
okolí kostola ďalšie ambiciózne plány. 
Viac sa dozviete v rozhovore S oko-
lím kostola máme veľké plány so zá-
stupcom zborového dozorcu Cirkevné-
ho zboru ECAV Martinom Kováčom. 

                                                (mk, maca)

POZNÁMKA: Na rokovaní mestského 
zastupiteľstva 26. septembra, ktorí sa 
uskutočnilo po uzávierke tohto rozhovoru, 
mestskí poslanci schválili zverenie 
predmetného pozemku do správy Starého 
Mesta. Staré Mesto vyjadrilo záujem 
spolupracovať pri projekte prepojenia 
priestoru v okolí kostola s Cirkevným 
zborom ECAV.
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1.10. 18:00 HUMORISTA 5€ / 3€
20:00 NECH JE SVETLO 5€ / 4€

2.10. 11:00 HUMORISTA 5€ / 2€
18:00 POMAĽOVANÉ VTÁČA 5€ / 3€

3.10. 18:00 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU 5€ / 3€
20:00 FLORENCINO KNÍHKUPECTVO 5€ / 3€

4.10. 18:00 BEATS 5€ / 3€
20:00 AD ASTRA 5€ / 3€

5.10. 18:00 POMAĽOVANÉ VTÁČA 5€ / 3€
6.10. 18:00 NECH JE SVETLO 5€ / 3€

20:00 BEATS 5€ / 3€
7.10. 18:00 LESNÉ JAHODY 4 €
8.10. 18:00 BÚRLIVÉ VÝŠINY 5€ / 3€

20:15 AD ASTRA 5€ / 3€
9.10. 11:00 BÚRLIVÉ VÝŠINY 5 €/ 2€

18:00 FLORENCINO KNÍHKUPECTVO 5€ / 3€
20:00 BÚRLIVÉ VÝŠINY 5€ / 3€

10.10. 18:00 UKRADNUTÝ ŠTÁT 5€ / 3€
20:00 SLADKÝ KONIEC DŇA 5€ / 3€

11.10. 18:00 SLADKÝ KONIEC DŇA 5€ / 3€
20:00 AD ASTRA 5€ / 3€

12.10. 18:00 FLORENCINO KNÍHKUPECTVO 5€ / 3€
20:00 JOKER 5 €

13.10. 16:00 DILILI V PARÍŽI 2 €
18:00 BÉCASSIN 3 €
20:00 SLADKÝ KONIEC DŇA 4 €

14.10. 18:00 HUNDROŠ 4 €
15.10. 18:00 HUMORISTA 5€ / 3€

20:00 SPITFIRE 5€ / 3€
16.10. 11:00 DAPHNE 5€ / 2€

17:00 HUMORISTA 5€ / 3€

19:00 POMAĽOVANÉ VTÁČA 5€ / 3€
17.10. 18:00 FLORENCINO KNÍHKUPECTVO 5€ / 3€

20:00 UKRADNUTÝ ŠTÁT 5€ / 3€
18.10. 18:00 HUMORISTA 5€ / 3€

20:00 BEATS 5€ / 3€
19.10. 18:00 DAPHNE 5€ / 3€

20:00 JOKER 5 €
20.10. 18:00 DAŽDIVÝ DEŇ V NEW YORKU 5€ / 3€

20:00 BEATS 5€ / 3€
21.10. 18:00 WOMAN AT WAR 4 €
22.10. 18:00 FABRIKA 5€ / 3€

20:00 STRATENÝ DOMOV 5€ / 3€
23.10. 18:00 BEATS 5€ / 3€

20:00 BATASTORIES 5€ / 3€
24.10. 18:00 BEATS 5€ / 3€

20:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€
25.10. 18:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€

20:00 HUMORISTA 5€ / 3€
26.10. 18:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€

20:00 JOKER 5€ / 3€
27.10. 18:00 BÚRLIVÉ VÝŠINY 5€ / 3€

20:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€
28.10. 18:00 BEZ LÁSKY 4 €
29.10. 18:00 BEATS 5€ / 3€

20:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€
30.10. 11:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 2€

18:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€
20:00 BÚRLIVÉ VÝŠINY 5€ / 3€

