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Čítajte v čísle

ČÍSLO MESIACA

61 630
Toľko kníh prečítali za 14 rokov 
trvania čitateľskej súťaže klienti 
Staromestskej knižnice.
 VIAC SA DOČÍTATE NA S. 13

UPRAVENÉ HNIEZDO
Čo všetko sa dá urobiť, 
aby sa stojisko nemenilo 
na skládku

strana 2

POMOC VYTESANÁ 
DO KAMEŇA
Staré Mesto predstavilo 
neziskový Fond 
architekta Weinwurma

strany 8 – 9

Staré Mesto oslávilo 101. výročie založenia prvej 
Československej republiky zasadením lipy – Stromu 

československého priateľstva

P amätný strom, ktorý je sym-
bolom nezávislosti Čes-
koslovenska a slovanskej 

vzájomnosti, vysadili 28. októbra 
pri novom Námestí T. G. Masaryka 
starostka Starého Mesta Zuzana 
Aufrichtová a zástupca veľvyslanca 
Českej republiky na Slovensku Pavel 
Sladký. Podujatia sa zúčastnil aj bý-
valý slovenský prezident Andrej 
Kiska. 

„V Českej republike dnes oslavuje-
me štátny sviatok Deň vzniku samo-
statného československého štátu. Tu 
na Námestí T. G. Masaryka v Brati-
slave si pripomíname Masarykove 
ideály humanizmu, demokraciu 

a právny štát. Pripomínajme si tieto 
hodnoty spoločne – my Česi, Slováci 
a Rusíni. Nech je tento strom sym-
bolom priateľstva našich národov,“ 
uviedol Pavel Sladký. 

Tradícia sadenia líp ako stromu 
slobody bola založená po tom, ako 
vznikla spoločná republika a mi-
moriadne obľúbená bola najmä v jej 
českej časti. Lipy sa vysádzali v pr-
vých rokoch existencie štátu a vy-
sádzajú sa dodnes pri významných 
jubileách a výročiach. 

Oslavy 101. výročia založenia spo-
ločnej republiky sa tento rok prvý-
krát konali na Námestí T. G. Ma-
saryka, ktoré na mapu Bratislavy 

pribudlo v júni tohto roku. Námestie 
situované pred budovou Slovenské-
ho národného múzea vzniklo z ini-
ciatívy poslancov Ondreja Dostála 
a Petra Osuského. Stojí na ňom Pa-
mätník československej štátnosti 
a socha Tomáša G. Masaryka a je to 
prvé verejné priestranstvo v hlav-
nom meste, ktoré nesie meno prvé-
ho československého prezidenta. 

Stretnutie zorganizovali OKS, 
strana Za ľudí, Český spolok Brati-
slava a ďalšie organizácie a občian-
ske združenia. Akciu podporila 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
a Veľvyslanectvo Českej republiky 
v Bratislave.

NAJSTARŠÍ 
V KRAJINE
Prvý panelák 
v Československu 
nehľadajte v Petržalke

strany 10 – 11
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Staromestská lipa bude 
pripomínať vznik ČSR

Pamätný strom: 
Tradícia sadenia 
líp ako stromu 
slobody bola 
založená po tom, 
ako v októbri 1918 
vznikla spoločná 
republika.
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Zelená ulica sa bude 
opravovať znova

N espokojnosť s kvalitou odvede-
nej práce bola dôvodom, prečo 

mestská časť neprevzala po re-
konštrukčných prácach „vynovenú“ 
Zelenú ulicu. Keďže oprava dlažby 
bola „sfušovaná“ – na čo upozornili 
aj viacerí obyvatelia - miestny úrad 
dôrazne požiadal zhotoviteľa, aby 
dlažbu uviedol do stavu, ktorý bude 
zodpovedať jej významu ako jednej 
z turisticky najhojnejšie navštevova-
ných ulíc historického jadra Starého 
Mesta. O novom termíne ukončenia 
prác sa v čase uzávierky rokovalo. 

Staromestská knižnica 
je Senior Friendly 2019

S taromestská knižnica získala v 
celoslovenskej súťaži ocenenie 

Senior Friendly v kategórii médiá, 
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a 

zdravotnícke zariadenia. Riaditeľ-
ka knižnice PhDr. Judita Kopáčiková 
(na snímke) prevzala ocenenie za 
mimoriadne aktivity pre seniorov 
z rúk verejnej ochrankyne práv Márie 
Patakyovej a starostky Starého Mesta 

Zuzany Aufrichtovej počas slávnost-
ného vyhlásenia výsledkov súťaže, 
ktoré sa konalo 18. októbra 2019 v 
Zichyho paláci.

Pre Staromestskú knižnicu to 
nie je prvé ocenenie v tejto súťa-
ži. Už v roku 2016 bola táto aktívna 
staromestská inštitúcia ocenená za 
dlhodobú podporu vzdelávania se-

niorov, zvyšovania ich počítačovej 
gramotnosti, tréningov pamäti a za 
poskytovanie služieb, ktorých cieľom 
je zmierniť sociálne, ekonomické a 
zdravotné znevýhodnenie seniorov. 

Čo s túlavymi 
zvieratami?  

Volajte políciu!

Ak vo vašom okolí viete o túla-
vých zvieratách, zavolajte 

na Mestskú políciu na číslo 159. 
Polícia informáciu odovzdá Slobode 
zvierat, ktorá na základe zmluvy s 
magistrátom zabezpečí odchyt. 

Žiadosť o kastráciu divo žijúcich 
mačiek môžu Bratislavčania poslať 
mailom na adresu ozp@bratislava.
sk. V žiadosti treba uviesť adresu 
výskytu, kontaktné údaje a približ-
ný počet mačiek. „Následne hlavné 
mesto zašle objednávku Slobode zvie-
rat, a tá po prijatí objednávky zreali-

zuje odchyt do desiatich pracovných 
dní,“ vysvetlila samospráva. Kastrač-
ný program pomáha podľa magis-
trátu regulovať počet ferálnych 
mačiek v meste. Netreba však zabú-
dať na to, že divo žijúce mačky plnia 
v meste dôležité funkcie - okrem 
iného elimináciu drobných hlodavcov.

Marianum má nového 
šéfa. Zatiaľ na rok

Novým riaditeľom organizácie 
Marianum – Pohrebníctvo mes-

ta Bratislavy bude od novembra Boris 
Šramko, zatiaľ však len na obdobie 
jedného roka. Šramko roky pôsobil v 
Marianum ako prevádzkovo-tech-
nický riaditeľ. Predĺženie mandátu 
mesto podmienilo splnením krátko-
dobých cieľov. Patrí medzi ne aj roz-
šírenie cintorínov formou rýchlych 
riešení, citeľné zníženie využívania 
plastových kvetín či zavedenie trie-
denia odpadu na cintorínoch. 

Vylepšili sme stojisko na 
Lovinského. Vydrží čistejšie? 