31.10. 18:00 BEATS 5€ / 3€
20:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€
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Prísne tajné! Výstava 
o dejinách ŠtB  
na Slovensku
KEDY: do 11. októbra
KDE: Univerzitná 
knižnica, Ventúrska 11

A ko vznikla Štátna bezpeč-
nosť, známa pod skratkou 

ŠtB? Akú mala organizačnú 
štruktúru, personálne obsade-
nie a aká vôbec bola činnosť Štát-
nej bezpečnosti na Slovensku v ro-
koch 1945 – 1989? To všetko vám 
priblíži výstava Prísne tajné! v 
bratislavskej Univerzitnej knižnici, 
ktorú pripravili Ústav pamäti ná-
roda a Európska sieť úradov spra-
vujúcich písomnosti tajnej polície. Prostredníctvom archívnych dokumentov, 
fotografií, dobových predmetov a odborných textov približuje vnútropolitic-
kú situáciu po II. svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej bezpeč-
nosti na Slovensku, metódy jej práce, personálne budovanie a agentúrnu 
sieť, ale aj spoluprácu ŠtB so sovietskou KGB a tajnými službami krajín 
východného bloku. Návštevníci sa taktiež dozvedia o pôsobení Štátnej bez-
pečnosti v období normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 1989.  
Súčasťou výstavy sú opisy konkrétnych akcií ŠtB, výpovede obetí či priblí-
ženie vysokých funkcionárov ŠtB aj autentické dobové predmety ako vy-
znamenania, odznaky, preukazy, dokumenty či technické prostriedky útva-
rov sledovania a spravodajskej techniky, napr. diaľkovo ovládané fotoapa-
ráty, odpočúvacie zariadenie v zapaľovači, prístroj na meranie zámkových 
vložiek alebo mikrofón zabudovateľný do steny.

Medzigeneračný festival OLD´S COOL
KEDY: 1. – 11. októbra
KDE: café Berlinka, Pistoriho palác, trh Žilinská

Festival OLD´S COOL je príjemným miestom pre ľudí každého veku a 
pre ich spoločné kultúrne a iné projekty. Program OLD’S COOL in-

špiruje k diskusii o tom, v akých prostrediach chceme my a naši blízki 
starnúť, a tiež o tom, aké vzťahy chceme vzájomne utvárať. Vstup na celý 
festival je zadarmo, vítaní sú na ňom všetci.

Na 3. ročníku festivalu OLD´S COOL vystúpi seniorský zbor Elpida s fron-
tmanom kapely Please the Trees Václavom Havelkom, Jana Kirschner 
či Božidara Turzonovová, ktorá uvedie slovenský preklad knihy Diany 
Athill Niekde ku koncu. Diskutovať o pomalom a rýchlom čase v 21. storočí 
prídu Etela Farkašová, Zuzana Kovačič Hanzelová a Viktor Suchý.

Pripravený je tiež obľúbený medzigeneračný kvíz o revolúciách, ko-
mentovaná prehliadka architektúry s Henrietou Moravčíkovou, work-
shopy, koncerty, vystúpenie najstaršej kaviarenskej klaviristky Marty 
Mátyásovej a kurz pletenia s „Ponožkami od babičky“. Súčasťou festivalu 
je aj špeciálna výstava veľkoformátových fotografií MATKA a DCÉ-
RA fotografky Bet Orten, ktoré vznikli v spolupráci s Veronikou Ruppert. 
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Jeden svet: Stratení v súčasnosti
Filmový festival už dvadsať rokov spája ľudí, ktorí chcú vedieť viac

F estival Jeden svet tento rok 
oslavuje dvadsiatku. Po-
čas piatich dní (v Bratislave 

sa koná od 9. do 13. októbra) po-
núkne toho veľa - krsty kníh dvoch 
európskych autorov z vydavateľstva 
Absynt, 14 diskusií so zahraničnými 
hosťami, koncert Peter Luha & Futu-
relove Sibanda, výstavu pred Starou 
Tržnicou, Green Screen konferenciu 
o trvalo udržateľnom kine, interak-

tívny performance Polarity party, ale 
predovšetkým filmy, ktoré menia po-
hľad na svet.