S tojisko triedeného odpadu na Lo-
vinského, v tesnom susedstve zák-
ladnej školy s materskou školou Du-

bová, sa opakovane menilo na nelegálnu 
skládku. V štatistikách Starého Mesta patri-
lo k najproblémovejším zberným hniezdam. 
Aj preto sme ho v spolupráci s Inštitútom 
behaviorálnej ekonomiky upravili s vyu-
žitím tzv. behaviorálnych intervencií. „Ostri-
hali sme kríky, čím sa miesto presvetlilo, do 

veľkých kvetináčov sme nasadili nenároč-
né trávy a kvety – s tým nám pomohlo OZ 
STOPA Slovensko -, upevnili sme tabuľky, 
ktoré upozorňujú na monitorovanie mies-
ta kamerou, ale snažia sa tiež vychovávať,“ 
upresnil Martin Čillik z oddelenia životného 
prostredia. Asi netreba pripomínať, že ná-
klady na neustále dočisťovanie stojiska 
platíme všetci. Ďakujeme, že nám pomáhate 
udržať ho takto zveľadené čo najdlhšie. 

V staromestskom 
zastupiteľstve skončili dvaja 

poslanci, kto ich nahradí?

S taromestské miestne zastupiteľstvo opúšťajú dvaja 
poslanci. Svojich mandátov sa v októbri vzdali euro-

poslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) zo Staromestského 
klubu a Tomáš Dentico (PS-Spolu), člen Team Vallo za Sta-
ré Mesto. „Na dvoch stoličkách medzi Bruselom a BA Starým 
Mestom sa naozaj nedá sedieť. Je mi to veľmi ľúto, ale nemôžem 
predstierať, že moja funkcia v EP sa dá skĺbiť s prácou staro-
mestskej poslankyne,“ vysvetlila L. Nicholsonová na facebooko-
vom profile. T. Dentico rozhodnutie nekomentoval. 

Odchod poslancov posunul do miestneho zastupiteľstva ná-
hradníkov. Na uvoľnené posty nastúpia Soňa Párnická (SaS, 
OľaNO, KDH, Sme rodina, OKS, NOVA, Zmena zdola, demokra-
tická únia Slovenska) , ktorá bola poslankyňou aj v uplynulom 
volebnom období, a Matej Gomolčák (Demokrati Slovenska, 
Strana zelených Slovenska). Poslancami sa stanú zložením sľu-
bu na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Zničené stánky sú preč

N iekoľko rokov hyzdil niekdajší 
novinový stánok roh ulíc Rad-

linského a Bernolákova. Obyvatelia 
sa naň sťažovali od augusta 2018 aj 
prostredníctvom aplikácie Odkaz pre 
starostu, no bezvýsledne. Predošlé 
vedenie magistrátu (stánok stojí na 
pozemku v správe hlavného mesta), 
ani mestskej časti nič nevyriešilo. 

Konečne sa to podarilo až teraz. 
Vďaka aktivite poslancov Marti-
na Gajdoša, Petry Hitkovej a Petra 
Skalníka a spolupráci právneho a 
majetkového oddelenia a oddelenia 
životného prostredia, verejného po-
riadku a správnych konaní sa poda-
rilo vypátrať majiteľa stánku a po-
žiadať ho bezodkladné odstránenie 
– čo aj vykonal. Mestskú časť to teda 

nestálo ani euro. „Musíme konať 
v súlade so zákonom a nemôžeme 
odstrániť, čo nám nepatrí, preto sme 
museli najskôr dopátrať, kto stánok 
vlastní – a to istý čas trvalo, keďže 
neexistovala nájomná zmluva,“ uvie-
dol hovorca mestskej časti M. Števove. 

Okrem stánku na rohu Bernolá-
kovej a Radlinského mestská časť v 
októbri dosiahla aj odpratanie ne-
používaného stánku na rohu ulíc 
Bernolákova a Blumentálska. 

Aktuálne pracujeme na odstránení 
stánku na rohu Krížnej a Vazovovej.

Dve stretnutia so starostkou 
V novembri sme pripravili 

hneď dve stretnutia so 
starostkou Starého Mesta Zuza-
nou Aufrichtovou:

 v pondelok 4. 11. o 17.00 už 
tradičný Čaj o piatej  v Café Pro-
peller na Dvořákovom nábreží

 v pondelok 18. 11. o 17.00 
v Hudobnom salóne Zichyho 
paláca na Ventúrskej 9 na tému 
Umiestňovanie a dodržiavanie 
podmienok pre exteriérové se-
denie. Tešíme sa vás! FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: MARTINA ŠTEFÁNIKOVÁ
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Bezdomovci  v Starom 
Meste svoj život meniť 

nechcú

Už druhý plošný monitoring 
potrieb ľudí bez domova 

na území Mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto vykonali mimovlád-
ne organizácie, dobrovoľníci a ľudia 
z komunít. Výsledky ukázali, že ne-
prišlo k radikálnemu nárastu ľudí 
bez domova - zo 123 v roku 2018 
vzrástol stav na 162 jednotlivcov, 
pričom výrazne prevažujú muži. 
Oproti minulému roku však stúpla vi-
zuálna koncentrácia bezdomovcov v 
uliciach Starého Mesta. Ďalším závaž-
ným zistením je počet rokov na ulici 
a neochota k zmene. Svoju situáciu 
chce totiž riešiť len vyše 10 percent 
z opýtaných. Na tento stav nadväzuje 
fakt, že veľké množstvo z nich je na 
ulici viac ako 5 rokov a ich status a 
zmierenie so stavom bezdomovectva 
je hlboko zakorenený.

Podľa Pavla Sabelu z OZ STOPA Slo-
vensko, na tomto stave sa podieľajú 
do značnej miery samotní obyvate-
lia mesta a jeho návštevníci. „Dávať 
týmto ľuďom peniaze je chyba. Radšej 
im kúpte jedlo, alebo teplý nápoj, pre-
tože ak získavajú peniaze bez práce, 
nemajú dôvod hľadať si ju,“ uzatvára. 

„Levice“ 
z Doviny podporili 

staromestských 
seniorov

Už osemnásť rokov podporuje 
Lions Club Bratislava Dovi-

na staromestské Seniorcentrum. V 
októbri od „levíc“ dostali staromest-
skí seniori ďalší dar - resuscitačný 
kit v hodnote 1000 eur. Od prezi-
dentky klubu Bohdany Machajovej ho 
spolu s darovacím dekrétom prevzala 
starostka mestskej časti Zuzana Auf-
richtová - ZA Staré Mesto a riaditeľ 
Seniorcentra Matej Alex.

Lions Club Dovina je dámsky 
dobrovoľnícky apolitický klub s 
27-ročnou tradíciou, ktorého člen-
ky pomáhajú zariadeniam v správe 
Starého Mesta. Okrem Seniorcentra 
podporili tento rok z dobročin-
ných aktivít aj ZŠ Dr. Ivana Dére-
ra na Jelenej ulici - škole venovali 
800 € na dobudovanie športového 
ihriska. Podľa slov starostky spo-
lupráca Starého Mesta s LC Dovina 
by mala v najbližšom čase dostať 
oficiálny ráz. 

Burza nápadov: 
Rozhodnite, kto získa 

peniaze

Až 50-tisíc eur vyčlenil magis-
trát na realizáciu projek-

tov z občianskeho rozpočtu. Do 
tzv. Burzy nápadov 2020 prispelo 
projektmi 33 občanov v piatich ka-
tegóriách - doprava a komunikácie 
(9), životné prostredie (14), sociálne 
veci (5), kultúra (2) a šport (3). „Ná-
vrhy, ktoré spĺňajú pravidlá občian-
skeho rozpočtu a sú realizovateľné, 
sa dostanú do verejného prerokova-
nia. Počas dvoch týždňov od 2. do 14. 
novembra bude môcť verejnosť o 
podnetoch hlasovať,“ uviedol hovor-
ca Bratislavy Peter Bubla. Hlasovať sa 
dá elektronicky aj osobne na poda-
teľni magistrátu. Víťazné projekty 
budú zaradené do návrhu rozpočtu 
hlavného mesta na schválenie mest-
ského zastupiteľstva.