Treba vidieť
„Chcela by som upozorniť na film 

Vitajte v Sodome (na snímke), mra-
zivé svedectvo o jednom z najjedova-
tejších miest na Zemi – skládke eu-
rópskeho elektronického odpadu na 
predmestí Ghany,“ hovorí umelecká 
riaditeľka festivalu, Diana Fabiánová, 

ktorá verí, že snímka prinúti divákov 
prehodnotiť spotrebiteľské návyky.

Čo ešte odporúča? Dokument 
o islamskej radikalizácii O otcoch 
a synoch, príbeh lásky, v ktorom len 
jeden z partnerov disponuje tlčúcim 
srdcom Vitaj, umelá inteligencia!, 
či dobrodružné pátranie po našej ná-
rodnej identite Moje storočie. 

Porota a súťažiaci
V súťažnej sekcii Slovensko a Čes-

ko za ľudské práva bude o priazeň 
poroty v zložení Alexandra Kandy 
Longuet (belgická režisérka), Jan Ge-
bert (český novinár a režisér, vlaňajší 
víťaz Jedného sveta) a Marek Kuboš 
(slovenský režisér) bojovať päť slo-
venských a päť českých filmov - vrá-
tane novinky Heleny Třeštíkovej For-
man vs. Forman, či krehkého debutu 
Pavla Pekarčíka Hluché dni.

Jeden svet však nie je len o filmoch 
a filmároch. Súčasťou festivalu sú aj 
diskusie s najlepšími odborníkmi, 
ktorých pozýva neziskovka Človek v 
ohrození. Diskusie budú streamova-
né online a tiež na školské projekcie.

Kvalitný – aj technicky
„Vieme, že kvalitný obsah je len po-

lovicou diváckeho zážitku. Dali sme si 
preto záležať aj na forme. Návštevníci 
uvidia filmy v maximálnom rozlíše-
ní v kvalitných kinosálach, ale tiež v 
nonstop galerijnej inštalácii, cez VR 
okuliare, v príjemnej atmosfére ka-
viarne alebo v progresívnom prostre-
dí Novej Cvernovky, kde sa im o deti 
zatiaľ postarajú profesionáli z EDU 
DRAMY,“ poodhaľuje koordinátorka 
festivalu Eva Križková. Počas festi-
valu sa uskutoční množstvo site-spe-
cific podujatí a ponúkne možnosť 
virtuálnych diskusií cez sli.do ale-
bo z pohodlia domova vďaka online 
streamingu.

Jubilejný 20. ročník festivalu Jeden 
svet, ktorý sa koná pod záštitou pri-
mátora Bratislavy Matúša Valla a sta-
rostky Starého Mesta Zuzany Aufrich-
tovej, si môžete vychutnať v: Kino 
Lumiére, Kino Mladosť, A4, Artforum, 
Goetheho inštitút, Nová Cvernovka, 
Filozofická fakulta UK, Art Books 
Coffee, Lab.cafe či .klub pod lampou.

MFF JEDEN SVET
KEDY: 9. – 13. 10. 2019
KDE: Rôzne miesta 
Bratislavy
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Rátajú s nimi
Čo všetko robí Staromestská knižnica pre seniorov? S počítačom tam naučili 

pracovať aj vyše deväťdesiatročnú Staromešťanku!

V roku 2016 získala Staro-
mestská knižnica v celoslo-
venskej súťaži ocenenie Se-

nior friendly za dlhodobú podporu 
permanentného vzdelávania senio-
rov, zvyšovania ich počítačovej gra-
motnosti, tréningov pamäti a za po-
skytovanie služieb, ktorých cieľom 
je zmierniť sociálne, ekonomické a 
zdravotné znevýhodnenie seniorov.

Mimoriadne bonusy
Pozornosť seniorom je trvalou 

súčasťou jej služieb verejnosti. V 
tomto roku ponúka Staromestská 
knižnica v októbri - Mesiaci úcty k 
starším - možnosť bezplatnej roč-
nej čitateľskej registrácie a pre-
registrácie, v pobočke na Panenskej 
ulici v spolupráci so Seniorcentrom 
na Podjavorinskej ulici a zariadením 
Ohel David sa návštevníci môžu tešiť 
na výstavu ručných prác klientov 
oboch zariadení Krása staroby, sta-
roba v kráse.