Už ste si „ohmatali“ 
starú Bratislavu?

V Starom Meste na Vajanského 
nábreží, hneď vedľa Café Pro-

peller, v októbri pribudla nová 
atrakcia - bronzový model Brati-
slavy, ktorý zobrazuje mesto a jeho 
bezprostredné okolie tak, ako vyze-
ralo v čase vlády Márie Terézie v 18. 
storočí. Ako predloha poslúžilo dielo 
A. Stefanieho z roku 1913, ktoré sa na-
chádza v Mestskom múzeu. 

Autorom bronzového modelu je so-
chár Richard Zozulak, bol vytvorený 
z iniciatívy o.z. Skrášlime Slovensko a 
Rotary Club Bratislava Danube. Výrez 
predstavuje mesto s predmestiami 
na juhu po Dunaj a ešte neregulo-
vané nábrežie, na severe po kopce 
s vinohradmi, kde sú dnes Palisády s 
vilovou štvrťou. Západnou stranou 
siaha po tunel, na východe po Štefáni-
kovu ulicu, kde bývali sady a záhrady. 
„Model chceme nasvietiť, chrániť 
ho bude bezpečnostná kamera,“ 
uviedla starostka Zuzana Aufrichtová. 
Model má vysvetlivky v štyroch jazy-
koch a Braillovom písme.

Herne v blízkosti škôl v Bratislave 
skončia, chystá sa aj nová petícia

N ajmenej 200 metrov od škôl, zariadení sociálnych služieb pre deti a 
mládež či ubytovní mládeže bude v Bratislave zakázané prevádz-

kovať herne. Na októbrovom zasadnutí mestského parlamentu poslanci 
schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý to upravuje. 
VZN, ktoré začne platiť od januára 2020, tiež zakazuje, aby herňa bola vo 
vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne (toto obmedzenie bude 
platiť už od polovice novembra) a zakazuje prevádzkovanie binga, stolo-
vých a hazardných hier na výherných prístrojoch, na termináloch videohier, 
na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi či na iných tech-
nických zariadeniach počas: 1. a 6. januára, na Veľkonočný pondelok, 1. a 8. 
mája, 5. júla, 29. augusta, 1. a 15. septembra, 1. a 2. novembra a 26. decembra.

Mesto pracuje aj s možnosťou novej petície za zákaz hazardu. Bratislav-
skí starostovia vytvorili pracovnú skupinu, ktorá by mala začať komuniko-
vať o podmienkach vytvorenia novej petície s hlavným mestom, občianskymi 
združeniami a aktivistami. Členmi pracovnej skupiny sú starostka Starého 
Mesta Zuzana Aufrichtová, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová a starosta 
Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

Puškinove schody konečne upravili

T akzvané Puškinove schody, 
ktoré spájajú Puškinovu 

ulicu s ulicou Fraňa Kráľa, mesto 
konečne upravilo. Stalo sa tak na zá-
klade požiadavky starostky Sta-
rého Mesta Zuzany Aufrichtovej, 
ktorá projekt iniciovala ako posla-
neckú prioritu z pozície mest-
skej poslankyne. „Spracovali sme 
projekt revitalizácie a poskytli ho 

mestu, aby realizáciu uskutočnilo. 
Verím, že úprava zelene poteší pre-
chádzajúcich a údržba zelene bude 
systematicky zabezpečená,“ vysvet-
lila starostka.

Staromešťanov poteší, že súčas-
ťou poslaneckej priority Z. Aufrich-
tovej je aj úprava problémového 
blízkeho prostredia okolia MHD 
zastávky SAV na Štefánikovej. 

ŠKOLA

FOTO: DESANA DUDÁŠOVÁ
FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
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Predstavia sa divadlá 
z Česka, Maďarska, 
Poľska a Slovenska

Festival sa uskutoční pod záštitou starostky 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Synonyms
Synonymá
Nadav Lapid • 2019

www.be2can.eu
 @Be2Can

4. 11. 
  10. 11.

2019
Kino Lumière • Kino Film Europe
Kino Mladosť • Artkino Za zrkadlom
a každé dobré kino na Slovensku

Podujatie sa koná pod záštitou Matúša Valla, 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Organizátor Finančne podporili Partneri Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri

Be2Can VOD Poďakovanie
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FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

Vek je pre nich 
len číslo

Bratislavskí seniori na „krížiky“ nehľadia, pomáhajú 
rovesníkom aj mladším. Jednota dôchodcov si viacerých 

z nich uctila vyznamenaním

Najstaršia mestská časť na seniorov nezabúda 
B ratislavské Staré Mesto patrí medzi naj-

staršie mestské štvrte nielen v rámci 
hlavného mesta, ale aj Slovenska. V roku 2025 by 
dokonca malo byť okresom s najstaršou popu-
láciou v cele republike. 

Staré Mesto venuje seniorom veľkú pozor-
nosť. „Výdavky z rozpočtu na sociálnu oblasť 
predstavujú 20 percent, čo je nepomerne viac 
ako v iných mestských častiach, kde je to maxi-
málne okolo 3 až 5 percent,“ uviedla starostka 
Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Nad tým, aby boli peniaze správne využi-
té, bdie aj poradca pre sociálne veci Marek 
Machata. Tejto oblasti sa venuje roky, za filan-
tropiu získal i prestížne ocenenie Krištáľové 

krídlo. „Čím sa môžeme pochváliť, to je najmä 
tzv. domáca opatrovateľská starostlivosť. 
V tom sme absolútna špička, nielen v rámci bra-
tislavských mestských častí, ale aj Slovenska, 
keďže mnohé mestá ju vôbec neposkytujú,“ 
prezradil Machata. Mestská časť sa v súčasnosti 
takto stará o viac ako 200 starých ľudí.

Okrem domácej opatrovateľskej starostlivos-
ti má Staré Mesto k dispozícii aj Senorcentrum 
či denný stacionár. Situáciu by ešte malo zlepšiť 
vybudovanie ZOS na Dobšinského, ktoré po-
skytne miesto pre 42 klientov. „Našou víziou je 
vytvoriť medzigeneračné zariadenie, kde sa 
budú stretávať tí mladší s tými staršími a obo-
hacovať sa navzájom,“ uzatvára Z. Aufrichtová.

V roku 1990 vyhlásila 
OSN október za Me-
siac úcty k starším. 

Zámerom bolo upozorniť na 
postavenie a problémy staršej 

generácie, oceniť jej prínos, 
znalosti a skúsenosti, pou-
kázať na rovnosť postavenia a 
dôstojnosť starších ľudí. Vytr-
valú prácu pre seniorov každo-

ročne oceňuje aj Jednota dô-
chodcov Slovenska. Tento rok 
udeľovala vyznamenania v sta-
romestskom Zichyho paláci aj 
starostka Zuzana Aufrichtová.

Spokojní: Život v Starom Meste si seniori pochvaľujú. Miestny úrad 
pre nich pravidelne pripravuje výlety, posedenia aj Staromestské 
hry seniorov. „Seniorov si tu vážime,“ hovorí starostka.