Okrem toho môžu imobilní senio-
ri, Staromešťania, počas celého roka 
využívať donášku kníh domov. 
V októbrovej ponuke pre seniorov 
sú i dva kurzy zamerané na mobil-
né aplikácie a tréning pamäti pre 
pokročilých. Obe aktivity podporil 
Fond na podporu umenia. 

Machrom na počítače? 
Počítačové kurzy organizuje Sta-

romestská knižnica od roku 2004. 
Najskôr v spolupráci s Univerzitou 
3. veku na Univerzite Komenského v 
Bratislave a v jej priestoroch, neskôr 
vo vlastných priestoroch v pobočke 
na Panenskej 1, kde v roku 2009 s 
finančnou podporou Ministerstva 
kultúry a Bratislavského samo-
správneho kraja vybudovali počíta-
čovú učebňa s desiatimi pracov-
nými stanicami. Realizujeme tu 
počítačové kurzy pre začiatočníkov 

aj pokročilých, od minulého roku 
sme toto portfólio rozšírili o kurzy 
ovládania mobilu. 

Doposiaľ sme preškolili 632 se-
niorov, z toho 491 žien a 141 mu-
žov. Spočiatku kurzy navštevovali 
viac muži, ale v posledných rokoch 
je opačný trend. Čo sa týka vekové-
ho zloženia, 147 frekventantov bolo 
vyše 75-ročných, najstaršia účast-
níčka mala 93 rokov! V 1. polroku 
2019 pripravila knižnica štyri kurzy 

(počítačové pre začiatočníkov a po-
kročilých a mobilné aplikácie), dva 
v spolupráci so sociálnym oddele-
ním mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a občianskym združením Mi-
lujem knihy/Amo libris.

Odhaľujeme falošné správy
Bezplatné konzultácie k používa-

niu mobilných aplikácií pre seniorov 
sme zaradili i do tohtoročnej ponuky 
kultúrno-vzdelávacích akcií v letnej 
čitárni v Medickej záhrad. Šesť kon-
zultácií využilo 89 návštevníkov. 
Počítačové kurzy i kurzy mobilných 
aplikácií vedú skúsení lektori.

Tréningy pamäti knižnica or-
ganizuje na svojom pracovisku na 
Blumentálskej od roku 2013 - dote-
raz usporiadala osem kurzov. Vedie 
ich skúsená psychologička a tréner-
ka pamäti.

Počítačové, mobilné kurzy pre 
seniorov i tréningy pamäti sú súčas-
ťou vzdelávacieho cyklu Zelená pre 
seniorov.

Novinkou vo vzdelávaní seniorov 
je spolupráca s Transparency In-
ternational Slovensko, pod zášti-
tou ktorej Staromestská knižnica v 
septembri pripravila seminár Od-
haľme spolu falošné správy.

ANNA ZAJACOVÁ, vedúca od-
delenia knižnično-informačných 

služieb Staromestskej knižnice

Počítačové kurzy:
V Staromestskej knižnici už 
preškolili 632 seniorov. 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto aj tento rok zabezpe-

čuje stravovanie pre dôchodcov v 
ôsmich stravovacích zariade-
niach. Príspevok mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto na stra-
vovanie dôchodcov je 1 € alebo 2 
€ na 1 osobu a 1 stravný lístok, 
podľa výšky dôchodku v zmysle 
Dodatku č. 1 Zásad o poskytovaní 
finančného príspevku na zabezpe-
čovanie spoločného 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 stravné lístky aj v plnej cene 
bez príspevku mestskej časti. 
Stravné lístky sa predávajú LEN 
na pracovné dni. Do jedálne MILO-
SRDNÍ 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,  od 01.09.2019 od 01.09.2019 od 01.09.2019
Cintorínska 19 4,00 € 3,00 € 2,00 €
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 3,83 € 2,83 € 1,83 €
(stravné lístky sa preávajú len v centre
kultúry a vzdelávania, Gaštanova 19)
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

ILUSTRAČNÉ FOTO: ARCHÍV
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Staráte sa o blízkych?  
Na čo máte nárok

Veľký prehľad opatrovateľských príspevkov

Od júla 2019 vzrástol 
príspevok na opat-
rovanie pre opatro-

vateľov v produktívnom veku, ktorí 
sa starajú o jednu osobu s ťažkým 
zdravotným postihnutím (ŤZP) na 
úroveň čistej minimálnej mzdy, teda 
na 430,35 eur mesačne. Stúpla aj 
výška ostatných opatrovateľských 
príspevkov. Pomôžeme vám zorien-
tovať sa v nich a poradíme vám, ako 
ich získať.