Nezaháľajú: Napriek veku sa 
snažia nezaháľať, mnohí sa 

starajú aj o svojich rovesníkov.

Ocenení: Pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším Jednota dôchodcov udelila 
seniorom vyznamenia.

Elegantné: 
Ľudia 
v Starom 
Meste  sú 
takí, ako sa 
v nej žije.
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Stratená dominanta strateného mesta
Od asanácie neologic-

kej synagógy na 
Rybnom námestí, 

ako aj veľkej časti bratislavského 
podhradia uplynulo tento rok 
pol storočia. Túto bratislavskú 
dominantu pripomína jedinečná 
výstava, priamo na mieste, kde 
kedysi synagóga stávala. Výsta-
va atraktívnym multimediálnym 
spôsobom priblíži návštevníkom 
históriu výstavby tejto budovy. Jej 
súčasťou budú aj doteraz nepubli-
kované fotografie, ako aj unikátny 
projekt virtuálnej rekonštruk-
cie synagógy, časti Rybného ná-
mestia a Vydrice, počas ktorej sa 
budú môcť diváci „prechádzať“ 
asanovanou synagógou a priľahlý-
mi ulicami. Súčasťou výstavy je 
aj čiastočná obnova časti pod-
chodu pod Mostom SNP, ktorá 
kedysi tvorila časť Vydrice a spá-
jala Židovskú a Rybné námestie. 
Kľúčovou súčasťou bude pomocou 
modernej audiovizuálnej projekcie 
pripomenúť si mená vyše 10-ti-
síc občanov Bratislavy, ktorí sa 
stali obeťami holokaustu. 
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Rybné námestie, 
od 20. októbra

Slúžila ako sklad aj 
ateliéry STV

Na konci 19. storočia pri-
budla do panorámy sta-

rej Bratislavy synagóga na Ryb-
nom námestí. Jej autorom bol ar-
chitekt Dionýz Milch, postavená 
bola v maurskom štýle, typické 
pre ňu boli farebné obkladačky 
a dve veže na rohoch budovy. 
Architekt si mohol dovoliť istý 
rozlet fantázie, keďže zadáva-
teľom bola neologická časť bra-
tislavskej židovskej komunity, 
ktorá sa aj týmto chcela odlíšiť od 
konzervatívnej ortodoxnej židov-
skej obce. V synagóge bol dokon-
ca inštalovaný organ.

Odolala 2. svetovej vojne, no 
po nástupe komunistickej vlády, 
ktorá objekt pod nátlakom odkú-
pila, sa zo synagógy stal sklad. 
Neskôr sa v jej priestoroch na-
chádzali ateliéry Slovenskej te-
levízie. Zbúrali ju začiatkom 70. 
rokov pri budovaní Mosta SNP.Koniec neologickej synagógy: Zbúrali ju v 70. rokoch kvôli výstavbe 

Mosta SNP. 
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Pomoc vytesaná  
do kameňa

Staré Mesto zriadilo neziskový Fond architekta Weinwurma. Donori môžu vďaka 
nemu transparentne pomáhať zveľadiť mestskú časť

K oncom októbra mestská 
časť verejnosti oficiálne 
predstavila Fond archi-

tekta Weinwurma. Tento neziskový 
fond zriadený Starým Mestom vzni-
kol 30.augusta 2019, v deň narode-
nia významného architekta Friedri-
cha Weinwurma, ktorý v prvej 
polovici 20. storočia zmenil tvár 
Bratislavy, ako riešenie pre kvalitu 
verejného priestoru a aktivít v ňom. 
Predstavuje platformu pre donorov 
na transparentnú podporu projek-
tov na skrášlenie Starého Mesta. O 
podrobnostiach sme sa zhovárali so 
starostkou Starého Mesta ZUZA-
NOU AUFRICHTOVOU.

Prečo vlastne vznikol nápad 
zriadiť práve Fond architekta 
Weinwurma?

Nápad zriadiť takýto fond je pre-
nesením dobrej praxe, ktorá už roky 
funguje. Neziskové fondy podpo-
rujú množstvo krásnych projektov 
po celom Slovensku. Sú v obľube 
verejnosti a konajú vskutku dobré 
veci. Staromestský Fond architekta 
Weinwurma bude zameraný na pod-
poru projektov v Starom Meste. Bol 
predstavený poslancom ako návrh 
starostky a získal ich podporu. A 
prečo práve Weinwurm? Právom si 
zaslúži pozornosť Bratislavy. Navr-
hol pre ňu stovku stavieb, no väčšina 

je v práve Starom Meste. Weinwurm 
dal tvár modernej Bratislave. Jeho 
tvorba, hlavne v medzivojnovom ob-
dobí reprezentuje kvalitu a srdce.
Myslíte si, že bude o takúto 
možnosť prispieť k zveľade-
niu mestskej časti záujem?

Dlhodobo vnímam, že existuje 
časť ľudí, ktorí majú záujem o zve-
ľadenie verejného priestoru. Radi 
by investovali do jeho kvality, vy-
tvárali hodnoty a zanechali stopu, 
prípadne podporili aktivity v ňom. 
Problémom je však chýbajúci me-
chanizmus. Práve preto sme zriadili 
Fond architekta Weinwurma – ako 
platformu na realizáciu donorských 

projektov. Pre bratislavské Staré 
Mesto.
Nepostačovali by na tieto 
účely prostriedky z rozpočtu 
mestskej časti?

Obec je prísne limitovaná rozpoč-
tovými pravidlami a musí vykoná-
vať svoje kompetencie. Tie nie sú 
často rozpočtovo dostatočne kryté, 
preto sa stráca kvalita. Prosto sa 
kupujú lacnejšie veci a vo verejnom 
priestore sa používajú lacnejšie ma-
teriály, respektíve sa ponechávajú 
tie pôvodné, no zanedbané, keďže 
niet na kvalitnú rekonštrukciu.

Tento stav ma mrzí ako Staromeš-
ťanku, starostku aj ako architektku. 

Weinwurm na 
Podtatranského: 
Architekt  
v Bratislave 
vytvoril stovku 
domov, najviac  
v Starom Meste.
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Kúpele Grössling: Jedna z najznámejších Weinwurmových stavieb by 
sa mohla dočkať obnovy. 

Bratislava sa dynamicky rozvíja za 
posledné roky, no verejný priestor - 
námestia, ulice, parky Starého Mes-
ta - nedosahujú kvalitu akú by si 
centrálna historická časť hlavného 
mesta zasluhovala. No nielen to. Sú-
časne je potrebná mediácia vzťahu 
verejnosti k významným aktérom v 
území, ktorí ho rozvíjajú.
Môžete to vysvetliť?

Rozvíjať územie, developovať ho, 
je nesmierne náročná a zodpovedná 
práca. Ak je robená poctivo jej vý-
sledkom sú kvalitné architektonické 
diela, ktoré zdobia mestá aj stáročia. 
Smutné je, že nastavením zlých pro-
cesov, často aj spoločensky a politic-

ky daných, sa dostali developeri do 
optiky verejnosti ako tí, čo drancu-
jú zdroje mesta. No často to tak nie 
je. Mnoho významných aktérov v 
území, ktorí doňho investične vstu-
pujú, majú veľký záujem o kvalitu a 
zhodnotenie aj verejného priestoru, 
teda územia, ktoré nie je majetkom 
investora.
Teda čosi ako developerský 
altruizmus? Ako ste spomína-
li, mnohí ľudia neveria, že je 
čosi také možné...