Mnohí občania sa na nás obracajú 
s otázkami, ktoré sa týkajú starost-
livosti o osoby so zdravotným zne-
výhodnením, o seniorov, ale aj o deti. 
Často však po poskytnutí poraden-
stva počúvame vetu: kto sa v tom 
má vyznať? Prinášame vám preto 
vysvetľujúce informácie.

Peňažný príspevok na 
opatrovanie fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným 
postihnutím (v zmysle zákona 
č. 447/2008 Z.z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov)

Slúži na zabezpečenie každoden-
nej pomoci osobe s ťažkým zdravot-
ným postihnutím (ŤZP) po dovŕšení 
6. roku veku pri úkonoch sebaobslu-
hy, starostlivosti o domácnosť, rea-
lizovaní sociálnych aktivít s cieľom 

zotrvať v prirodzenom domácom 
prostredí.

Peňažný príspevok sa poskytuje 
osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP a 
je manžel/ka, rodič, náhradný rodič, 
súdom ustanovený opatrovník, die-
ťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súro-
denec, nevesta (aj ovdovená žena po 
synovi svokry alebo svokra), zať (aj 
ovdovený muž po dcére svokry alebo 
svokra), svokor, svokra, švagor, šva-
griná, neter, synovec fyzickej osoby 
s ŤZP. Môže sa poskytovať aj inej 
osobe, ak býva s fyzickou osobou s 
ŤZP (má trvalý alebo prechodný po-
byt v mieste trvalého pobytu osoby 
s ŤZP).
Peňažný príspevok na 
opatrovanie sa neposkytne, ak sa 
osobe s ŤZP poskytuje:
● peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu,
● opatrovateľská služba viac ako 
osem hodín mesačne,
● týždenná sociálna služba alebo 
celoročná pobytová sociálna služba.

KDE SA VYBAVUJE: Úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny (podľa 
miesta trvalého bydliska žiadateľa),  
Bratislavčania na Vazovovej 7/A. 
Poradenstvo poskytuje oddelenie 
peňažných príspevkov na kompen-
záciu ŤZP a posudkových činností.

Peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu (v zmysle zákona 
č. 447/2008 Z.z.)

Rozsah hodín osobnej asistencie 
sa určuje podľa stanoveného zozna-
mu činností (príloha č. 4 uvedeného 
zákona), pri ktorých je fyzická osoba 
s ŤZP odkázaná na pomoc inej oso-
by na základe lekárskeho posudku a 
posudkového záveru.
● Počet hodín osobnej asistencie 
sa určuje na obdobie kalendárneho 
roka a je najviac 7300 hodín ročne.
Osobný asistent môže vykonávať 
osobnú asistenciu najviac desať ho-
dín denne. 
● Rodinný príslušník fyzickej osoby 
s ŤZP môže vykonávať osobnú asis-
tenciu najviac štyri hodiny denne, 
a to len na vybrané druhy činností 
zákonom ustanoveného zoznamu 
činností.
● Peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu možno poskytovať naj-
skôr od 6. roku veku do dovŕšenia 
65. roku veku. 

KDE SA VYBAVUJE: Úrad prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny (podľa 
miesta trvalého bydliska žiadateľa),  
Bratislavčania na Vazovovej 7/A. 
Poradenstvo poskytuje oddelenie 
peňažných príspevkov na kompen-
záciu ŤZP a posudkových činností.

Poskytovanie sociálnych 
služieb (v zmysle zákona č. 
448/2008 Z. z.)