Ale áno! Rôzne pokusy o zblíženie 
verejnej mienky a aktivít investorov 
už badať. Vstupujú do podpory ob-
čianskych združení, komunít žijú-

cich v danej lokalite či priamej pod-
pory samosprávy...
...priama podpora samosprá-
vy však nie je práve najšťast-
nejší model.

Nie a navyše otvára často opráv-
nené otázky verejnosti, ako sa samo-
správa developerovi za to odvďačila.
Čiže zriadenie fondu toto od-
búra?

Samospráva je v konflikte záuj-
mov. Vydáva rozhodnutia týkajúce 
sa investície a súčasne prijíma dary. 
Neguje si tým možnosť pozície me-
diátora, ktorý je nestranný. Nezis-
kový fond má však vlastnú právnu 
subjektivitu, je oddelený od rozpoč-

tu obce a vytvára tak transparentný 
model pre príspevky od donorov.
Čo konkrétne to znamená?

Samospráve sa rozviažu ruky pri 
argumentácii a predstavovaní inves-
tičných zámerov verejnosti. Veľko-
rysý prístup k verejnému priestoru 
sa musí oddeliť od správnych konaní 
úradu - preto vzniká fond na podpo-
ru kvality. Vklad doň je dobrovoľný, 
nie podmienený. Vytvára efektívny 
priestor na zviditeľnenie aktérov v 
území investovaním aj „do kameňa“ 
nielen do billboardov či reklamy - 
čiže vizuálneho smogu. Stopa, ktorú 
takáto investícia zanechá, je určite 
hlbšia a menej prchavá.

Plný osobností

S právnu radu fondu tvoria významné osobnosti politického, kultúrneho a 
spoločenského života Bratislavy. Predsedom fondu je Peter Osuský, za 

členov správnej rady boli zvolení starostka Starého Mesta Zuzana Aufrich-
tová, primátor Matúš Vallo, prorektorka STU Ľubica Vitková, vedúca kurá-
torka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia Gregorová Stach a 
poslanci staromestského zastupiteľstva Ľubomír Boháč a Adam Berka. „Veľ-
mi si vážim odobrenie zriadenia Fondu architekta Weinwurma osobnosťou, 
ktorá sa snáď najväčšmi venovala životu a tvorbe Friedricha Weinwurma. Je 
ňou profesorka Henrieta Moravčíková,“ dodáva Z. Aufrichtová.

Friedrich Weinwum
V ýnimočný medzivojnový slovenský architekt je považovaný za kľúčovú 

osobnosť modernej slovenskej architektúry. Narodil sa 30. augusta 1885 
v Borskom Mikuláši v rodine majiteľa miestnej tehelne.

Architektúru vyštudoval v Nemecku – v Berlíne a v Drážďanoch. Od roku 
1918 pôsobil v Bratislave ako samostatný architekt, v roku 1925 založil spolu 
s Ignácom Vécseiom architektonický ateliér – tvorili v ňom až do roku 1939, 
kedy boli nútení zavrieť ho kvôli protižidovským zákonom. V novembri 1940 
Weinwurma zatkli a uväznili v zaisťovacom tábore v Ilave – prepustili ho v 
januári 1941. V lete 1942 opustil Bratislavu a ukrýval sa na neznámom mieste. 
Jeho ďalší osud je zahalený tajomstvom. Predpokladá sa, že zomrel na jeseň 
1942 za nevyjasnených okolností, miesto jeho posledného odpočinku je ne-
známe. 

Weinwurm významne zmenil tvár Bratislavy a najmä Starého Mesta. Je au-
torom stovky stavieb v hlavnom meste, väčšina z nich stojí alebo stála v Sta-
rom Meste. Medzi jeho najznámejšie projekty patria napríklad kúpele Gröss-
ling, kaviareň Astória na Suchom Mýte, niekdajšia židovská nemocnica na 
Šulekovej či obradná sieň na ortodoxnom židovskom cintoríne. Vily a obytné 
domy z jeho ateliéru nájdete na Podtatranského, Kuzmányho, na Mišíkovej či 
na Grosslingovej. Zaujímavosťou je, že pre seba nikdy žiadnu vilu nepostavil. 

V roku 2014 vyšla vo vydavateľstve Slovart rozsiahla Weinwurmova mo-
nografia. Jej autorkou je teoretička a historička architektúry Henrieta Mo-
ravčíková (spolu s fotografkou Oljou Triaškou Stefanovič a grafičkou Ľubicou 
Segečovou). Kniha získala v roku 2015 prestížnu cenu Nemeckého múzea ar-
chitektúry.

Na čo fond slúži?
Ú čelom neinvestičného Fondu 

architekta Weinwurma je 
združovanie finančných prostried-
kov na podporu a rozvoj kvality ve-
rejného priestoru na území Mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto a 
to najmä na:
  rozvoj umeleckých a umenoved-

ných aktivít
  rozvoj a zveľaďovanie verejného 

priestoru a urbanizovaného 
územia

  rozvíjanie, ochranu a prezentá-
ciu historických, duchovných a 
kultúrnych hodnôt

  rozvoj vedecko-technických 
hodnôt, podpora vedecko-vý-

skumných a inovačných aktivít
  rozvoj kultúrno-spoločenských 

a športových aktivít.Rozvoj so-
ciálnych služieb

  prezentáciu, propagáciu a 
publicitu umenia, kultúrnych a 
spoločenských tradičných a sú-
časných hodnôt

  školiacu a vzdelávaciu činnosť
  podporovanie regionálneho 

rozvoja, cestovného ruchu, ce-
zhraničnej spolupráce a zamest-
nanosti

  podporovanie podnikateľských 
a iných aktivít zlepšujúcich kva-
litu života a ochranu životného 
prostredia

Správca fondu: Peter Osuský na slávnostnom predstavení Fondu 
architekta Weinwurma. V pozadí zľava členky správnej rady 
prorektorka STU Ľubica Vitková a starostka Zuzana Aufrichtová.
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Utajené zákutia Starého Mesta: 
Najstarší panelák v krajine

V tím architektov pracoval legendárny Karfík, aj otec Božidary Turzonovovej

Na hranici Kmeťovho 
námestia stojí sivý 
dom. Priečelie nad 

vchodmi je ozdobené reliéfmi hra-
júcich sa detí a zvierat – nič nezvy-
čajné pre stavby z päťdesiatych ro-
kov – a keď zakloníte hlavu, neujde 
vám pompézna atika. Priestor na 

streche mal vraj kedysi slúžiť ako 
slnečné kúpele, no možno je to len 
legenda. Čo je však pravda, že táto 
budova je najstarším panelovým 
domom v Československu. 

Za tri mesiace
Treba sa pozorne prizrieť, aby ste 

si všimli, že je dom poskladaný z pa-

nelov. Na projekte robil tím vedený 
legendárnym Vladimírom Kar-
fíkom – jeho kolegami boli statik 
Jozef Harvančík, technológ Karol 
Šafránek a otec herečky Božida-
ry Turzonovovej Georgi Tursunov 
- dva roky. Stavba trvala podstatne 
kratšie. Pamätná tabuľa upevnená 

na dome hovorí, že dom zmontovali 
za úžasné tri mesiace.

Prví obyvatelia sa doň nasťaho-
vali koncom roku 1955 a išlo bez 
výnimky o ľudí, ktorí sa podieľa-
li na jeho výstavbe. Dnes by sme 
povedali, že slúžili tak trochu ako 
testovacie myši. Mali sledovať, ako 

Reliéfy: Zdobia priečelie nad vstupnými bránami. Pôvodné dvere: Vstupná hala pôsobí veľkolepo.

Panelák ako palác: 
„Paradoxné spojenie, 
ktoré však ilustruje 
úsilie komunistov 
pozdvihnúť robotnícku 
triedu. Paláce už nemali 
byť pre boháčov, ale 
pre robotníkov,“ hovorí 
historik architektúry 
Peter Szalay.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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MČ Bratislava - Staré Mesto a MČ Praha  1poriadajú výstavu k výročiu 100 rokov  
vzniku samostatného československého štátu a 25 rokov Českej republiky

PRAŽSKÝ HRAD OD TGM  
K VÁCLAVOVI HAVLOVI 

5.11. – 22.11. 2019
Staromestská galéria Zichy, Ventúrska 9, Bratislava
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stavba reaguje a upozorňovať na 
prípadné nedostatky. V jednom byte 
býval statik, v ďalšom odborník na 
elektrické rozvody, v treťom odbor-
ník na vodoinštaláciu. 

Panelák - palác
Kto čaká strohý petržalský pane-

lák, bude prekvapený. Práve, nao-
pak, tento dom úplne popiera zaži-
tý pohľad na ponuré obydlie socia-
listického človeka. „Je to v určitom 
zmysle panelák - palác. Paradoxné 
spojenie, ktoré však ilustruje úsilie 
komunistov pozdvihnúť robotníc-
ku triedu. Paláce už nemali byť pre 
boháčov, ale pre robotníkov,“ hovorí 
historik architektúry Peter Szalay.

Steny honosného vstupného scho-
diska zdobí mramor, vrchnú časť 
lemujú kvetináče. Dvere, ktorými sa 
vstupuje k bytom, sú pôvodné, za-
chovali sa dokonca i madlá. V oboch 
vchodoch funguje pôvodný výťah, 
vedľa vchodových dverí je zapus-

tené škrabadlo na blato z topánok.
Dom má len dva vchody – v každom 
je šestnásť bytov, stavba jedného 
mala stáť 130-tisíc českosloven-
ských korún - a šesť poschodí. Na 
prvom poschodí sú trojizbové byty, 
ostatné majú po dve izby. Mimocho-
dom, aj interiér odkazuje na lu-
xus. V pôvodných izbách nechýbali 
ani štuky, parkety bol dokonca aj v 
kuchyni. Niektorí obyvatelia na svo-
jich bytoch dodnes ponechali krásne 
dvere so zamrežovaným okienkom.

Ihrisko nahradilo parkovisko
Karfík, ktorý mal bohaté skúse-

nosti z Baťových „sídlisk“ v Zlíne, 
myslel na všetko, čo by obyvateľ mo-
hol potrebovať. Byty mali špajzky, 
každý vchod mal vlastnú práčovňu, 
sušiareň aj mangel. Na dvore býva-
lo kedysi átrium s detským ihriskom 
a šnúrami na sušenie bielizne. Dnes 
tam už parkujú iba autá.

(maca)

Skúsenosti získal u Baťu 
aj Le Corbusiera

V ýznamný český architekt Vladimír Karfík sa začal už začiatkom 50. ro-
kov zaoberať otázkou spriemyselnenia bytovej výstavby. Ako architekt 

– neskôr vedúci - Baťovej zlínskej stavebnej kancelárie mal skúsenosti s typi-
záciou a unifikáciou. 

Prvý návrh panelového domu odprezentoval architekt, ktorý pracoval u le-
gendárneho Le Corbusiera v Paríži a v Amerike pre nemenej slávneho Franka 
Wrighta Lloyda, na zjazde architektov v Prahe v roku 1952. Na bratislavskom 
projekte s sním pracoval aj otec Božidary Turzonovovej Georgi Tursunov. Zá-
klady paneláka začali kopať 7. októbra 1955. Obyvatelia sa doňho sťahovali o 
tri mesiace.

Mysleli na všetko: 
Škrabadlo 
na blato z topánok. 

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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Honosné schodisko: Steny 
sú vyložené mramorom. 
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1989 Sametová nežná
Kedy: 30.10.-22.11.
Kde: Primaciálny palác

T ridsať rokov po Nežnej alebo Sa-
metovej revolúcii a tridsať rokov 

života v slobodnej spoločnosti. To je 
nepochybne dostatočný dôvod na za-
myslenie. Tento dôležitý medzník v 
dejinách slovenského a českého národa 
pripomenie výstava fotografií 1989 
Sametová nežná. Pozriete sa, aký 
zostal zachovaný vizuálny obraz uda-
lostí roka 1989 a aké najzaujímavejšie 
momenty zachytili piati výrazní slovenskí a českí fotografi, či už ich foto-
grafovali ako zamestnanci agentúr a redakcií, z vlastného záujmu alebo ako 
aktívni účastníci protestov. Niektoré snímky uvidí verejnosť po prvý raz.

Nežná ’89... revolúcia, 
ktorá začala v divadle
Kedy: 11.10.-14.11.
Kde: foyer SND – Činohra

V ýstava reflektuje prelomové dni 
a týždne, ktoré priniesli jeden 

z kľúčových medzníkov slovenských 
dejín. Zahŕňa dobové materiály, foto-
grafie z archívov, z divadiel a mapuje 
nielen atmosféru na námestiach, ale aj 
najvýznamnejšie inscenácie tej doby, 
ktoré už tesne pred revolúciou mnohé z 
toho, čo prišlo, predznamenávali. 

Remember 
November - 
Revolutions 
Reloaded
Kedy: 
17.11. o 19.00
Kde: 
Staromestské 
centrum kultúry 
a vzdelávania 
Pistoriho palác, 
Štefánikova

U nikátny divadelný 
experiment skupiny 

mladých ľudí, ktorí odváž-
ne formulujú svoj autentic-
ký pocit zo spoločnosti, z 
krajiny, z ľudí. Priamo pred sebou a divákmi hľadajú cestu z ich vlastnej 
neistoty, ktorá znamená len jedno: Emigrovať alebo zostať?
Hlavnú úlohu v predstavení zohráva autentický životný pocit a po-
stoj mladých ľudí, ich prirodzená tvorivosť a netušené umelecké vlohy 
formulované vo vzťahu k 30. výročiu osláv Nežnej revolúcie. Hru napísal 
a režíroval Marián Prevendarčík, účinkujú: Kristína Benková, Zuzana 
Čellárová, Frederika Husovská, Jakub A. Kollár, Lesana Krausková, Nina 
Šuchová, Michaela Suchá

Festival Slobody 2019
Kde: rôzne miesta Bratislavy
Podrobný program: 
www.citylife.sk/festival/
festival-slobody-bratislava 

M ultižánrový medzinárodný festival 
pripomína a analyzuje obdobie ne-

slobody na Slovensku. Prinesie množstvo 
zaujímavých dokumentárnych a hra-
ných filmov, výstavy, divadelné pred-
stavenie či diskusie. V rámci festivalu sa 
uskutoční:
- Medzinárodná filmová prehliadka, 12. - 13.11, Kino Lumière, Špitál-
ska 4 (prvé predstavenie sa začína o 17.00, posledné o 20.30, uvidíte napr. 
filmy Toman, Skřivánci na niti, Balón či Studená vojna).
- Medzinárodná vedecká diskusia v rámci vedeckej konferencie An-
nus mirabilis, 12.-14.11., Historická budova NR SR, Župné námestie 12 
(diskusie so zahraničnými hosťami a aktérmi novembra 1989).
- Festival slobody pod pyramídou, 15. a 17. 11., Budova Slovenské roz-
hlasu, Štúdio 5, Mýtna 1, (diskusie s historikmi z ÚPN a aktérmi Novembra 
1989, predpremiéra dvoch častí z cyklu Čakanie na Nežnú).