Sociálna služba sa poskytuje am-
bulantnou, terénnou, pobytovou ale-
bo inou formou podľa nepriaznivej 

sociálnej situácie a prostredia, v kto-
rom sa fyzická osoba zdržiava.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti 
na sociálnu službu spolu s lekársky-
mi správami je potrebné predložiť 
na posúdenie obci (zariadenie pre 
seniorov, zariadenie opatrovateľskej 
služby, denný stacionár, opatrova-
teľská služba) alebo úradu Bratislav-
ského samosprávneho kraja (špecia-
lizované zariadenie, rehabilitačné 
stredisko, domov sociálnych služieb, 
zariadenie podporovaného býva-
nia). V Starom Meste zabezpečuje 
sociálne služby Seniorcentrum Sta-
ré Mesto: opatrovateľskú službu (aj 
rozvoz obedov) a pobytovú službu 
v zariadeniach.

KDE SA VYBAVUJE posudok o 
odkázanosti na sociálnu službu ( 
zariadenie pre seniorov, zariadenie 
opatrovateľskej služby, denný staci-
onár, opatrovateľská služba) ?: pre 
občanov s trvalým pobytom v mest-
skej časti BA – Staré Mesto: Miestny 
úrad Bratislava–Staré Mesto, Vajan-
ského nábrežie 3, oddelenie sociál-
nych vecí: Mgr. Pozdech František 
02/ 59246396 

KEDY?: pondelok a streda od 8.00 
– 12.00 a 13.00 – 17.00

KDE SA VYBAVUJE posudok o od-
kázanosti na ostatné sociálne služby, 
ktoré neposkytuje mestská časť?: 
Úrad Bratislavského samosprávne-
ho kraja, Sabinovská 16, Bratislava.

           Pripravila JANKA LANGOVÁ

Druhy opakovaných peňažných príspevkov Výška príspevku v eurách
Na osobnú asistenciu 4,18 / hodina
Na opatrovanie
1. Fyzická osoba v produktívnom veku
a) opatruje 1 osobu s ŤZP 430,35
b) opatruje dve alebo viaceré osoby s ŤZP 572,36
c) opatruje 1 osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje  378,70 
ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne
d) opatruje 2 a viaceré osoby s  ŤZP, ktorým sa poskytuje  532,30 
ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne
e) opatruje osobu s ŤZP,  ktorej sa poskytuje ambulantná forma  555,20 
sociálnej služby viac ako 20 hodín týždenne a súčasne opatruje  
aj druhú osobu s ŤZP, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby  
viac ako 20 hodín týždenne neposkytuje
2. Fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zákonom stanovenú  
dôchodkovú dávku (napr. starobný dôchodok)
a) opatruje 1 osobu s ŤZP 215,18
b) opatruje dve alebo viaceré osoby s ŤZP 286,18

FOTO: ARCHÍV

Lepšie ohodnotení: 
Opatrovateľský príspevok ten rok 
konečne stúpol na 430,35 eur.
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Staromestské hry seniorov

P ôvodne boli plánované na 
máj, ale pre nepriaznivé po-
časie sme akciu preložili na 

september. Staromestské hry senio-
rov sa netradične konali až na jeseň.

Nový termín sa ukázal ako dobrá 
voľba. Vďaka príjemnému počasiu si 
staromestskí seniori napokon užili 
skvelý deň. Zasúťažiť si na Staro-
mestské hry ich prišlo vyše tridsať, 
dámy boli v jasnej prevahe. Najstar-

šia účastníčka – Terézia Kotrecová 
- mala 84 rokov. 

Staromestskí seniori chcú 
žiť aktívne a spoločensky a 
preto podobné aktivity Sta-
rého Mesta veľmi oceňujú. 
Majú radosť, že sa o nich mest-
ská časť zaujíma. „Na tento deň 
sme sa veľmi tešili, máme tieto sta-
romestské podujatia naozaj rady a je 
ich, našťastie, dosť,“ pochvaľovali si 

Vek je len číslo: Staromestské 
seniorky by strčili do vrecka 
hociktorú tínedžerku.

Víťaz: Pohár starostky si vybojoval 
Ján Zágoršek.