30 rokov slobodní
Pozvánky na novembrové podujatia sme tentoraz ladili tematicky. 

Pozrite sa, kde a ako si môžete pripomenúť 17. november 1989. A zasúťažte si

Nežná revolúcia - Cesta k slobode. 
František Emmert, Lindeni 2019

Z aspomínajte si na atmosféru 
z cesty od totality k slobode. 

Nežná revolúcia v roku 1989 pred-
stavuje jednu z najvýznamnejších 
udalostí v našich novodobých deji-
nách. Unikátna publikácia Nežná 
revolúcia sprevádza všetkými jej 
kľúčovými momentmi. Detailne 
predstavuje, aká bola situácia 
v Československu pred rokom 
1989, čo predchádzalo 17. no-
vembru a ako prebiehala samot-
ná revolúcia. Na vyše päťsto dobo-
vých snímkach zachytáva vtedajšiu 
atmosféru aj jednotlivých aktérov.

SÚŤAŽ
Revolúcia v Bratislave sa začala v byte známeho slovenského 
typografi ka, maliara a ilustrátora, kde významné osobnosti 
slovenského kultúrneho života spísali prvé revolučné prevolanie 
– to predniesli na stretnutí v Umeleckej besede. Poznáte jeho 
meno? Pošlite nám ho do 17. novembra na adresu tlacove@
staremesto.sk alebo ako sms na číslo +421 907 744 832. Jeden z 
vás získa knihu Nežná revolúcia – Cesta k slobode.
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1. 11. 17:00 AMNESTIE 5€ / 3€

1. 11. 19:00 BEATS 5€ / 3€

2. 11. 17:00 WOMAN AT WAR 5€ / 3€

2. 11. 19:00 AMNESTIE 5€ / 3€

3. 11. 17:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€

3. 11. 19:00 ZLODEJI 5€ / 3€

4. 11. BE2CAN 4€ / 3€

5. 11. BE2CAN 5€ / 4€

6. 11. BE2CAN 5€ / 4€

7. 11. BE2CAN 5€ / 4€

8. 11. BE2CAN 5€ / 4€

9. 11. BE2CAN 5€ / 4€

10. 11. BE2CAN 5€ / 4€

11. 11. 18:00 ŠEPOTY A VÝKRIKY 4 €

12. 11. 17:00 BEATS 5€ / 3€

12. 11. 19:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

13. 11. 11:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 2€

13. 11. 17:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€

13. 11. 19:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

14. 11. 17:00 SYNONYMÁ 5€ / 3€

15. 11. 17:00 SYNONYMÁ 5€ / 3€

15. 11. 19:00 AMNESTIE 5€ / 3€

16. 11. 17:00 DOKONALÁ LOŽ 5€ / 3€

16. 11. 19:00 SYNONYMÁ 5€ / 3€

17. 11. 17:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU  5€ / 3€

17. 11. 19:00 AMNESTIE 5€ / 3€

18. 11. 18:00 HUMORISTA 4 €

19. 11. 17:00 ÚPLNÁ LÁSKA 5€ / 3€

20. 11. 11:00 SYNONYMÁ 5€ / 2€

20. 11. 18:00 LE MANS '66 5€ / 3€

22. 11. 17:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

22. 11. 19:00 DAAF 5€ / 3€

23.  11. 17:00 PORTRÉT ŽENY V PLAMEŇOCH 5€ / 3€

23.  11. 19:00 DAAF 5€ / 3€

24. 11. 17:00 DAAF 5€ / 3€

24. 11. 19:00 DAAF 5€ / 3€

25. 11. 18:00 ŠPINA 4 €

26. 11. 17:00 SYNONYMÁ 5€ / 3€

26. 11. 19:00 PORTRÉT ŽENY V PLAMEŇOCH 5€ / 3€

27. 11. 11:00 PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS 5€ / 2€

27. 11. 17:00 SYNONYMÁ 5€ / 3€

27. 11. 19:00 PARDON, NEZASTIHLI SME VÁS 5€ / 3€

28. 11. 17:00 NARUŠITEĽ SYSTÉMU 5€ / 3€

28. 11. 19:00 U ZLATEJ RUKAVIČKY 5€ / 3€

29. 11. 17:00 U ZLATEJ RUKAVIČKY 5€ / 3€

29. 11. 19:00 NA NOŽE 5€ / 3€

30. 11. 17:00 VÝNIMOČNÍ 5€ / 3€

30. 11. 19:00 SAMOTÁRI - DIVADLO V KINE FILM EUROPE

PROGRAM november / 2019

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

11 KFE-program-SN-november2019.indd   1 16.10.19   18:29

Kto číta, neprehrá
Veľká čitateľská súťaž Staromestskej knižnice

Č ítam, čítaš, čítame je názov 
obľúbenej čitateľskej sú-
ťaže, ktorú začiatkom ok-

tóbra pre svojich detských a mládež-
níckych čitateľov vyhlásila Staro-
mestská knižnica. Súťaž potrvá do 
28. februára, výsledky vyhlásime 
v Týždni slovenských knižníc (2. - 
8. marca 2020).

Víťazov okrem knižných darčekov 
čaká i možnosť zúčastniť sa na po-
pulárnej Noci s Andersenom. Pre-
tože cieľom našej súťaže je podpora 
čítania, zvláštne ocenenie dostanú 
žiaci s problémami čítania, i keď 
podmienky nesplnia - no snažia sa 
zlepšovať.

Téma: Kniha, ktorá inšpirovala 
divadelnú hru či film

Súťaží sa v troch kategóriách – 
deti z materských škôl a prváci v 
1. kategórii, druháci až štvrtáci v 2. 
kategórii, piataci až deviataci (a tí 
šestnásťroční, ktorých súťaženie 
ešte baví) v 3. kategórii.

Kto sa zapojí, musí v danom obdo-
bí prečítať minimálne päť kníh. 
Ďalšie body dostane za knihy, ktoré 
prečíta navyše, za nakreslenie ob-
rázka či mimoriadnu snahu.

Každý ročník súťaže sa nesie v du-
chu nejakej témy a podmienkou je 
prečítať aspoň jednu knihu s ta-
kouto témou. Škála je pestrá – na-
príklad pred dvomi rokmi to bolo Na 
stope zločinu. Vlani, pri príležitosti 
100. výročia vzniku Československa, 
zas čítali diela českých autorov.

No a keďže rok 2020 je Rokom 
slovenského divadla, tentoraz si 

musia súťažiaci vybrať dielo, na 
základe ktorého vznikla diva-
delná inscenácia, prípadne bolo 
sfilmované. Našepkáme: ponúkajú 
sa rozprávky (Červená čiapočka, 
Snehulienka, Maťko a Kubko...), po-
vesti (Sokoliar Tomáš...), poviedky 
a romány od Rysavej jalovice po Pipi 
Dlhú Pančuchu - len pre zaujímavosť, 
Pipi zinscenovali v Nitre a v Žiline.

Pätnásty a posledný
V najlepšom treba prestať. Tento 

ročník súťaže je už pätnásty a bude 
posledný. Určite niečo zaujímavé na 
podporu čítania a rozvoja čitateľskej 
gramotnosti vymyslíme i pre ďalšie 
roky. Podstatná je radosť z čítania.

Anna Zajacová, vedúca  
knižnično-informačných  

služieb Staromestskej knižnice

Čítaj čísla
Za uplynulých štrnásť rokov  
v našej čitateľskej súťaži čítalo  
6 886 malých a mladých 
čitateľov, prečítali 61 630 kníh, 
ktoré si požičali z našej knižnice.

Podpora čítania: Najlepší čitatelia 
získajú nielen pekné ceny, ale aj 
možnosť stráviť noc v knižnici.

FOTO: ARCHÍV
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Fotosúťaž Krásne spolu: Dvojitá výhra
Detičky z víťaznej fotky sú už na svete

VÍŤAZI A OCENENÍ
1. miesto SESTRY Daniela Palkovičová
2. miesto TANEČNÍCI Štefan Papp
3. miesto  MEDZIGENERAČNÉ STRETNUTIE 

Domov sociálnych služieb a zariadenie 
pre seniorov Rača (Mgr. Mária Ondrušová 
a Mgr. Veronika Selecká)

ČESTNÉ UZNANIE 
RAŇAJKY V TRÁVE Janka Ľalíková
HUBÁRI Michaela Brusnická
VÝLET Júlia Mazanová

Spolužitie generácií sa vytráca. Stále čas-
tejšie zostávame žiť mimo rodiska, kde 
nechávame rodičov, starkých, príbuz-

ných. Nie sme sami, ale chýba nám možnosť sko-
čiť si po životnú skúsenosť do vedľajšej izby. Nie, 
sociálne siete múdrosť šedín nenahradia. 

Aj preto sa občianske združenia Kreatív-
ny klub Luna a Bagar rozhodli inšpirovať ro-
diny k stretnutiam – a zapamätať si ich vďaka 
fotografiám. Amatérsku fotografickú súťaž 
Krásne spolu vyhlásili v rámci projektu Senior 
Friendly už po štvrtý krát. Aj tentoraz bola té-

mou potreba medzigeneračných vzťahov, spolu-
patričnosti a úcta k starším. 

„Fotografie, ktoré nám prišli, ukázali, že je 
stále dosť rodín, ktoré dbajú na to, aby sa ich 
seniori necítili na vedľajšej koľaji,“ hovorí au-
torka myšlienky Lívia Matulová Osvaldová.

V súťaži – v porote bola aj fotografka Ivona 
Orešková - boli udelené tri ceny a tri čestné 
uznania, zvíťazila snímka tehotných sestier 
dvojičiek. Na druhom mieste skončila snímka 
hendikepovaní tanečníci, na treťom medzigene-
račné stretnutie z DSS v Rači.

1. miesto
SESTRY

2. miesto
TANEČNÍCI

3. miesto
MEDZIGENERAČNÉ 

STRETNUTIE

Čestné uznanie
RAŇAJKY V TRÁVE

Čestné 
uznanie
HUBÁRI

Čestné 
uznanie
VÝLET

FOTO: DANIELA PALKOVIČOVÁ
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FOTO: JÚLIA MAZANOVÁ
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FOTO: MICHAELA BRUSNICKÁ
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Aktivity pre seniorov
DENNÉ CENTRUM, Heydukova 25, 

Bratislava-Staré Mesto
NOVEMBER
5. 11. o 14.00 –  „Vidieť viac“ 

(Únia nevidiacich a slabozrakých Bratislava)
12. 11. o 14.00 – Tvorivé dielne (Ing. Vlasta Lazová)
19. 11. o 14.00 –  Na slovíčku... so sociálnym oddelením – 

Diskusia o problémoch seniorov
26. 11. o 13.30 –  Kvalita spánku u seniorov 

(MUDr. Natália Šranková)

Vianočné posedenie 
pre osamelých

S tarostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

pozýva osamelých senio-
rov, ktorí nemajú nikoho 
blízkeho, žijú sami a 
nie sú umiestnení v 
zariadení pre se-
niorov na Vianoč-
né posedenie 19. 12. 
2019 o 12.00 hod. 

Záujemcov ia 
sa môžu pri-
hlásiť osobne do 
11. 12. 2019 na 
Miestnom úra-
de mestskej 
časti Bra-
tislava-Staré 
Mesto, na 
oddelen í 
s o c i á l -
n y c h 
v e c í , 
kancelária č. 20/a 
(Mgr. Miroslava Hulíková). 
Info na t. č.: 02/592 46 392

Vianočné posedenie 
pre osamelých
tarostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

pozýva osamelých senio-
rov, ktorí nemajú nikoho 
blízkeho, žijú sami a 
nie sú umiestnení v 
zariadení pre se-
niorov na Vianoč-
né posedenie 19. 12. 
2019 o 12.00 hod. 

Záujemcov ia 
sa môžu pri-
hlásiť osobne do 
11. 12. 2019 na 
Miestnom úra-
de mestskej 
časti Bra-
tislava-Staré 
Mesto, na 
oddelen í 
s o c i á l -
n y c h 
v e c í , 
kancelária č. 20/a 
(Mgr. Miroslava Hulíková). 
Info na t. č.: 02/592 46 392

Staromestskí seniori: Chceme vás stretávať pravidelne
S tarnutie je prirodzenou súčas-

ťou nášho života. A súčasťou 
práce oddelenia sociálnych vecí je 
venovať sa problematike seniorov 
v Starom Meste. Počas uplynulé-
ho Mesiaca úcty k starším sme sa 
stretli s mnohými Staromešťan-
mi-seniormi a veríme, že sme ich 

aj potešili naším malým darčekom. 
Debatovali sme o problémoch, 

potrebách, aj radostiach. Tém je 
veľa, a preto sme sa rozhodli pra-
videlne navštevovať členov klubov 
a naše Denné centrum, diskutovať 
so seniormi, aktívnejšie sa podie-
ľať na ich aktivitách. 

Staroba nie je choroba. Našou 
snahou je podporiť aktívny život 
staromestských seniorov, podieľať 
sa na kvalite ich života. Veríme, že 
sa nám to podarí. 

Oddelenie sociálnych vecí 
Bratislava-Staré Mesto

Klub maďarských seniorov: Z návštev 
v centrách a kluboch chce oddelenie 

sociálnych vecí urobiť dobrý zvyk. 

FOTO: JANKA LANGOVÁ

Meranie tlaku, cholesterolu, 
výživové poradenstvo

D ňa 13.11.2019 v čase od 9.00 
hod. do 12.00 hod. uskutoč-

nia lekári RÚVZ meranie tlaku, cho-
lesterolu a výživové poradenstvo 

pre verejnosť. Meranie sa uskutoční 
v priestoroch Miestneho úradu v 
Staromestskej sieni na Vajanské-
ho nábreží 3.

FOTO: BARBORA JANČÁROVÁ
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