VYHODNOTENIE DRUŽSTVÁ:
1.  miesto Júlia SNIŠČÁKOVÁ ,  

Irena PODOLSKÁ, Gabriel GREŠŠO
2.  miesto Karla KÓSOVÁ, Matej KÓSA, 

Beata MOSENDZOVÁ
3.  miesto Alexandra LAUKOVÁ,  

Mária ŠOKOVÁ, Ružena DEÁKOVÁ
VYHODNOTENIE JEDNOTLIVCI:
1. miesto Viliam ZIMEN
2. miesto Ján ZÁGORŠEK
3. miesto Viera NOVÁKOVÁ
POHÁR STAROSTKY:
Ján ZÁGORŠEK

To sme my!: Účastníci Staromestských hier 
seniorov s organizačným štábom a starostkou.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Kamarátky: Nešlo 
len o súťaže, ale 
najmä o stretnutia.
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Aktivity pre seniorov
Október v Dennom Centre Heydukova 25,  

Bratislava-Staré Mesto
OKTÓBER
1. 10. 2019 14:00 – O čínskej a japonskej medicíne (Dionýz Bezák)
8. 10. 2019 14:00 – Ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov 
(Štefan Krištof, Ministerstvo vnútra SR)
15. 10. 2019 14:00 – Tvorivé dielne (Ing. Vlasta Lazová)
22. 10. 2019 13.30 – Pády a úrazy v domácom prostredí (Mgr. Zuzana 
Klinčáková, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava)
29. 10. 2019 14:00 – Prevencia chorôb v chrípkovom období (Mgr. Alica 
Pejhovská)

Cítim sa ako grófka
Staromešťanka Mária Štefíková  

je na svete už 105 rokov

N arodila sa čosi vyše mesiaca po 
tom, ako vypukla 1. svetová 

vojna. Ani si už vraj nepamätá, kedy 
sa prisťahovala, do Bratislavy, no 
dlhé roky prežila na Smrečianskej 
ulici, kde sa láme Staré Mesto s No-
vým. Muža ani vlastné deti nemala, 
ale celý život sa starala o cudzie – 
ako pomocníčka v škôlke 

Do Seniorcentra na Podjavorin-
skej prišla Mária spolu so sestrou 
v roku 1996, vtedy to bol ešte Do-
mov dôchodcov. Na jej veľký žiaľ, 
sestra už o tri roky zomrela. Smú-
tok za dlhoročnou spolupútničkou 
jej pomohli pretrpieť priateľky. 
„Vždy mala veľmi pekné kama-
rátske vzťahy, v minulosti veľmi 
blízke najmä s dvomi dámami, ale aj 
tie nás už opustili. Jedna z nich vo 

veku 104 rokov!,“ prezrádza riadi-
teľ Seniorcentra na Podjavorinskej  
Matej Alex. 

Mária je vraj čiperná, „ešte vla-
ni sa na  hudobnom koncerte v Se-
niorcentre postavila a hopkala si 
v rytme hudby,“ spomína Alex a do-
dáva, že stará dáma si stále potrpí aj 
na módu. Najmä na kabelku, ktorú 
musí mať vždy pri sebe. „A keď pred 
časom dostala do daru nový sveter, 
vravela, že sa cíti ako grófka!“

Aj keď Mária priznáva, že ju už 
telo neposlúcha ako kedysi, ešte 
vždy si rada aspoň pomaškrtí – 
koláčik, tortu (jednu sme jej nechali 
upiecť aj my), ale aj deci červeného 
vínka. To je vraj ten najlepší recept 
na dlhý život. Tak teda – všetko naj-
lepšie!

Rada si pomaškrtí: 
Koláčik alebo tortu 
nikdy neodmietne.  

Táto bola od nás.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

dve účastníčky, ktoré sa vraj najbliž-
šie chystajú so Starým Mestom aj na 
výlety do Olomouca a Prahy.

V rámci Staromestských športo-
vých hier seniori súťažili v hode gra-
nátom, hode do džunky, hádzalo sa do 
basketbalového koša, triafali sa šípky 
– k najťažším aktivitám vraj patril 
hod krúžkom na kolíky. Súťažili jed-
notlivci aj družstvá, podávalo sa ob-
čerstvenie a na obed vynikajúci guláš.

Zápolilo sa, aj debatovalo: Staromestskí seniori ocenili, že si na nich 
starostka našla čas. 

Šípky: Jedna za najobľúbenejších 
disciplín.

Súťaže: Trafiť sa malou loptičkou do koša či do džunky nie je také 
jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. 
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Starnú do krásy: Dámy aj 
počas športového vypätia.
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